
GAZETA SAMORZÑDU LOKALNEGO           marzec 2016  Nr 3 (280)  ISSN 1234-155X  1,00 z∏

Z ˝ycia miasta

Wyst´p
Wodeckiego

Reporta˝

Postawimy ci´
Szopo!

Samorzàd

Trójstronne
porozumienie

Weso∏ych

Âwiàt!Weso∏ych

Âwiàt!



Drodzy Mieszkaƒcy Ciechocinka oraz Szanowni GoÊcie!

Z okazji Âwiàt Wielkanocnych pragniemy z∏o˝yç Paƒstwu
serdeczne ˝yczenia, by nadchodzàce dni by∏y pe∏ne nadziei,

wiary i mi∏oÊci.
Niech przyniosà Paƒstwu radoÊç, wzajemnà ˝yczliwoÊç,

 pokój i pojednanie.
˚yczymy wielu szcz´Êliwych i mi∏ych chwil,
przyjemnych spotkaƒ w rodzinnym gronie

oraz samych sukcesów
w ˝yciu prywatnym i zawodowym.

W Wielkanocny dzieƒ do domu
przysz∏y bia∏e bazie w goÊci,
by pisankom po kryjomu
kolorów zazdroÊciç.

Jerzy Ficowski

Przewodniczàcy Rady Miejskiej
Marcin Zajàczkowski

wraz z radnymi
Rady Miejskiej Ciechocinka

Burmistrz Ciechocinka
Leszek Dzier˝ewicz

wraz z pracownikami
Urz´du Miejskiego
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Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych
˝yczymy Paƒstwu wzajemnej ˝yczliwoÊci,

witalnoÊci oraz optymizmu. Aby Wielkanoc
umocni∏a Paƒstwa wiar´, podnios∏a na duchu
i nape∏ni∏a serca radoÊcià. ˚yczymy, aby te dni,
pe∏ne wiary w odradzajàce si´ ˝ycie, spotka∏y si´
ze spe∏nieniem Paƒstwa najskrytszych marzeƒ.

      Redakcja „Zdroju Ciechociƒskiego”
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Wspólnie zadbamy o infrastruktur´
uzdrowiskowà miasta

Samorzàd województwa i samorzàd miejski Ciechocinka oraz Przedsi´biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek za-
mierzajà wspólnie dzia∏aç na rzecz efektywniejszego wykorzystania uzdrowiskowego i historyczno-kulturowego
potencja∏u Per∏y Kujaw.

pozwolà na aktywne zarzàdzanie uni-
katowà przestrzenià, jakà wyró˝nia si´
to uzdrowisko - stwierdzi∏ podczas
uroczystego spotkania w ciechociƒskim
magistracie Marsza∏ek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Ca∏becki.

Bez wàtpliwoÊci takie wspó∏dzia∏a-
nie jest uzasadnione i stanowiç b´dzie
realizacj´ oczekiwaƒ gestorów obiek-
tów sanatoryjnych, kuracjuszy i turys-
tów przebywajàcych w naszym mieÊcie,
choç trzeba mieç ÊwiadomoÊç tego, ˝e
podmiot, który zarzàdza∏ b´dzie naj-
istotniejszà w Ciechocinku cz´Êcià in-
frastruktury uzdrowiskowej, czeka nie-
∏atwe zadanie opracowania szczegó-
∏owych planów oraz zasad funkcjono-
wania i pozyskiwania Êrodków finan-
sowych, które pozwolà je skutecznie
realizowaç. W za∏o˝eniach podmiot
ten b´dzie zabiega∏ o Êrodki finansowe
z funduszy unijnych, które w nowej
perspektywie finansowej i tak by∏yby
niedost´pne dla samorzàdu.

Spotkania zespo∏ów, które majà przy-
gotowaç ramy organizacyjne planowa-
nej do utworzenia instytucji rozpocz´-
∏y si´ ju˝. Pierwsze rozmowy i nego-
cjacje wykaza∏y z∏o˝onoÊç ca∏ego przed-
si´wzi´cia. Bàdêmy jednak dobrej myÊli.
O ich wynikach zapewne b´dziemy
Paƒstwa informowaç na ∏amach „Zdro-
ju Ciechociƒskiego”.

Leszek Dzier˝ewicz
Burmistrz Ciechocinka

wartoÊciowà cz´Êcià uzdrowiskowej
i historyczno-kulturowej infrastruktury
Ciechocinka - w tym m.in. êród∏ami
solanki, t´˝niami, warzelnià soli, parka-
mi, byç mo˝e tak˝e terenami, na któ-
rych zlokalizowany by∏ basen termo-
solankowy. (W tej sprawie wcià˝ pro-
wadzone sà negocjacje z w∏aÊcicielami).

- Takie wspó∏dzia∏anie jest niezb´dne,
jeÊli myÊlimy o utrzymaniu marki Cie-
chocinka i marki regionu jako miejsca
turystyki uzdrowiskowej. Na Ciecho-
cinek czeka ca∏a Polska i ju˝ czas naj-
wy˝szy, aby uporzàdkowaç struktur´
w∏asnoÊci, kwestie organizacyjne, które

Stosowne „Porozumienie” w tej spra-
wie podpisali: Marsza∏ek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Ca∏becki,
Wicemarsza∏ek Województwa Kuja-
wsko-Pomorskiego - S∏awomir KopyÊç,
Burmistrz Ciechocinka - Leszek Dzier-
˝ewicz, Prezes Zarzàdu PUC S.A. - Mar-
cin Zajàczkowski i Cz∏onek Zarzàdu PUC
S.A. - Mariusz Krupa.

Przyj´ty dokument ma charakter lis-
tu intencyjnego, który tworzy podstawy
do wypracowania zinstytucjonalizo-
wanej formu∏y wspó∏pracy. Planowa-
na do utworzenia wspólna instytucja
samorzàdowa zarzàdza∏aby najbardziej



W bud˝ecie miasta na 2017 rok znajdà si´ projekty, które w g∏osowaniu
otrzymajà najwi´ksze poparcie lokalnej spo∏ecznoÊci. To pewne!!!
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O Bud˝ecie Obywatelskim raz jeszcze

Formu∏a bud˝etu obywatelskiego, zwane-
go równie˝ w literaturze partycypacyjnym,
wywodzi si´ z Brazylii. To w∏aÊnie w Porto
Alegre, 25 lat temu zosta∏ opracowany
pierwszy bud˝et obywatelski, który bardzo
szybko zyska∏ du˝à popularnoÊç w wielu
krajach Ameryki Po∏udniowej. Od 2000 roku
podj´to próby wprowadzania bud˝etu oby-
watelskiego w Europie. Pionierem wÊród
krajów europejskich by∏a Wielka Brytania,
która zastosowa∏a t´ koncepcj´ ju˝ w 2000
roku. Nast´pnie próby podj´∏a Francja w
2002 roku, a kolejnym krajem by∏a Hiszpania,
która wprowadzi∏a bud˝et partycypacyjny
w 2003 roku. Pierwszym polskim miastem,
które zastosowa∏o ten instrument zarzàdza-
nia by∏ Sopot, który wprowadzi∏ procedury
w 2011 roku. Obecnie bud˝et obywatelski
funkcjonuje w wielu miastach polskich.

Ciekawostkà jest fakt, i˝ w polskim prawo-
dawstwie instytucja bud˝etu obywatelskiego
nie jest uregulowana, jednak, pomimo tego
samorzàdy dajà mo˝liwoÊç mieszkaƒcom,
aby zdecydowali o podziale pewnej kwoty
Êrodków bud˝etowych. Dlatego w tym celu
wykorzystuje si´ instytucj´ konsultacji spo-
∏ecznych w sprawach wa˝nych dla gminy,
która uregulowana jest w art. 5a ustawy
o samorzàdzie gminnym.

Jaka jest idea bud˝etu obywatelskiego?
Aby odpowiedzieç na to pytanie, trzeba roz-
wa˝yç, czym jest partycypacja publiczna?
G∏ównym jej filarem jest dialog i gotowoÊç
do wspó∏pracy. Jest ona bardzo dobrym
narz´dziem do budowania spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego oraz do dzia∏aƒ odpowia-
dajàcych rzeczywistym potrzebom spo∏ecz-
noÊci lokalnej. Jest ona kluczem do Êwiado-
moÊci potrzeb wspólnoty, jej aktywnoÊci,
zdolnoÊci oraz osiàgania okreÊlonych celów.
Te cechy partycypacji publicznej stwarzajà
wspólnocie samorzàdowej szans´ osiàgni´-
cia d∏ugofalowych rezultatów, jakimi sà bu-
dowanie zaufania do w∏adz lokalnych, przej-
rzystoÊç podejmowanych decyzji czy wzmo-
cnienie poczucia odpowiedzialnoÊci za dzia-
∏ania realizowane ze Êrodków publicznych.
W ramach wzajemnego zaufania w∏adza
samorzàdowa decyduje si´ na oddanie cz´Êci
tej w∏adzy wyborcom. Liczy na ich aktywiza-
cj´, pomys∏y, zdolnoÊci, kreatywnoÊç, rozwa-
g´ i odpowiedzialnoÊç za sprawy miasta
w proponowaniu projektów do bud˝etu
obywatelskiego. Wspólny dialog i ch´ç
wspó∏pracy na pewno wniesie wiele nowych,
atrakcyjnych i Êwie˝ych pomys∏ów.

Bud˝et obywatelski, to nic innego, jak
Êrodki publiczne, które samorzàd przezna-
cza na realizacj´ opracowanych i wybranych
przez mieszkaƒców zadaƒ. Jest to forma
majàca na celu zaanga˝owanie mieszkaƒców

w proces zarzàdzania Êrodkami publicznymi.
Mechanizm bud˝etu obywatelskiego

w ka˝dym mieÊcie mo˝e przybieraç ró˝ne
formy. Procedury sà ustalane indywidualnie
przez organ wykonawczy jednostki samo-
rzàdu terytorialnego. Ciechociƒskie uregu-
lowania prawne zawarte sà w regulaminie
uchwalonym przez Rad´ Miejskà. Zawiera
on szczegó∏owe informacje, w jaki sposób
podjàç dzia∏ania zmierzajàce do czynnego
i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu bud-
˝etu miasta. Procedury regulujàce funkcjo-
nowanie bud˝etu obywatelskiego w Ciecho-
cinku, a dotyczàce bezpoÊrednio mie-
szkaƒców obejmujà dwa zasadnicze etapy.
Pierwszy z nich to zg∏aszanie projektów. Na
ten etap mieszkaƒcy majà czas od 1 maja
do 15 sierpnia br. Zg∏aszanie projektów
mo˝e byç dokonane w ka˝dej formie kore-
spondencyjnej: papierowej, za poÊredni-
ctwem poczty elektronicznej bud˝etobywat-
elski@ciechocinek.pl oraz przy pomocy
aplikacji internetowej na stronie www.bud-
˝etobywatelski.ciechocinek.pl. Drugim eta-
pem wa˝nym dla obywateli jest g∏osowanie.
Na jego realizacj´ mieszkaƒcy majà dwa
tygodnie w terminie od 1 wrzeÊnia do 15
paêdziernika. Trzy projekty, które w g∏oso-
waniu osiàgnà najwy˝szà liczb´ g∏osów
zostanà uwzgl´dnione w projekcie bud˝etu
na 2017 rok. Decyzje podejmowane przez
ciechocinian w ramach bud˝etu obywatel-
skiego, zgodnie z regulaminem, majà cha-
rakter wià˝àcy. Organ wykonawczy gminy
(burmistrz) zobowiàzany jest uwzgl´dniç
postanowienia mieszkaƒców w projekcie
bud˝etu na nast´pny rok.

Projekty wybrane przez mieszkaƒców nie
mogà przekroczyç kwoty corocznie ustala-
nej w stosownym zarzàdzeniu przez Bur-
mistrza Ciechocinka. Delegacja do okreÊle-
nia tej kwoty wynika z zapisów regulaminu.
Na 2017 rok wst´pnie okreÊlona zosta∏a
kwota 350.000,00 z∏.

Decydujcie Paƒstwo o wydatkowaniu tych
Êrodków, decydujcie o tym, w jaki sposób
chcielibyÊcie poprawiç infrastruktur´ miasta,
mo˝e znajdà si´ osoby, które opracujà pro-
jekty z zakresu ochrony zdrowia, kultury,
oÊwiaty czy sportu, a mo˝e cz´Êç z Paƒstwa
b´dzie mia∏a pomys∏ na popraw´ estetyki
miasta. To jest w Waszym zasi´gu. Zach´-
cam wszystkich do wspó∏tworzenia i wspó∏-
decydowania o tym, co dla tego miasta jest
najlepsze. Wyra˝am nadziej´, ˝e w przy-
sz∏oÊci, wielu mieszkaƒców b´dzie mia∏o
satysfakcj´ z tego, ˝e ma∏a czàsteczka Cie-
chocinka to jego dzie∏o. ˚ycz´ znakomitych
pomys∏ów.

Ma∏gorzata Szwajkowska 
Skarbnik Miasta

Rower dla Pokoju
8 marca 2016 roku Ciechocinek odwie-

dzi∏ Tore Naerland, prezes norweskiej or-
ganizacji „Bike for Peace”. Organizacja ta
pracuje na rzecz pokoju, poszanowania
Êrodowiska naturalnego, jak równie˝ na
rzecz tworzenia zrozumienia krajowych
i globalnych konsekwencji dzia∏aƒ jedno-
stek i spo∏ecznoÊci.

Cz∏onkowie „Bike for Peace” realizujà
swoje przes∏anie w trakcie mi´dzynarodo-
wych wyjazdów rowerowych. Od 1978
roku organizacja zorganizowa∏a wyjazdy
w imi´ pokoju i przyjaêni do 104 krajów
na ca∏ym Êwiecie. W roku bie˝àcym „Bike
for Peace” zosta∏a nominowana do Poko-
jowej Nagrody Nobla.

W trakcie spotkania z Wiceburmistrzem
Ciechocinka Marianem Ogrodowskim goÊç
z Norwegii zaproponowa∏ zorganizowanie
w najbli˝szym czasie wyjazdu norweskich
aktywistów do Polski, z uwzgl´dnieniem
Ciechocinka. Poruszono tak˝e kwestie wi-
zyt zorganizowanych grup w naszym ku-
rorcie na leczenie uzdrowiskowe.

   Red.

Inauguracja Roku
Jubileuszowego

Ciechocinek’2016
Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz
oraz Przewodniczàcy Rady Miejskiej Marcin

Zajàczkowski zapraszajà mieszkaƒców,
pracowników, kuracjuszy, turystów,

mi∏oÊników kultowego polskiego kurortu
CIECHOCINEK na  Jubileuszowà Parad´

Miejskà w dniu 1 maja 2016 roku.
Szczegó∏owe informacje na stroniej
internetowej www.ciechocinek.pl

oraz w nast´pnym numerze
„Zdroju Ciechociƒskiego.
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Seniorzy powo∏ali
komisje

Informujemy, ˝e Miejska Rada Senio-
rów powo∏a∏a trzy komisje sta∏e: Komisj´
zdrowia, rehabilitacji i spraw socjalnych;
Komisj´ infrastruktury komunalnej oraz
Komisj´ kultury, rekreacji i edukacji.

W g∏osowaniu jawnym w sk∏ad komisji
wybrani zostali:

Komisja zdrowia, rehabilitacji i spraw
socjalnych: Tadeusz Barczak, Magdalena
Gronczewska, Bo˝ena Jaszczak, Anna Laba-
Roszak, Anna Matej, Iwona Roch, Gra˝yna
Samsonowicz.

Komisja infrastruktury komunalnej:
Tadeusz Barczak, Magdalena Gronczewska,
Bo˝ena Jaszczak, Danuta Komorowska,
Anna Laba-Roszak, Maciej Maksymowicz,
Gra˝yna Samsonowicz, El˝bieta Skorykow,
Gra˝yna Wieczorek.

Komisja kultury, rekreacji i edukacji:
Tadeusz Barczak, El˝bieta Baryza, Magda-
lena Gronczewska, Jadwiga Jakubowska,
Danuta Komorowska, Anna Laba-Roszak,
Gra˝yna Samsonowicz, Gra˝yna Wieczo-
rek.

Komisje majà dzia∏aç w szeroko rozumia-
nym obszarze zainteresowaƒ osób w wieku
senioralnym. Celem cz∏onków jest zapobie-
ganie i prze∏amywanie marginalizacji osób
starszych, wspieranie ich aktywnoÊci, a tak-
˝e prze∏amywanie stereotypów na temat
seniorów oraz budowanie ich autorytetu.

Do zadaƒ Komisji nale˝y w szczególnoÊ-
ci: opiniowanie wniosków i projektów uch-
wa∏ Miejskiej Rady Seniorów kierowanych
pod obrady Rady Miejskiej w Ciechocinku;
opiniowanie uchwa∏, zamierzeƒ i innych
dokumentów przed∏o˝onych Miejskiej Ra-
dzie Seniorów przez organy samorzàdowe
miasta; opiniowanie wniosków i propozycji
mieszkaƒców oraz kuracjuszy w tematach
wa˝nych dla osób w wieku senioralnym;
przygotowanie projektów odpowiedzi na
skargi, wnioski i zapytania w zakresie dzia-
∏aƒ Miejskiej Rady Seniorów; wspó∏praca
ze Stowarzyszeniem Uniwersytet dla Aktyw-
nych w Ciechocinku i innymi organizacjami
i instytucjami pracujàcymi na rzecz osób
starszych; konsultowanie i wyra˝anie opinii
na temat dost´pnoÊci placówek i urzàdzeƒ
do rehabilitacji, wypoczynku oraz obiektów
s∏u˝by zdrowia; wskazywanie mo˝liwoÊci
i propozycji integracji ludzi m∏odych oraz
seniorów na terenie Ciechocinka oraz
wspó∏praca z placówkami kultury, oÊwiaty
i zdrowia dzia∏ajàcymi na terenie miasta.

Red.

XVIII sesja
Rady Miejskiej Ciechocinka

Podczas sesji z dnia 22.02.2016r.:
1. Przyj´to informacj´ Burmistrza Cie-

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

2. Przyj´to informacj´ 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.Przeprowadzenie konsultacji spo-
∏ecznych z mieszkaƒcami Gminy Miejs-
kiej Ciechocinek na temat Bud˝etu Oby-
watelskiego.

2. Przed∏u˝enie czasu obowiàzywania
dotychczasowych taryf na zbiorowe
zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe od-
prowadzanie Êcieków.

3. OkreÊlenie kryteriów branych pod
uwag´ w post´powaniu rekrutacyjnym
do przedszkoli prowadzonych przez
Gmin´ Miejskà Ciechocinek oraz okreÊ-
lenie dokumentów niezb´dnych do
potwierdzenia tych kryter iów.

4. OkreÊlenie kryteriów branych pod
uwag´ w post´powaniu rekrutacyjnym
do szko∏y podstawowej i gimnazjum
posiadajàcych obwód, prowadzonych
przez Gmin´ Miejskà Ciechocinek oraz
okreÊlenia dokumentów niezb´dnych
do potwierdzenia tych kryteriów.

5. Zmiana uchwa∏y w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzàcych
w sk∏ad mieszkaniowego zasobu Gminy
Miejskiej Ciechocinek.

6. Nadanie nazwy skwerowi (im. Kon-
s tantego Leona Wol ick iego) .

7. Przyj´cie sprawozdaƒ z dzia∏alno-
Êci komisji sta∏ych Rady Miejskiej za
2015r.

Zapoznano si´:
- ze sprawozdaniem z dzia∏alnoÊci

Komendanta Powiatowego Policji
w Aleksandrowie Kujawskim i Komen-
danta Komisariatu Policji w Ciechocinku
oraz informacjà o stanie bezpieczeƒ-
stwa i porzàdku publicznego na terenie
Powiatu Aleksandrowskiego w 2015
roku

- ze sprawozdaniem z wysokoÊci Êred-
nich wynagrodzeƒ nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu zawo-
dowego w szko∏ach prowadzonych
przez  Gmin´ Miejskà Ciechocinek za
2015 r. wraz z informacjà uzupe∏niajàcà

- z informacjà dotyczàca zaj´ç orga-
nizowanych przez placówki oÊwiatowe
oraz Miejskie Centrum Kultury, Miejskà
Bibliotek´ Publicznà oraz OÊrodek Spor-
tu i Rekreacji w okresie ferii zimowych
w 2016 roku

- z analizà przebiegu robót publicz-
nych w 2015 roku

- z analizà przebiegu robót inwesty-
cyjnych w 2015 roku

- z informacjà Burmistrza Ciechocinka
na temat stanu zabezpieczenia przeciw-
powodziowego Ciechocinka

- z informacjà Burmistrza Ciechocinka
dotyczàcà problematyki zarzàdzania
kryzysowego w mieÊcie

- z informacjà na temat zadania pn.
„Odnowa funkcji publicznych zdegra-
dowanych terenów uzdrowiskowych
w Ciechocinku”

- z informacjà na temat stanu tech-
nicznego rowów melioracyjnych.

Szczegó∏owe informacje o uchwa∏ach
Rady Miejskiej Ciechocinka mo˝na uzy-
skaç w Biurze Organów Samorzàdo-
wych (pokój nr 12 w Urz´dzie Miejskim)
oraz na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej: www.ciechocinek.bipst.pl.

   Red.

Dy˝ury radnych
Przewodniczàcy Rady Miejskiej Ciechocinka przyj-

muje wyborców i interesantów w ka˝dy wtorek w godzi-
nach 14.00 - 16.00 w siedzibie Urz´du Miejskiego pok.
nr 12.

Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyjmujà wybor-
ców 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 - 06.06.2016 r., 19.09.2016 r.,
Jerzy Drahaim - 3.06.2016 r., 26.09.2016 r.,

Drobniewska Klara - 20.06.2016 r., 03.10.2016 r.,
Dziarski Tomasz - 27.06.2016 r., 10.10.2016 r.,

KanaÊ Pawe∏ - 04.07.2016 r., 17.10.2016 r.,

Kowacka Izabela - 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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Konkursy
jubileuszowe

Majàc na wzgl´dzie to, i˝ dla wielu
konkursy stanowià silnà motywacj´ do
dzia∏ania i tworzenia, w roku ciechociƒ-
skich jubileuszy organizatorzy og∏osili
dwa pierwsze konkursy (planowane sà
jeszcze kolejne).

1 marca br. ruszy∏ konkursowy wyÊcig
o pierwszeƒstwo w kategorii wokalno-in-
strumentalnej oraz w kategorii fotograficz-
nej. Jak mo˝na mniemaç, najwa˝niejszym
dla niniejszych b´dzie kontekst miejsca.
Wszak uzdrowiskowy klimat i status miasta
stanowià o najwi´kszym dobru Ciechocin-
ka! To o tych nadzwyczajnych walorach
ma traktowaç piosenka, to wreszcie takie
przes∏anie ma nieÊç ze sobà fotograficzny
ciechociƒski kadr z sesji zdj´ciowej.

Cel, przyÊwiecajàcy konkursom, jest
bezsprzecznie jeden - popularyzacja Cie-
chocinka, ale specyfika obu jest ró˝na.
Tote˝ organizatorzy, wymienieni w regula-
minach, przedstawiajà punkt po punkcie
swoje oczekiwania, zasady konkursowej
rywalizacji i nagrody dla zwyci´zców.

Zapraszamy do przeczytania regulami-
nów konkursu na piosenk´ o Ciechocinku
oraz Konkursu Fotograficznego „Uzdrowi-
sko”, a nast´pnie do entuzjastycznego
udzia∏u w konkursowych jubileuszowych
inicjatywach.

Regulaminy konkursów dost´pne sà na
stronie internetowej www.ciechocinek.pl

     Red.
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Pozostali

GRUPA
ODBIORCÓW

PRZEDMIOT
OP¸ATY

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

JEDNOSTKA
MIARY

Gospodarstwa
domowe

Dostarczanie wody

Odprowadzanie Êcieków

3,55 3,83 z∏/m³

3,96 4,28 z∏/m³

Stawka op∏aty abonamentowej
za odczyt i rozliczenie 4,90 5,29 z∏/odbiorca

Dostarczanie wody

Odprowadzanie Êcieków

3,55 3,83 z∏/m³

3,96 4,28 z∏/m³

Odprowadzanie Êcieków
solankowych 10,26 11,08

Stawka op∏aty abonamentowej
za odczyt i rozliczenie 4,90 5,29 z∏/odbiorca

z∏/m³

DY˚URY CZ¸ONKÓW MIEJSKIEJ RADY
SENIORÓW W CIECHOCINKU OD MARCA

DO GRUDNIA 2106 R.
co trzy tygodnie w czwartki

w godz. 12.00 - 13.00
Tadeusz Barczak - 03.03.2016 r.,
El˝bieta Baryza - 24.03.2016 r.,

Magdalena Gronczewska - 14.04.2016 r.,
Bo˝ena Jaszczak - 05.05.2016 r.,

Danuta Komorowska  - 02.06.2016 r.,
Anna Laba-Roszak - 23.06.2016 r.,

Anna Matej - 01.09.2016 r.,
Maciej Maksymowicz  - 22.09.2016 r.,

Iwona Roch - 13.10.2016 r.,
Gra˝yna Samsonowicz  - 03.11.2016 r.,

El˝bieta Skorykow - 24.11.2016 r.,
Gra˝yna Wieczorek  - 15.12.2016 r.
DY˚URY PRZEWODNICZÑCEGO

w drugi czwartek miesiàca
w godz. 14.00-15.00

Dy˝ury b´dà si´ odbywaç w Biurze
Organów Samorzàdowych pokój nr 12

Urz´du Miejskiego w CiechocinkuSiedziba MPWiK, znajdujàca si´ w budynku wie˝y
ciÊnieƒ. Obiekt zosta∏ wzniesiony w ok. 1930 r. wg
projektu W∏adys∏awa Klimczaka.

Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji Spó∏ka z o. o
w Ciechocinku

na podstawie art.24 ust.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz.U. Nr 72, poz.
747, z póên. zm.) og∏asza taryf´ za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe
odprowadzanie Êcieków

Taryfa obowiàzuje w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r.

Sk∏adniki taryfy

W rozliczeniach Spó∏ki z odbiorcami
us ∏ug,  w za le˝noÊc i  od  i ch
zakwalifikowania do odpowiednich
grup taryfowych, obowiàzujà w∏aÊciwe
ceny i stawki op∏at oraz zasady ich
stosowania.

W rozliczeniach za dostarczonà wo-
d´:

1. Cena-wyra˝ona w z∏otych za 1m³
dostarczanej wody,

2. Stawka op∏aty abonamentowej za
odczyt wodomierza i rozliczenie nale-
˝noÊci za iloÊç dostarczonej wody-nie-
zale˝na od iloÊci dostarczonej wody
op∏ata za odczyt wodomierza g∏ówne-
go, wodomierza dodatkowego (pod-
licznika) i rozliczenie nale˝noÊci, po-
bierana za ka˝dy odczytany wodomierz,
naliczana w miesiàcach dokonania
odczytu i przeprowadzenia rozliczania.

W rozliczeniach za odprowadzone
Êcieki:

1. Cena-wyra˝ona w z∏otych za 1m³
odprowadzonych Êcieków,

2. Stawka op∏aty abonamentowej za
odczyt urzàdzenia pomiarowego i ro-
z l i czen ie  na le˝noÊc i  za  i loÊç
odprowadzonych Êcieków-niezale˝na

od iloÊci odprowadzonych Êcieków
op∏ata za odczyt urzàdzenia pomiaro-
wego Êcieków i rozliczanie nale˝noÊci,
pobierana za ka˝de odczytane urzàdze-
nie pomiarowe, naliczana w miesiàcach
dokonania odczytu i przeprowadzenia
rozliczenia.

Ustawowa zmianami stawki Vat skut-
kuje zmianà ceny brutto.

Komunikat
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Wywiad z Radnym

Jerzy Draheim
ciechociƒskich domów. Z takiej pomo-
cy miasta skorzysta∏o ju˝ kilka gospo-
darstw domowych, a to znaczy, ˝e po-
mys∏ by∏ trafiony. Wa˝na dla mnie jest
sprawa modernizacji ulicy ˚ytniej - jej
realizacja jest jeszcze przed nami, bo
najwi´cej problemów nastr´cza zwià-
zany z nià wykup gruntów, ale myÊl´,
˝e rozmowy z ich w∏aÊcicielem idà
w dobrym kierunku. OczywiÊcie, wiele
jeszcze jest do zrobienia. Nie raz pod-
nosi∏em temat rowów melioracyjnych,
które dla Ciechocinka - z racji jego po-
∏o˝enia - sà szczególnie istotne. Ten
rok przyniesie ich inwentaryzacje, która
poprzedzi proces udra˝niania rowów,
co w bezpoÊredni sposób prze∏o˝y si´
na bezpieczeƒstwo ludzi oraz ich do-
bytku.

- Czy wielu ciechocinian odwiedza
pana na dy˝urach i jakie problemy
poruszajà?

- Cz´Êciej ni˝ na poniedzia∏kowych
dy˝urach mieszkaƒcy dzielà si´ ze mnà
swoimi spostrze˝eniami i problemami
podczas codziennych spotkaƒ - pod-
czas zakupów, spacerów czy na moim
osiedlu. Z jednej strony nale˝y ˝a∏owaç,
˝e czas sp´dzany na urz´dowych kon-
sultacjach nie jest wykorzystywany przez
wi´kszà liczb´ mieszkaƒców. Z drugiej
zaÊ, ta bardziej bezpoÊrednia forma
kontaktu skraca dystans na linii Miesz-
kaniec - Radny i pozwala lepiej poczuç
to, co dla mieszkaƒców jest wa˝ne. A
tych spraw jest sporo, od oÊwietlenia
ulic i tym samym poprawy bezpieczeƒ-
stwa, po renowacje nawierzchni dróg
i chodników, a wi´c coÊ co wprost
przek∏ada si´ na komfort poruszania
si´, czy po prostu ˝ycia.

- Jak wspó∏pracuje si´ panu z obec-
nà Radà Miejskà oraz Burmistrzem?

- W radzie zasiada kilkanaÊcie osób
w ró˝nym wieku, o ró˝nych poglàdach
i spojrzeniach na sprawy miasta. Tak˝e
m∏odsi radni inaczej patrzà na pewne
kwestie. To naturalne. Nie zawsze si´
zgadzamy, ale zawsze potrafimy roz-
mawiaç i dà˝yç do takiego kompro-
misu, który b´dzie najlepszy dla miasta
- tego b´dàcego miejscem ˝ycia mie-
szkaƒców, i tego b´dàcego miejscem
odwiedzin kuracjuszy. Podobnie jest
w moich kontaktach z Panem Burmi-
strzem. To dobra wspó∏praca, a zg∏a-
szane przeze mnie problemy sà w miar´

Jerzy Draheim - lat 56, z zawodu kucharz, choç
od kilkunastu lat pracuje jako przedstawiciel
handlowy w Przedsi´biorstwie Uzdrowisko
Ciechocinek. ˚onaty, ojciec dwóch doros∏ych
synów.

- Kiedy rozpocz´∏a si´ pana przy-
goda z samorzàdem? Co sk∏oni∏o
Pana do podj´cia wyzwania takiej
dzia∏alnoÊci?

- W 2002 r. w moim zak∏adzie pracy
powo∏ano do ˝ycia komitet wyborczy
do samorzàdu i zaproponowano, abym
wystartowa∏ jako przedstawiciel mojego
osiedla. Wtedy wybrano mnie do Rady
Miasta. W niej zajà∏em si´ infrastruktu-
rà - oÊwietleniem ulic, chodnikami,
drogami - a wi´c tym, co dla mieszkaƒ-
ców niezwykle wa˝ne. Rejon Ciecho-
cinka, który reprezentuje by∏ bardzo
ubogi w infrastruktur´. Osiedla Rewer-
sowo czy Zwiàzkowiec ton´∏y w b∏ocie
i ciemnoÊciach. Nieuregulowany by∏
problem gruntów pod drogi. DziÊ, to
jedne z najpi´kniejszych osiedli w Cie-
chocinku, na których wyraênie widaç
efekty w∏o˝onej w nie pracy - tak˝e
zespo∏owej, bo by∏bym nie w porzàdku
wobec kolegów Radnych, gdybym nie
wspomnia∏ o dobrej wspó∏pracy z pa-
nami Zieliƒskim i Marjaƒskim. Po∏àczy∏
nas wspólny cel i sà tego dobre rezul-
taty.

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

- Sukcesem jest na pewno kwestia
dofinansowania przez Urzàd Miasta
demonta˝u i utylizacji szkodliwego dla
zdrowia eternitu wykorzystywanego
ciàgle w poszyciach dachowych wielu

mo˝liwoÊci na bie˝àco i skutecznie
przez Burmistrza rozwiàzywane. To ile
si´ w ostatnich latach w Ciechocinku
zmieni∏o na lepsze pokazuje, ̋ e w∏aÊnie
w takiej wspó∏pracy jest si∏a.

- Co pan sàdzi o porozumieniu o
wspó∏pracy podpisanym 22 lutego
2016 roku mi´dzy Marsza∏kiem, PUC
S.A. i Gminà Ciechocinek?

- To chyba najcz´Êciej zadawane dziÊ
w Ciechocinku pytanie. Co zrozumia∏e,
najwi´cej wàtpliwoÊci mogà mieç pra-
cownicy t´˝ni i warzelni soli - zmiany,
które majà nastàpiç dotyczà tak˝e ich
miejsc pracy, a to zawsze wià˝e si´ z
niepokojem „co dalej?”. Czekam na to,
co wyniknie z tego porozumienia.
Zgodnie z podpisanym dokumentem
w ciàgu dwóch miesi´cy powstanie
grupa robocza, której zadaniem b´dzie
wypracowaç harmonogram dzia∏aƒ.
Dopiero po jego przygotowaniu b´dzie
mo˝na oceniç planowane zmiany, licz´
˝e na lepsze. Ja mam nadziej´, ˝e spó∏-
ka, która b´dzie zarzàdzaç tym majàt-
kiem, b´dzie skutecznie szukaç poza-
bud˝etowych êróde∏ finansowania i po-
zyskiwaç pieniàdze z zewnàtrz, a to co
pozyska, zostanie zainwestowane z po-
˝ytkiem dla nas wszystkich w historycz-
ne obiekty na terenie miasta, a nie prze-
jedzone na utrzymanie spó∏ki.

- W jaki sposób promuje pan nasze
miasto?

- Jako przedstawiciel handlowy cz´sto
bywam na targach i spotkaniach pro-
mujàc naszà wod´ i sól ciechociƒskà -
a wi´c produkty z miastem ÊciÊle zwià-
zane, podkreÊlajàce jego wyjàtkowoÊç
i uzdrowiskowy charakter. Tak˝e w
kontaktach bezpoÊrednich z klientami
mam okazj´ szepnàç s∏ówko czy dwa
o walorach miasta, tak˝e tych sk∏ada-
jàcych si´ na magi´ miejsca - s∏u˝àcych
zdrowiu zabiegach, dancingach,
wszechobecnej zieleni, klimacie relaksu.
Miasto Ciechocinek w Polsce jest ju˝
mocnà markà, pozytywnie si´ kojarzàcà
i obecnà w ÊwiadomoÊci turystów. To
co ka˝dy z nas, mieszkaƒców, mo˝e
zrobiç, to zach´caç do wypróbowania
tej marki na w∏asnej skórze i korzystania
z dobrodziejstw Ciechocinka.
  - Jakie ˝yczenia Êwiàteczne chcia∏by
pan z∏o˝yç wyborcom?

- Spokojnych, radosnych Âwiat Wiel-
kanocnych, rodzinnego spotkania przy
wspólnym stole oraz wielu spacerów
przy pi´knej pogodzie, bo Ciechocinek
jest za ∏adny, ˝eby tylko siedzieç przy
stole… 

- Dzi´kuj´ za rozmow´.
  Rozmawia∏a Justyna Ma∏ecka
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Âwi´towanie po kujawsku

Wielki Czwartek
Tego dnia praktykowano zwyczaj

„wybijania ˝uru” - potrawy obowiàzu-
jàcej w kujawskim jad∏ospisie przez ca-
∏y post. „Wybijanie ˝uru” stawa∏o si´
okazjà do zalotów, bowiem garnki
z ˝urem wymieszanym z b∏otem, wap-
nem i brudnà wodà rozbijano o drzwi
i progi domów, w których by∏y panny
na wydaniu. Tego dnia ch∏opcy kr´cili
tak˝e baty ze s∏omy, z którymi podcho-
dzili pod domy wdów i trzaskaniem
nich zapowiadali szybkie ich ponowne
zamà˝pójÊcie.                               

Wielki Piàtek
Gdy dla upami´tnienia Êmierci Chrys-

tusa na krzy˝u milk∏y koÊcielne dzwony,
we wsiach i ma∏ych miasteczkach s∏y-
chaç by∏o drewniane ko∏atki i terkotki.
Biegano z nimi, robiàc wsz´dzie du˝o
ha∏asu. Powszechnym zwyczajem tego
dnia by∏o trzykrotne obmywanie si´ o
wschodzie s∏oƒca w wodzie. Mia∏o to
zabezpieczaç przed krostkami i gwara-
ntowaç urod´. W Wielki Piàtek ubierano
w koÊcio∏ach groby, przy których spra-
wowano stra˝. W domach na znak po-
wszechnej ˝a∏oby, zas∏aniano lustra
ciemnymi zas∏onami, by nikt z domow-
ników - nawet przez przypadek, w nich
si´ nie przeglàda∏.

Wielka Sobota
To dzieƒ Êwi´cenia pokarmów. Z re-

gu∏y „Êwi´conk´” uk∏adano w koszycz-
kach i zanoszono do domów bogatych
gospodarzy, gdzie przybywa∏ ksiàdz.
Do koszyka nale˝a∏o w∏o˝yç chleb, jaja,
sól, chrzan, nie mog∏o te˝ zabraknàç
bia∏ej kie∏basy, szynki, baby dro˝d˝owej
i baranka wykonanego z mas∏a z ocz-
kami z pieprzu. Póêniej pojawi∏ si´ ba-
ranek cukrowy lub kupiony w sklepie
gipsowy bàdê plastikowy, z regu∏y
z czerwonà choràgiewkà. Niosàc „Êwi´-
conk´” przez wieÊ nakrywanà jà bia∏à
haftowanà serwetkà. Stó∏, na którym

ustawiono jà póêniej w domu, nakrywa-
no Ênie˝nobia∏ym obrusem i przystraja-
no zielonymi  ga∏àzkami.

Malowane jaja na Kujawach nazy-
wano kraszankami. Barwiono je za-
zwyczaj na jeden kolor w ∏upinach
cebuli lub w korze d´bu dla osiàg-
ni´cia kolorystyki od z∏ocistej do
ciemnobràzowej. Niekiedy na tak przy-
gotowanych kraszankach wyskrobywa-
no wzory ostrym narz´dziem albo „pi-
sano” woskiem, zdobiàc je motywami
geometrycznymi i roÊlinnymi. Tradycyj-
nie obdarowywano si´ nimi nawza-
jem, a podczas Êwiàtecznego Êniadania
dzielono si´ jajkami jak wigilijnym op∏at-
kiem, sk∏adajàc sobie ˝yczenia pomyÊ-
lnoÊci i zdrowia.

Noc rezurekcyjna
G∏ówne nabo˝eƒstwo na pamiàtk´

zmartwychwstania Chrystusa odbywa∏o
si´ z soboty na niedziel´ (stàd pochodzi
nazwa Êwi´ta - Wielkanoc). Podczas
procesji z figurà Chrystusa i hostià,
Êpiewana jest pieÊƒ: „Weso∏y nam dzieƒ
dziÊ nasta∏”, a tak˝e dzwonià dzwony.

NiegdyÊ popularny by∏ tak˝e zwyczaj,
˝e ch∏opcy b´bniàc na b´benkach pod-
chodzili pod domy gospodarzy,
informujàc o Zmartwychwstaniu
Chrystusa.

Niedziela Wielkanocna
Rankiem ponownie obmywano si´ w

wodzie, która w tym czasie nabiera∏a
specyficznych w∏aÊciwoÊci oczyszcza-
jàcych, uzdrawiajàcych i u˝yêniajàcych.

Âniadanie wielkanocne na Kujawach
by∏o bardzo uroczyste i stanowi∏o
wa˝ny element Âwiàt. Sto∏y Êwiàteczne
by∏y suto zastawione i udekorowane 
bia∏ymi obrusami bàdê serwetkami.

PopularnoÊcià cieszy∏y si´ tak˝e tzw.
„przywo∏ywki ”, które by∏y znakomità
okazjà do kojarzenia ma∏˝eƒskich par.
Polega∏y na tym, ˝e m∏odzi, nie˝onaci
ch∏opcy wchodzili na wysokie drzewo

lub budynek i wywo∏ywali tradycyjnymi,
kujawskimi, wierszowanymi formu∏ami
imiona m∏odych panien. Przy imieniu
wywo∏anej dziewczyny, zawsze wymie-
niano imi´ ch∏opca, który mia∏ obowià-
zek oblaç jà wodà na drugi dzieƒ rano.

Wielkanocny Poniedzia∏ek

Zwyczaj polewania si´ wodà, czyli
dyngus przybra∏ na Kujawach form´
spo∏ecznej zabawy, stajàc si´ tym sa-
mym doskona∏à okazjà do ca∏orocznych
rozrachunków pomi´dzy ch∏opcami a
dziewczynami. Ch∏opcy chodzili od
domu do domu oblewajàc dziewcz´ta
wodà i smagajàc po nogach witkami
brzozowymi lub wierzbowymi. Âmigus
oznacza∏ uderzanie, dyngus oblewanie
wodà. We wtorek z kolei dziewcz´ta
oblewa∏y wodà ch∏opaków.

Poniedzia∏ek Wielkanocny to tak˝e
dzieƒ, w którym chodzono po wsi z
gaikiem. Gaik to ga∏àzka Êwierku
umieszczona na wysokim kiju, który
dodatkowo przyozdobiony by∏ koloro-
wymi papierkami i wstà˝kami. Trzy-
many by∏ przez dziewcz´ta, które ze
Êpiewem obchodzi∏y ca∏à wieÊ.

Red. (êród∏o: Krystyna Paw∏owska
„Zwyczaje i obrz´dy doroczne na Kuja-
wach”)

Ju˝ nied∏ugo zasiàdziemy przy kolorowo ustrojonym wielkanocnym stole i razem z najbli˝szymi b´dziemy dzie-
liç si´ jajkiem oraz radowaç si´ ze Zmartwychwstania Chrystusa. Przypomnijmy zwyczaje wielkanocne popularne
niegdyÊ w naszym regionie. Wiele z nich uleg∏o ju˝ zapomnieniu, niektóre istniejà do dziÊ, ale w nieco zmodyfi-
kowanej formie.
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W niezwykle pi´kny sposób Uniwersytet dla Aktywnych w Ciechocinku zainaugurowa∏ swój jubileusz. By∏o
mnóstwo kwiatów utrwalonych w ró˝nej technice, które wzbudzi∏y uÊmiech, sprowokowa∏y do ˝ywych dyskusji
o pi´knie i….wspomnieƒ.
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NA POCZÑTEK - OGRÓD W BIBLIOTECE
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nym g∏osowaniu wybrani zostali : Gra-
˝yna Ochociƒska - prezesem zarzàdu,
cz∏onkami zostali: Barbara Bylicka, Kry-
styna Choba, Danuta Miedziak, Gra˝yna
Miko∏ajczyk, Jadwiga Pietrusa, a do Ra-
dy Programowej weszli: Klara Drobnie-
wska, Jerzy Sobierajski i  prof. Zygmunt
Wiatrowski, który zosta∏ przewodniczà-
cym tej˝e rady. Powsta∏y sekcje: kom-
puterowa, plastyczna, literacka, bry-
d˝owa, nordic walking, rowerowa,
p∏ywacka, gimnastyki na sali, gimnastyki
w basenie, lektoraty j´zyka angielskiego,
niemieckiego, francuskiego, hiszpaƒ-
skiego, a tak˝e wolontariat. Ustalono,
˝e co dwa tygodnie b´dà si´ odbywa-
∏y wyk∏ady o ró˝norodnej tematyce. Po
5 latach dzia∏alnoÊci liczba s∏uchaczy
wzros∏a z 169 do 211. Dosz∏y nowe
sekcje: petanki (gry w bule), eko-zdro-
wia, turystyczna, kabaretowa, hula hop,
szachowa i gry w scrabble, które do-
∏àczy∏y do sekcji bryd˝owej, dzia∏ajàc
pod jednà nazwà sekcji gier umys∏o-
wych, zaÊ sekcja literacka przekszta∏ci∏a
si´ w Salonik Literacki ÊciÊle wspó∏pra-

cujàcy z Miejskà Bibliotekà Publicznà.
Jak podsumowa∏a Gra˝yna Ochociƒska:
- W ciàgu minionych pi´ciu lat odby-
wa∏y si´ liczne kiermasze i akcje chary-
tatywne, zbiórki ksià˝ek, okularów,
spotkania ze znanymi ludêmi, spotkania
integracyjne, wyjazdy do teatrów i oper,
wycieczki krajowe i zagraniczne, war-
sztaty, konkursy, szkolenia i jeszcze
wiele, wiele ró˝nych form i wydarzeƒ.
UÊmiecha si´, dodajàc: - ByliÊmy bardzo
aktywni!

Na inauguracj´  jubileuszu 8 marca
przygotowano wystaw´ prac s∏ucha-
czy sekcji plastycznej, prowadzonej
przez Joann´ ˚elazkiewicz. Zosta∏a
zatytu∏owana „Ogród w Bibliotece”,
bowiem zosta∏a przygotowana we
wspó∏pracy z Miejskà Bibliotekà Publicz-
nà im. J. ˚ernickiego, kierowanà przez
Mariol´ Ró˝aƒskà. Przybyli na wernisa˝
goÊcie mogli podziwiaç barwne kwiaty
namalowane przez: Barbar´ Hanke,
Aleksandr´ Lewandowskà, Mari´ Po-
leszuk, Krystyn´ Rudnickà, Ilon´ Rychter,
Julit´ Szonert, wyhaftowane przez Iwo-
n´ Kaczyƒskà, sfotografowane przez
Gra˝yn´ Ochociƒskà i Wand´ Rosiƒs-
kà. Wystaw´ ozdobi∏y bukiety ˝ywych
i sztucznych kwiatów wykonanych w
kwiaciarni URSZULA oraz Paƒstwa El˝-
biety i Wincentego Ryszewskich. Panie
w Dniu Kobiet zosta∏y obdarowane
goêdzikami, które wr´cza∏ radny Marcin
Strych, a ˝yczenia z∏o˝yli przybyli
panowie: burmistrz Leszek Dzier˝ewicz
i przedstawiciele Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Aleksandrowie Kuj.

Redakcja „Zdroju Ciechociƒskiego”
˝yczy s∏uchaczom Uniwersytetu dla
Aktywnych kolejnych, owocnych lat
dzia∏alnoÊci i udanego Êwi´towania!

Aldona Nocna

W tym roku mija bowiem 5 lat od
powstania uniwersytetu, którego po-
mys∏ zrodzi∏ si´ Gra˝ynie Ochociƒskiej.
Grup´ inicjatywnà stworzyli: Krystyna
Choba, Klara Drobniewska, Janina Gier-
szewska, Danuta Miedziak oraz W∏o-
dzimierz S∏odowicz, Jerzy Sobierajski,
do których do∏àczy∏ profesor Zygmunt
Wiatrowski. Jak wspomina Gra˝yna
Ochociƒska: - MieliÊmy pomys∏ na uni-
wersytet, nazw´, ludzi, ale trzeba by∏o
znaleêç najlepszà form´, w jakiej mamy
dzia∏aç. W sukurs przyszed∏ nam pro-
fesor Wiatrowski, informujàc nas, ˝e
przy Wy˝szej Szkole Humanistyczno-
Ekonomicznej we W∏oc∏awku (obecnie
Kujawska Szko∏a Wy˝sza) od niedawna
dzia∏a Kujawski Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Po spotkaniu z prof. dr. Stani-
s∏awem Kunikowskim, rektorem WSHE,
podj´liÊmy decyzj´ o wstàpieniu w stru-
ktury KDUTW,  ale ze swojà nazwà Uni-
wersytet dla Aktywnych. Na pierwsze
Walne Zebranie S∏uchaczy UdA w listo-
padzie 2011 r. w sali konferencyjnej
sanatorium ZNP przyby∏y t∏umy. W jaw-



Pytanie do specjalisty

SEN
W naszych czasach sukces mierzony jest w kategoriach ciàg∏ej aktywnoÊci:
im bardziej ktoÊ jest zaj´ty, tym bardziej postrzegamy go jako cz∏owieka suk-
cesu. Sen wydaje si´ stratà czasu, a zdolnoÊç do funkcjonowania po nied∏ugim
Ênie cz´sto przedstawiana jest jako oznaka si∏y i odpornoÊci. Po co dzieciom
sen? Ile snu potrzebuje dziecko? Dlaczego dzieci sypiajà mniej?

Wielu z nas podczas oczekiwania na Wielkanoc w wyobraêni widzi wypucowany dom, kuchni´ pe∏nà
smako∏yków i zadowolonà rodzin´. ZapytaliÊmy naszych Czytelników, w jaki sposób przygotowujà si´
do Âwiàt.
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Âwiàteczny czas

Joanna M., studentka

Przygotowania do Êwiàt zaczynam
od porzàdków domowych: sprzàtam i
myj´ okna. Nast´pnie planuj´ list´ za-
kupów oraz tworz´ ró˝ne dekoracje
Êwiàteczne: kolorowe zajàczki, pisanki
i wiosenne koszyczki. Nie zapominam
jednak o najwa˝niejszym, czyli o przy-
gotowaniu duchowym.

Karol K., informatyk

Zakupy Êwiàteczne robi´ du˝o wczeÊ-
niej, aby póêniej nie staç w d∏ugich
i m´czàcych kolejkach. Ponadto trady-
cyjnie siej´ rze˝uch´, którà póêniej
wszyscy zjadajà ze smakiem. Robi´ tak-
˝e Êwiàteczne porzàdki, cz´Êciej na

podwórku ni˝ w domu. Wielkanoc pla-
nuj´ sp´dziç w rodzinnej atmosferze,
na wspólnych spacerach oraz rozmo-
wach.

Marta D., nauczycielka

Do Âwiàt nie przygotowuj´ si´ jakoÊ
szczególnie. W tym okresie cieszà mnie
spotkania z najbli˝szymi, wolne od
pracy dni i atmosfera budzàcej si´ do
˝ycia przyrody. Jednak˝e, szczerze mó-
wiàc, nie prze˝ywam Wielkanocy w as-
pekcie religijnym.

Anna M., ksi´gowa

Najprzyjemniejsze przygotowania
do Âwiàt to wed∏ug mnie malowanie

jajek, strojenie mieszkania, przyrzàdza-
nie tradycyjnych potraw oraz pieczenie
przepysznych ciast. Nie lubi´ natomiast
biegania po sklepach i sprzàtania, ale
niestety nikt za mnie tego nie zrobi.

Kamil B., uczeƒ

Najwi´kszà radoÊç sprawia mi to, ˝e
przez kilka dni nie musz´ chodziç do
szko∏y. Niestety musz´ wówczas po-
sprzàtaç swój pokój i pomóc mamie
w kuchni. Lubi´ jednak Êwiàteczny na-
strój. Zawsze z wielkà niecierpliwoÊcià
czekam na Lany Poniedzia∏ek, bo wte-
dy z przyjemnoÊcià biegam z pistole-
tem wodnym za dziewczynami.

      J. Ma∏ecka

PrzestaliÊmy ceniç
sobie sen. Wspó∏-
czeÊnie dzieci sy-
piajà oko∏o pó∏to-
rej godziny krócej
ni˝ ich rówieÊnicy
dwadzieÊcia lat te-
mu. Tymczasem 
jak wynika z badaƒ,
sen odgrywa niez-
miernie istotnà ro-

l´ w procesach uczenia si´ i zapami´tywa-
nia, dlatego odpowiednie nawyki dotyczà-
ce snu sà w szczególnoÊci wa˝ne dla dzieci.
Dzieci potrzebujà du˝o snu, aby utrwalaç
przyswojonà wiedz´. Sen odgrywa wa˝nà
rol´ w procesie wzrostu fizycznego, a dzie-
ci stale rosnà. Brak snu powoduje rozkoja-
rzenie i poirytowanie oraz trudnoÊci z kon-
centracjà uwagi.

Zalecana liczba godzin snu na dob´ to

dla dzieci w wieku szkolnym: 10-11 go-
dzin, przedszkolaki powinny spaç od 11
do 13 godzin, a maluszki oko∏o 14 godzin.
Dzieci sypiajà mniej z wielu powodów. Po
pierwsze rodzice pracujàcy do póêna chcàc
sp´dziç z dzieçmi czas opóêniajà czas k∏a-
dzenia ich spaç. Dzieci nie idà spaç, ponie-
wa˝ oglàdajà telewizj´, grajà w gry czy te˝
rozmawiajà przez elektroniczne komuni-
katory. TrudnoÊci z zasypianiem spowo-
dowane sà przez splot czynników, takich
jak: z∏e od˝ywianie (dodatki w ˝ywnoÊci
dzia∏ajà pobudzajàco), brakuje im ruchu
i çwiczeƒ, dotlenienia, mózg jest nadmier-
nie pobudzony poprzez szybko zmieniajà-
ce si´ i migoczàce obrazy na ekranie, bra-
kuje rutyny regulujàcej nocny odpoczynek.
Stres z powodu szko∏y, strach wywo∏any
niepokojàcymi programami telewizyjnymi,
rodzinne k∏opoty - to wszystko mo˝e poz-
bawiç dziecko snu na ca∏e godziny.

Warto w∏o˝yç sporo wysi∏ku w to, aby
wpoiç dziecku odpowiednie nawyki zwià-
zane ze snem. Po d∏ugim dniu rodzice po-
trzebujà czasu dla siebie, ˝eby si´ zrelakso-
waç, a nie przed∏u˝ajàcych si´ scen z pró-
bami uÊpienia krnàbrnej pociechy. Podsta-
wowe regu∏y to: w sypialni nie ma miejsca
dla telewizora ani innego sprz´tu elektro-
nicznego - elektroniczne Êwiat∏a blokujà
wydzielanie przez organizm hormonu snu.
Po po∏udniu nie pozwalaj na jedzenie po-
traw zawierajàcych dodatki (zw∏aszcza na-
poje gazowane z kofeinà), czas na sen to
czas na sen - i tego si´ trzymaj (poza na-
prawd´ wyjàtkowymi okazjami). Pó∏ go-
dziny przed snem zabierz dziecko sprzed
telewizora czy komputera - pozwól mu si´
wyciszyç. Niech telewizor czy komputer
nie zuba˝a czasu bycia razem, nie zastàpi
czytanej bajki, nuconej ko∏ysanki czy zwy-
k∏ej pogaw´dki. Kiedy opuszczasz sypial-
ni´, wymagaj od dziecka by nie wychodzi∏o
ju˝ z ∏ó˝ka; jeÊli dziecko wychodzi z sypial-
ni nie nagradzaj go swojà uwagà - bez s∏o-
wa odprowadê je z powrotem. Postaraj si´
jak najszybciej odzwyczaiç malucha od bu-
telki czy smoczka (im póêniej, tym trud-
niej b´dzie je odzwyczaiç). Prawid∏owych
nawyków nie nabiera si´ przez przypadek.
Rodzice muszà pokazaç dziecku, jak si´
Êpi.

                        Monika Kofel-Dudziak



fot. K. Jasiƒska

Reporta˝ Teresy Kudyby, premiera: 2 kwietnia 2016 TVP3
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Postawimy ci´, Szopo!

Urodzi∏ si´ w roku 1952 w Teatrze
Kameralnym w Bydgoszczy. Dos∏ow-
nie. Jego pierwszy oddech, o czym jest
przekonany i co wp∏yn´∏o na ca∏e jego
póêniejsze zawodowe ˝ycie, to by∏o
zach∏yÊni´cie si´ zapachem sceny.
W wózku ko∏ysa∏ go Kazimierz Wich-
niarz, grajàcy wówczas w Bydgoszczy
w sztuce „Âmierç za kominem” Karola
Dickensa. W 1964 roku rodzina Szo-
pów zamieszka∏a w kurorcie Ciecho-
cinek. Ojciec Andrzeja Szopy, Jerzy, by∏
na owe czasy jedynym psychiatrà w uz-
drowisku, przepracowa∏ w Szpitalu Ko-
lejowym ponad 40 lat. Andrzej skoƒ-
czy∏ tu podstawówk´ i liceum, gdzie
jako tzw. „dupa Jasiu” z matematyki,
dzi´ki zdolnoÊciom humanistycznym,
zda∏ matur´ w 1971 roku, po czym
wyruszy∏ na podbój miasta ¸ódê. Jak
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na prawdziwego aktora przysta∏o, zda-
wa∏ do ∏ódzkiej filmówki trzy razy. O˝e-
ni∏ si´ z kole˝ankà z roku. Po rozmai-
tych kolejach losu, tragicznych
prze˝yciach osobistych, wyjecha∏ na 20
lat do Chicago. Tam, na cmentarzu,
spoczywa autor „Czerwonych maków
na Monte Cassino” Feliks Konarski,
który twierdzi∏, ˝e stara Polonia mia∏a
Szopena, a nowa Polonia ma Szop´.
Chicago  to najbli˝sze sercu Andrzeja
miasto na Êwiecie po Warszawie i
Ciechocinku.

Po powrocie do Polski, zwiàza∏ si´
z warszawskim Teatrem Kwadrat, który
zawsze by∏ jego marzeniem. Gdy sta-
nà∏ w tym Teatrze na scenie obok Jana
Kobuszewskiego, Jerzego Turka, Woj-
ciecha Pokory, Barbary Rylskiej, Andrzeja
Kopiczyƒskiego, wiedzia∏, ˝e odnalaz∏

swoje w∏aÊciwe miejsce na ziemi.
Kilka lat temu dowiedzia∏ si´, ˝e jeÊli

nie podda si´ natychmiast operacjom
serca i kr´gos∏upa, na deskach teatru
nigdy wi´cej nie stanie. Uwierzy∏, ˝e
˝ycie uratuje mu powrót do Ameryki.
Nieudana, 9.5 - godzinna operacja kr´-
gos∏upa w Chicago spowodowa∏a udar
mózgu, niedow∏ad, pora˝enie mowy.
Amerykaƒskie leczenie kosztowa∏o po-
nad pó∏ miliona dolarów. Leczeniem
w∏aÊciwie nie by∏o, bowiem po operacji
Szop´ umieszczono w amerykaƒskim
domu starców. Niemal zero rehabilitacji,
w prezencie wózek elektryczny i ca∏odo-
bowa obs∏uga piel´gniarska.

Po roku wegetacji 60-letni najm∏od-
szy w tym oÊrodku „staruszek” podda∏
si´ namowie przyjació∏ i wróci∏ do Cie-
chocinka. Przyjaciele postanowili zespo-
∏owo: „Postawimy ci´, Szopo”. Andrzej
dosta∏ si´ w r´ce najznakomitszych cie-
chociƒskich lekarzy i rehabilitantów,
ciechocinian, którzy „terminowali”
u jego wspania∏ego ojca, kumpli z li-
ceum, którzy dziÊ komponujà mu „cie-
chociƒskie bluesy”. Ciechociƒska „Zdro-
wa Woda” i „Sko∏owani” organizujà
Andrzejowi benefis, a dyrekcja i aktorzy
warszawskiego Kwadratu wcià˝ trzy-
majà dla Andrzeja miejsce w jego uko-
chanym tetrze. Na benefis przyjadà.
Inna zdrowa woda, czyli ciechociƒska
solanka, w której Andrzeja zanurzajà
rehabilitanci dzieƒ w dzieƒ, jak wiado-
mo „uzdrawia pot´˝nie”. Andrzej jesz-
cze nie wierzy, ˝e za jakiÊ czas o w∏as-
nych si∏ach wejdzie po schodach do
rodzinnego domu na Sosnowej i zagra
w∏asnymi palcami na zakurzonym pia-
ninie. A jak ju˝ wyjedzie z Ciechocinka,
zagra kolejne wielkie role w „Kwadra-
cie”.

Teresa Kudyba



Kolejnym sukcesem rozpoczà∏ si´ nowy sezon artystyczny dla formacji
tanecznych MCK prowadzonych przez panià Kamil´ Marczak - Lipowskà.
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Przypomnijmy, ˝e w ubieg∏ym roku
spoÊród wielu sukcesów grupa Creep
Team wywalczy∏a tak˝e Mistrzostwo
Europy w taƒcu hip-hop. Tydzieƒ temu
m∏odzi tancerze zaprezentowali si´ po
raz pierwszy  w nowych strojach i z
nowymi uk∏adami choreograficznymi
licznie zgromadzonej publicznoÊci z∏o-
˝onej  z rodziców i sympatyków taƒca.

Prezentacja podoba∏a si´ bardzo nie
tylko naszej publicznoÊci, poniewa˝ pod-
opieczni pani Kamili wrócili z V Ogól-
nopolskiego Turnieju Taƒca Nowoczes-

Creep Team

nego w Choceniu z licznymi nagrodami:
- 1 miejsce: Julia Siuber i Martyna Ja-

strz´bska  (na 37 duetów)
- 1miejsce: Mini formacja do lat 8
- 2 miejsce: Mini formacja 9-11 lat
- 5 miejsce Formacja do lat 11 (na 17

formacji).
JesteÊmy dumni z naszych tancerzy tym

bardziej, ˝e w turnieju wzi´∏o udzia∏ ok.
1100 uczestników z ca∏ego kraju.
Gratujemy i trzymamy kciuki za kolejne
turnieje.

Barbara Kawczyƒska

MARZEC
 „Byç jak Mozart” edukacyjny pokaz filmowy

miejsce: sala widowiskowo-kinowa MCK
27.03.2016 r.

Koncert Jacka Szy∏kowskiego
miejsce: Teatr Letni

KWIECIE¡
2.04.2016 r.

„Pami´tajmy o tradycji”-
rozstrzygni´cie konkursu na pisank´ wielkanocnà

i kartk´ Êwiàtecznà
sala widowiskowo-kinowa MCK

8.04.2016 r.
Spektakl komediowy „M´˝czyzna idealny”

miejsce: Teatr Letni
11.04.2016 r.

M∏odzie˝owy Przeglàd Piosenki Debiut 16, Awans
16 eliminacje

miejsce: sala widowiskowo-kinowa MCK
14.04.2016 r.

Spektakl teatralny „Smerfna przygoda”
w wykonaniu sekcji teatralnej MCK

miejsce: sala widowiskowo-kinowa MCK
16.04.2016 r.

Koncert zespo∏ów wokalnych w MCK
miejsce: sala widowiskowo-kinowa MCK

23.04.2016 r.
XVII Przeglàd Piosenki Przedszkolnej
miejsce: sala widowiskowo-kinowa MCK

24.04.2016 r.
Koncert Aleksandry i Andrzeja Frydryszek

miejsce: sala widowiskowo-kinowa MCK
24.04.2016 r.

Warsztaty telewizyjne dla dzieci
miejsce: sala widowiskowo-kinowa MCK

27.04.2016 r.
Inauguracja Roku Jubileuszowego: Uroczysta Sesja

Rady Miasta, koncert jubileuszowy
miejsce: Teatr Letni

27.04.2016 r.
Otwarcie wystawy plenerowej

„180 lat! Ciechocinek uzdrawia pot´˝nie”
miejsce: skrzy˝owanie ulic Zdrojowej i KoÊciuszki

27.04.2016 r.
Posadzenie drzewek Roku Jubileuszowego

miejsce: Park Zdrojowy
Wystawa fotografii „Ciechocinek”

sekcji fotograficznej MCK
miejsce: sala widowiskowo-kinowa MCK
Koncert „RozÊpiewany Ciechocinek”

sala widowiskowo-kinowa MCK
Powy˝sze kalendarium mo˝e ulec zmianie.

Przed dniem Âwi´ta Kobiet w Miejskim Centrum Kultury wystàpi∏ znany i lubiany
artysta Zbigniew Wodecki. Ciechociƒska publicznoÊç us∏ysza∏a nie tylko popularne
utwory, Pan Zbigniew zachwyci∏ grà na skrzypcach, tràbce i poczuciem humoru - dzi´-
kujemy.

          Barbara Kawczyƒska

Wyst´p Zbigniewa Wodeckiego
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Pami´tajmy o tradycji
Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku zaprasza
do udzia∏u w konkursie na naj∏adniejszà wielkanocnà
pisank´ lub kartk´ Êwiàtecznà. Szczegó∏y na stronie

internetowej www.mck.ciechocinek.pl



fot. K. Jasiƒska

Rozmowa z Panem Dariuszem Królem - Dyrektorem Sanatorium Uzdrowiskowego ZDROWIE w Ciechocinku.
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Sanatorium Uzdrowiskowe ZDROWIE

- Prosz´ przybli˝yç naszym Czytel-
nikom histori´ Sanatorium ZDROWIE.

- Historia Sanatorium ZDROWIE roz-
poczyna si´ w roku 1965, kiedy to
rozpocz´to jego budow´. Dok∏adnie
04.03.1971 roku, jak informuje kroni-
ka, Sanatorium przyjmuje pierwszego
kuracjusza. Jak na owe czasy budynek
by∏ nowoczesny i bardzo dobrze wy-
posa˝ony. Niestety lata dziewi´çdzie-
siàte XX wieku i poczàtek XXI wieku
to nie najlepszy czas dla budynku.
W roku 2012 obiekt zostaje sprzedany
spó∏ce komandytowej. Szanujàc histo-
ri´, nie oglàdamy si´ za siebie. Patrzy-
my tam, gdzie wzrok nie si´ga, wyzna-
czajàc sobie nowe cele.

- W ostatnim czasie w Sanatorium
wiele si´ zmieni∏o. Jakimi inwestycja-
mi mo˝e si´ Pan pochwaliç?

- Tak to prawda. W ostatnich latach
w Sanatorium zmieni∏o si´ w zasadzie
wszystko. Kilka lat temu rozpocz´liÊmy
wielki, gigantyczny, kapitalny remont,
jakiego obiekt nie „widzia∏” od poczàt-
ku swojego istnienia. Kompleksowo
wyremontowaliÊmy cz´Êç hotelowà,
generalnie przebudowana zosta∏a kuch-
nia z zapleczem i sto∏ówka, a baza za-
biegowa praktycznie powsta∏a od no-
wa. Dzisiaj, z wysoko uniesionà g∏owà,

fo
t.

 n
ad

es
∏a

ne

mówimy, zapraszajàc goÊci, ˝e Sana-
torium Uzdrowiskowe ZDROWIE to no-
woczesny, przyjazny i kompaktowy
obiekt uzdrowiskowo-leczniczy. Sana-
torium sk∏ada si´ z czteropi´trowej
cz´Êci hotelowej i dwukondygnacyjne-
go centrum medycznego, gdzie mieÊci
si´ baza zabiegowa. Naszym klientom
oferujemy pobyt w pokojach jednooso-
bowych i dwuosobowych w klasie stan-
dard lub lux oraz apartamentach.
Wszystkie pokoje posiadajà ∏azienki.
Cz´Êç hotelowa skomunikowana jest
z pozosta∏à cz´Êcià obiektu dwiema
nowoczesnymi windami osobowymi.
W budynku znajduje si´ bardzo dob-
rze wyposa˝ona, klimatyzowana baza
zabiegowa. Parter obiektu to równie˝
miejsce, gdzie oprócz klimatyzowanej
sto∏ówki znajdujà si´ gabinet kosme-
tyczny, fryzjer i kawiarnia PIERNIKOWA.

- Do kogo  kierujecie Paƒstwo swo-
jà ofert´?

- Ofert´ sanatorium kierujemy do lu-
dzi aktywnych, Êwiadomych, rozsàd-
nych i weso∏ych. Naszymi klientami sà
ludzie dbajàcy od zawsze o swoje zdro-
wie, o swojà kondycj´ fizycznà, psy-
chicznà, majàcy ÊwiadomoÊç potrzeby
na∏adowania „akumulatorów zdrowot-
nych”,  ale równie˝ naszymi klientami

sà ludzie, którzy zgadzajà si´ z sentencjà
Konfucjusza „Cz∏owiek ma dwa ˝ycia,
to drugie zaczyna si´, gdy uÊwiadomi
sobie, ̋ e ma tylko jedno”.  Na ZDROWIE
nigdy nie jest za póêno.

- W leczeniu jakich schorzeƒ si´
Paƒstwo specjalizujecie?

- W du˝ym skrócie specjalizujemy
si´ w leczeniu i profilaktyce osób ze
schorzeniami uk∏adu krà˝enia, uk∏adu
oddechowego, chorób ortopedyczno-
urazowych, chorób reumatycznych,
chorób uk∏adu nerwowego oraz cho-
rób przemiany materii.

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

- Wszystko. W Sanatorium ZDROWIE
wyjàtkowe jest wszystko. Wyjàtkowe
jest po∏o˝enie sanatorium, w centrum
miasta, w najlepszej strefie uzdrowisko-
wej „A”, w bezpoÊrednim sàsiedztwie
parku Zdrojowego oraz fontanny Grzy-
bek. Wyjàtkowy jest hotel, gdzie ka˝de
pi´tro zaaran˝owane jest w innej gamie
kolorystycznej. To Klient wybiera, czy
chce mieszkaç na pi´trze turkusowym,
oliwkowym, pomaraƒczowym czy czer-
wonym. Ka˝dy pokój jest funkcjonal-
nie urzàdzony, wyposa˝ony m.in. w TV
i gniazdo internetowe. Pokoje klasy lux
i apartamenty wyposa˝one sà dodatko-
wo w sejf, lodówk´, suszark´ do w∏o-
sów. Wyjàtkowa jest baza zabiegowa,
bardzo dobrze wyposa˝ona, klimaty-
zowana. Zastosowanie muzykoterapii
na ciàgach komunikacyjnych i gabine-
tach zabiegowych sprawia, ˝e rehabi-
litacja, relaks i regeneracja organizmu
nast´puje szybciej i jest bardziej efek-
tywna. Wyjàtkowa jest kuchnia, która
zaspokaja nawet najbardziej wysubli-
mowane gusta kulinarne uwzgl´dnia-
jàc przy tym diety naszych goÊci. Wy-
jàtkowy jest klimat sto∏ówki, gdzie
na sto∏ach zawsze sà Êwie˝e kwiaty.



12  lutego br. w galerii „Pod Dachem Nieba” Ciechocinku, która mieÊci
si´  w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym, odby∏
si´ wernisa˝ wystawy w∏oc∏awskiego artysty Zbigniewa Jankowskiego.
Ekspozycja zosta∏a zatytu∏owana „Pejza˝ kujawski”. Bohatera i uczestni-
ków tego wydarzenia przywita∏ gospodarz galerii Marian Gawinecki,
prezes Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka.
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Artysta, urodzony w Witoldowie w
powiecie  w∏oc∏awskim, przeniós∏ wer-
nisa˝owà publicznoÊç na kujawskie ∏à-
ki i pola, których raczej na co dzieƒ
nie oglàdamy. Ich widok to bardziej
wspomnienie dzieciƒstwa. Dzisiaj, prze-
mykajàc przez Kujawy autami, w po-
Êpiechu tylko rejestrujemy napotkane
obrazy. Utrwalone przez malarza po-
zwalajà na d∏u˝szà kontemplacj´ pi´kna
kujawskiej ziemi.

Autor, oprócz nadwiÊlaƒskich kra-
jobrazów, pokaza∏ w swoich akware-
lach tak˝e znane ciechociƒskie obiekty
zabytkowe, w tym t´˝nie, fontann´
„Grzybek”, cerkiew. - Malowanie jest
mojà wewn´trznà potrzebà, sposo-
bem na wypowiedzenie si´. Si´gam
po p´dzel wówczas, kiedy mnie coÊ
zainspiruje. Szczególnie bliskie  mi sà
strony rodzinne mojej mamy,czyli
W∏oszyca, po∏o˝ona obecnie na tere-
nie gminy Waganiec, tak˝e okolice
bli˝sze i dalsze  tego miejsca. Cz´sto je
uwieczniam - podkreÊli∏  Zbigniew Jan-
kowski.

W cz´Êci artystycznej wernisa˝u wier-
sze autorskie odnoszàce si´  do tematy-

Kujawy p´dzlem
malowane

ki prac zaprezentowa∏y: ciechocinian-
ka Anna Stanek oraz ni˝ej podpisana.
„Ciechociƒska niespiesznoÊç”,  „Czerw-
cowe spacery” i „Zakochani w Ciecho-
cinku” - to tytu∏y  utworów autorstwa
Anny Stanek. Autorka poprzedzi∏a je
zabawnymi wprowadzeniami. Ni˝ej
podpisana z kolei przedstawi∏a wiersze
przybli˝ajàce miejscowoÊci znajdujàce
si´ w pobli˝u  uzdrowiska - Nieszaw´
i Przypust.

Ekspozycj´  b´dzie mo˝na oglàdaç
 do 31 marca  br., do czego  zach´ca-
my.

          Wanda Wasicka

Wyjàtkowa jest kawiarnia PIERNIKOWA,
która ze swoim klimatem, wyÊmienità
kawà, ciastami domowymi wypieka-
nymi na miejscu sprawia, ˝e chwile
sp´dzone tutaj oraz zawierane znajo-
moÊci trwajà przez d∏ugie lata. I wresz-
cie to, co najwa˝niejsze - wyjàtkowi sà
ludzie, którzy tu pracujà. To oni two-
rzà atmosfer´ i domowy klimat obiektu,
do którego chce si´ wracaç, a jedno-
czeÊnie sà profesjonalni w tym, co robià.
Ludzie, którzy ca∏y czas podnoszà swoje
kwalifikacje, aby poziom Êwiadczonych
przez nas us∏ug by∏ jak najwy˝szy.

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

- Z poczàtkiem tego roku rozpocz´-
liÊmy budow´ basenu rehabilitacyjno-
leczniczego solankowego. Kryty basen
dobudowywany jest do istniejàcego
budynku bazy zabiegowej. Oddanie
do u˝ytku basenu w lipcu tego roku
podniesie profesjonalizm i atrakcyjnoÊç
prowadzonej przez nas rehabilitacji.
W tym samym czasie rozpocz´liÊmy
rozbudow´ obiektu o sal´ restauracyj-
nà. B´dzie to ciekawa bry∏a, dlatego,
˝e dach restauracji b´dzie jednoczeÊnie
zielonym tarasem dla goÊci mieszka-
jàcych na pierwszym pi´trze naszego
sanatorium. Inwestycj´ zamierzamy
ukoƒczyç w sierpniu br. W maju roz-
poczynamy budowanie strefy wellness
spa. W strefie znajdà si´ mi´dzy innymi:
jaskinia solna, saunarium, t´˝niownia,
inhalatorium, jacuzzi. Planowany termin
zakoƒczenia inwestycji - listopad 2016.
W mi´dzyczasie b´dziemy prowadziç
prace na zewnàtrz obiektu, na terenach
zielonych tak, aby atrakcyjnoÊç budynku
wcià˝ si´ podnosi∏a.

- Czego mog∏abym Panu ˝yczyç?
- Jak najwi´kszej iloÊci ˝yczliwych,

uÊmiechni´tych, profesjonalnych, ser-
decznych, weso∏ych ludzi, którzy ze
mnà pracujà. Bo to otaczajàcy nas lu-
dzie tworzà klimat i zadowolenie z ˝y-
cia.

- Dzi´kuj´ za rozmow´.

  Rozmawia∏a Justyna Ma∏ecka

Zbigniew Jankowski i Marian Gawinecki podczas wernisa˝u



W Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków jedna z klas pierwszych realizuje rozszerzony program
z przedmiotów przyrodniczych. Uczniowie ch´tnie zg∏´biajà  wiedz´, korzystajàc z ró˝nych dost´pnych form.
Ostatnio uczestniczyli w dwóch naukowych wycieczkach, które wyzwoli∏y wiele pozytywnych emocji.
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Fascynujàce spotkanie z chemià

Uczniowie klasy I c pod opiekà paƒ:
Ma∏gorzaty Cichockiej i Ewy Rogoziƒ-
skiej uczestniczyli w wycieczce nauko-
wej do Centrum Chemii w Ma∏ej Skali
w Toruniu. Pod okiem sympatycznego,
m∏odego chemika z Akademickiego
Centrum Nauki, wykonywali efektow-
ne eksperymenty chemiczne. Tematy-
ka warsztatów dotyczy∏a otrzymywa-
nia i identyfikacji sk∏adników powietrza
i innych gazów. Ka˝dy z uczestników
zaj´ç laboratoryjnych, przedstawia∏ p∏y-
nàce z doÊwiadczeƒ wnioski i spostrze-

Kreatywni i ˝àdni wiedzy
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Pokazy z fizyki i astronomii

    Kolejna wycieczka zosta∏a zorganizo-
wana 19 lutego 2016 r. z okazji 543.
rocznicy urodzin Miko∏aja Kopernika.
Tym razem uczniowie wraz z nauczy-
cielami p. Ma∏gorzatà Cichockà, p. Ma-
riettà Matuszewskà oraz p. Wojcie-
chem Zieliƒskim wzi´li udzia∏ w poka-
zach z fizyki i astronomii pt.„(Zimne)
˝ycie na Plutonie”. Uczniowie dowie-
dzieli si´, ˝e Pluton, do niedawna naj-
dalsza planeta Uk∏adu S∏onecznego, a
obecnie planeta kar∏owata, zosta∏ od-
kryty przez Amerykanina Clyde’a Tom-
baugha w 1930 roku. Pluton jest tak
daleko od Ziemi  (5 mld km), ˝e do tej
pory nawet przez najwi´ksze teleskopy
widziany by∏ tylko jako rozmyta krop-
ka. Clyde Tombaugh, m∏ody adept
astronomii, w 1930 roku porówna∏ na
kliszach fotograficznych pozycje milio-
nów gwiazd, aby znaleêç jednà, jedy-
nà kropk´, która w ciàgu kilku dni nieco
si´ przesun´∏a. Porównuje si´, ˝e ob-

serwacja Plutona z Ziemi to tak, jak na
Ziemi obserwacja jab∏ka oddalonego
o 200 km.

Uczniowie z zainteresowaniem wy-
s∏uchali wyk∏adu i obejrzeli szereg do-
Êwiadczeƒ.

Pokazy organizowane sà przez  Za-
k∏ad Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mi-
ko∏aja Kopernika w Toruniu. Nasza
szko∏a w „ Spotkaniach  z fizykà” na
UMK uczestniczy systematycznie, ju˝
od kilku lat.

Redakcja ko∏a dziennikarskiego przy
Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku

˝enia na kartach pracy. M∏odzie˝ wy-
kaza∏a si´ umiej´tnoÊcià wyciàgania
trafnych wniosków i du˝ym zaanga˝o-
waniem w laboratoryjne eksperymen-
ty. Zachwyci∏y one nawet najbardziej
wymagajàcych uczniów, utrwali∏y i po-
szerzy∏y wiedz´. Wycieczka wyzwoli∏a
wiele pozytywnych emocji, w pewnym
stopniu zach´ci∏a do nauki przedmio-
tów przyrodniczych i zainteresowania
tymi dziedzinami wiedzy. Uczniowie
myÊlà ju˝ o nast´pnych warsztatach,
mo˝e tym razem w szkole, bo Centrum
Chemii w Ma∏ej Skali proponuje te˝
zaj´cia w macierzystych placówkach.



Wiecie, jakie sà pory roku?
Franek: Wiosna!
Maja: Lato!
Hania: Jesieƒ!
Franek: Zima!
Jaka jest Wasza ulubiona?
Maja: Zima.
Dlaczego?
Maja: Bo mo˝na rzucaç Êniegiem i lepiç
ba∏wana z noskiem z marchewki.
Hania: Ja lubi´ lato, bo wtedy sà moje
urodziny i mo˝na jechaç na wakacje nad
morze lub w góry.
Franek: A ja lubi´ wiosn´.
Bo?
Franek: Bo lubi´ jà i ju˝!
Po czym mo˝na poznaç, ˝e wiosna si´
zbli˝a?
Franek: Rosnà kwiatki...
Hania: Przylatujà ptaszki. Ma∏e i kolorowe.
Maja: I bociany. Majà d∏ugie nosy i du˝e
nogi.
Franek: Jedzà ˝aby.
Hania: Topi si´ marzann´.
Co to jest marzanna?
Maja: To pani Marzenka z przedszkola...
Franek: Wiosnà sà jeszcze bazie kotki.
Maja: Sà mi´ciutkie...
Hania: Jak prawdziwe kotki.
Maja: A my umiemy jeszcze taƒczyç
poleczk´ o wiosn´. Trzeba tupnàç,
zaklaskaç i zrobiç obrót.
A jak si´ ubieramy wiosnà?
Hania: Mo˝na w koƒcu pochowaç grube
czapki i szaliki.
Franek: Wiosnà trzeba ubieraç si´
kolorowo.
Hania: Najlepiej w balowà, ró˝owà
spódniczk´.
Maja: B´dzie mo˝na za∏o˝yç zielony, cienki
szalik i kapelusik.
Hania: Wiosnà mo˝na si´ d∏ugo bawiç na
dworze.

B´dà jajka kolorowe!
Maja Strzelecka, Hania Matyjasik i Franek Zwierzchowski - dzieci z grupy
trzylatków z Przedszkola Samorzàdowego „Bajka” opowiadajà nam o wioÊnie
i Âwi´tach Wielkanocnych.W piàtek, 4 marca br. na j´zyku

polskim w klasie V C odby∏a si´ lek-
cja otwarta. Uczniowie wzi´li udzia∏
w konkursie mitologicznym, który
mia∏ na celu sprawdzenie wiadomoÊ-
ci ze znajomoÊci mitologii greckiej,
a tak˝e wykazanie si´ umiej´tnoÊ-
ciami literackimi, redakcyjnymi, aktor-
skimi i plastycznymi.

Dzieci podzielone na szeÊç zespo-
∏ów mia∏y za zadanie przygotowaç
zaproszenia na konkurs, scenk´ odwo-
∏ujàcà si´ do treÊci jednego z mitów, a
tak˝e zaprezentowaç prac´ plastycznà
i wiersz lub piosenk´. Uczniowie od-
powiadali równie˝ na pytania w quizie,
wszystkie zadania musia∏y wykonaç
pracujàc w grupie.

By∏a zdrowa rywalizacja, ale przede
wszystkim dobra zabawa, odegrane
scenki sprawi∏y wiele radoÊci nie tylko
aktorom, ale tak˝e publicznoÊci. Na
d∏ugo pozostanà w pami´ci niezapom-
niane role, a przez to tak˝e treÊç po-
znanych mitów. Prace plastyczne po-
zwoli∏y uczniom zaprezentowaç osià-
gni´cia kultury Greków, a tak˝e przed-
mioty codziennego u˝ytku. Napisane
wiersze i piosenki sprawi∏y, ˝e na twa-
rzach s∏uchajàcych pojawi∏ si´ uÊmiech.
Trzeba przyznaç, ˝e dzieciaki sà nie tyl-
ko màdre, ale majà doskona∏e poczucie
humoru. Rodzice mogà byç naprawd´
dumni.

W lekcji mogli wziàç udzia∏ rodzice
i opiekunowie uczestników, by zoba-
czyç jak ich pociechy pracujà podczas
lekcji, wykazujà si´ wiedzà i umiej´tnoÊ-
ciami. OczywiÊcie rodzice z takiej mo-
˝liwoÊci skorzystali i z pewnoÊcià nie
˝a∏owali, bo dzieci pokaza∏y si´ od naj-
lepszej strony.

Ka˝dy uczeƒ otrzyma∏ pamiàtkowy
dyplom za udzia∏ w zmaganiach. Wie-
dza zdobyta podczas konkursu to tak˝e
bezcenna nagroda.

          Anna Migdalska
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Co b´dziecie robiç?
Franek: P∏ywaç w basenie.
Maja: Jeêdziç na rowerze.
Hania: Graç w pi∏k´.
Maja: Ja z Bartkiem pogram.
Franek: A ja z braçmi: Olkiem i Maksiem.
Hania: B´d´ chodziç na spacery.
Franek: Ja b´d´ chodzi∏ na spacery z
pieskiem.
Hania: A ja mam dwa psy: Buni´ i Fryci´.
Frycia to mama, a Bunia dziecko. Grzeczne
sà, ale czasem ∏obuzujà i skaczà po
spodniach mojej mamy. By∏am z nimi
kiedyÊ daleko - a˝ na wale.
Jakie Êwi´ta przypadajà na wiosn´?
Franek: Moje urodziny!
Hania: Wielkanoc.
Maja: Tak! B´dà jajka kolorowe! W paski.
Hania: Ja na jajkach rodzin´ namaluj´.
Franek: A ja jajka pomaluj´ kredkami.
Hania: A ja farbami.
Maja: Na jajkach mo˝na te˝ coÊ przykleiç.
Ile jajek trzeba pomalowaç?
Maja: Du˝o.
Hania: Albo i wi´cej. Z tymi jajkami trzeba
iÊç do koÊció∏ka. Trzeba w∏o˝yç je do ko-
szyczka.
Co jeszcze jest w koszyczku?
Franek: Szynka.
Hania: Kie∏baska.
Franek: Zajàczek.
Maja: Cukierki i ciasta.
Hania: Ciasta to sà najlepsze w restauracji.
By∏am tam kiedyÊ z tatà. Najbardziej lubi´
sernik.
Maja: A ja makowiec i jab∏ecznik.
Franek: A ja w Êwi´ta b´d´ polewa∏ wszyst-
kie dziewczyny wodà!
Hania: O nie!
Lubicie Âwi´ta Wielkanocne?
Wszyscy: Taaak! Weso∏ych Âwiàt!

     Rozmawia∏a: Justyna Ma∏ecka

Konkurs
Mitologiczny
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Od lewej: Maja Strzelecka, Franek Zwierzchowski, Hania Matyjasik



Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku z wychowawczynià Karolinà Gajdziƒska.

Obie nauczycielki w dniu 2 grudnia
zda∏y egzamin przed komisjà powo∏anà
przez Burmistrza Ciechocinka, w sk∏ad
której weszli: przewodniczàca Komisji
- przedstawiciel organu prowadzàcego,
dyrektor szko∏y, w której zatrudniony
jest nauczyciel ubiegajàcy si´ o stopieƒ
nauczyciela mianowanego, dwóch eks-

26 lutego Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz uroczyÊcie wr´czy∏ akty nadania stopnia awansu zawodowego
na nauczyciela mianowanego paniom: Joannie Buska oraz Joannie ˚elazkiewicz.
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Nauczycielki z awansem
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pertów z listy ustalonej przez Ministra
Edukacji Narodowej oraz przedstawiciel
organu sprawujàcego nadzór peda-
gogiczny.

Pani Joanna Buska pracuje w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Ciechocinku, jest
nauczycielkà matematyki, magistrem
z przygotowaniem pedagogicznym.

Natomiast pani Joanna ˚elazkiewicz
pracuje w Publicznym Gimnazjum
w Ciechocinku, jest  nauczycielem pla-
styki i zaj´ç artystycznych, magistrem
z przygotowaniem pedagogicznym.

    Red.



Czuç wiosn´

Samorzàd Uczniowski, któremu prze-
wodniczà Mariusz Modrzejewski i Daria
Trojanowska, uczniowie klasy III c,  przy-
gotowa∏  niezwyk∏à noc, podczas której
uczniowie wraz z opiekunami ju˝ po
raz drugi w tradycji gimnazjum podzi-
wiali obrazy filmowe reprezentujàce
ró˝norodne style i konwencje gatun-
kowe; od sensacyjnej komedii „Starsza
pani musi zniknàç”, poprzez horrory,
kino akcji, filmy science fiction a˝ po
dramat spo∏eczny.

M∏odzie˝ przyby∏a  uzbrojona w Êpi-
wory, koce, poduszeczki, w plecakach
dominowa∏y zdrowe przekàski i woda,
choç nie brakowa∏o amatorów pizzy!

Filmy wzbudzi∏y olbrzymie zaintereso-
wanie, komentarzy i recenzji by∏o wiele,
zw∏aszcza wÊród uczniów klas pierw-
szych, którzy debiutowali w roli nocnych
„kinomaniaków”. Najliczniej dopisali

     W nocy z 4. na 5. marca 2016 roku w murach naszego gimnazjum
m∏odzi mi∏oÊnicy sztuki filmowej oglàdali specjalnie dobrany do
zainteresowaƒ i wieku uczniów repertuar filmowy.

II noc z filmem w Publicznym Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku

W Przedszkolu Samorzàdowym im. Ku-
busia Puchatka w grupie „Kangurki” dzieci
przygotowujà si´ do nadejÊcia wiosny. Nasz
kàcik przyrody zaopatrzyliÊmy w posadzonà
cebulk´ dymk´, pietruszk´, zio∏a: bazylie,
tymianek, rukol´. Dzieci z radoÊcià poma-
ga∏y przy wszystkich czynnoÊciach.

Joanna Kowalska fo
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uczniowie klasy III c i I c, ale trzeba
przyznaç, ˝e wszystkie klasy by∏y repre-
zentowane przez swoich przedstawi-
cieli. Troskliwà opiek´ nad uczniami
pe∏ni∏y panie: Ma∏gorzata Bujalska,
Kamilla Bolewicka, Joanna ̊ elazkiewicz,
Paulina Mrówczyƒska, Magda Gapiƒ-
ska, Marietta Matuszewska oraz pano-
wie: Wojciech Zieliƒski, Tomasz Górecki
i Piotr Komosiƒski.

Nad ranem m∏odzie˝ pe∏na nowych
estetycznych wra˝eƒ uda∏a si´ do do-
mów, aby odespaç maraton filmowy.
Wszyscy orzekli jednomyÊlnie: takà noc
trzeba niebawem powtórzyç!

By∏a to Êwietna impreza integrujàca
m∏odzie˝ i nauczycieli, liczymy, ˝e do-
∏àczà do nas rodzice!

Sztuka ∏àczy pokolenia i pozwala na
wzajemne fascynacje, w ten sposób
pokazujemy, ˝e m∏odzie˝ XXI wieku
interesuje si´ nie tylko grami kompu-
terowymi i wirtualnym Êwiatem, ale
bliskie sà nam problemy innych ludzi
i ich fascynacje.

Czekamy ju˝ na nowe propozycje
filmowe i nast´pnà noc z filmem!

Samorzàd Uczniowski
Publicznego Gimnazjum

im. Polskich Olimpijczyków
w Ciechocinku

Kole˝anki i koledzy!
W tym roku mija 70 lat od powstania

naszej szko∏y - Liceum Ogólnokszta∏càcego
im. Stanis∏awa Staszica w Ciechocinku.
Lata szkolne, to lata naszej m∏odoÊci, która
dzi´ki pami´ci b´dzie trwaç wiecznie, bo
przecie˝ - to nasza m∏odoÊç… Spotkajmy
si´ wi´c raz jeszcze, tak samo m∏odzi i ra-
doÊni jak przed laty, gdy opuszczajàc szkol-
ne mury wyruszaliÊmy w dalekà drog´ ˝y-
cia. Nie pozwólcie, by lata szkolne odesz∏y
w zapomnienie. Przyjmijcie nasze zapro-
szenie i spotkajmy si´ raz jeszcze.

Termin uroczystoÊci zjazdowych:
23-24 wrzeÊnia b.r.

Program:
23 wrzeÊnia (piàtek):

Êwi´to szko∏y - godz. 11.00 Teatr Letni
w Ciechocinku

24 wrzeÊnia (sobota):
godz. 8.00 - rejestracja absolwentów

w budynku LO
9.30 - przemarsz do KoÊcio∏a

10.00 - msza Êwi´ta
11.00 -15.00 - spotkania w szkole

i na boisku szkolnym lub w sali
gimnastycznej: powitanie (boisko lub sala
gimnastyczna),  przejÊcie do klas rocznikami

(pocz´stunek: kawa, herbata, ciastka),
piknik na boisku szkolnym: potrawy

z grilla, piwo, napoje
18.30 - bal absolwenta w restauracji

„Zdrojowa”.

Koszt uczestnictwa wynosi 150 z∏otych
od osoby i obejmuje: op∏at´ zjazdowà - 50
z∏otych (w tym: zestaw zjazdowy w postaci
identyfikatora na smyczy, d∏ugopisu z na-
pisem zjazdowym, magnesu na lodówk´,
wydawnictwa oraz koszty pikniku) oraz bal
absolwenta  - 100 z∏otych. Osoby, które
nie chcà skorzystaç z balu, p∏acà 50 z∏otych.
Wp∏aty prosimy kierowaç na : Bank Za-
chodni WBK S.A. nr. 74 1090 2590 0000
0001 3217 2709, termin wp∏at - do 31
sierpnia.  

Do zobaczenia!
 Organizatorzy
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Droga Redakcjo!
Jestem seniorem, nie pracuj´, mam wie-

le wolnego czasu, wi´c du˝o podró˝uj´
i systematycznie si´ „kuruj´”. To ju˝ trwa
od wielu lat, dziesi´ç lub wi´cej.

Po raz pierwszy do Ciechocinka przyje-
cha∏em, gdy˝ z NFZ skierowanie otrzyma-
∏em. Tak mnie si´ spodoba∏o, ˝e obecnie
duplikuj´  i powtarzam swe przyjazdy.
By∏em w tym uroczym, ma∏ym, ale cieka-
wym kurorcie w nast´pujàcych sanatoriach:
Szpital Kolejowy, Chemik, Krystynka, MSW
Orion oraz Polex (…).

Korzystam z wielorakich atrakcji i im-
prez kulturalnych i rozrywkowych, a tak˝e
chodz´ do kina „Zdrój”. Bra∏em nawet
udzia∏ w produkcji filmu „Excentrycy”
wiosnà 2015 roku. W lutym br. znów
w Ciechocinku przebywa∏em i ten film z
du˝à przyjemnoÊcià oglàda∏em. Mam dob-
re wspomnienia i Êmiem twierdziç, ˝e „tu-
taj jest moja ma∏a Ojczyzna”. Jest to motto
z filmu „Excentrycy”.

Po prostu - jestem zauroczony ma∏ym
Ciechocinkiem. Przy wyjeêdzie bior´ fol-
dery, reklamy, ulotki na Âlàsk, do Katowic,
gdzie reklamuj´, rozmawiam i rozpowszech-
niam wÊród seniorów czy uczestników
Uniwersytetu Ekonomicznego TW Kato-
wice, gdzie czynnie uczestnicz´. Robi´
˝ywà, bezp∏atnà reklam´ - ma∏ego, ale wa˝-
nego, mi∏ego, dobrego, przyjaznego ku-
rortu.

Aleksander Pawlak
Katowice

Dzieƒ ˚o∏nierzy
Wykl´tych

1 marca Prezes Kombatantów w Cie-
chocinku z∏o˝y∏ kwiaty i zapali∏ znicz na
grobie kapitana Eugeniusza Wo∏osika.

Na zebraniu Ko∏a Kombatantów w tym
dniu p∏k. Maciej Maksymowicz omówi∏
dzia∏alnoÊç ̊ o∏nierzy Wykl´tych po 1944 r.,
przybli˝ajàc sylwetki niektórych znanych
osobiÊcie.

              GKM
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G∏os Kuracjusza

Miejskie obchody Dnia Pami´ci
˚o∏nierzy Wykl´tych

1 marca w Ciechocinku odby∏y si´,
po raz pierwszy, miejskie obchody Dnia
Pami´ci ˚o∏nierzy Wykl´tych. Msz´ Êw.
sprawowa∏ ks. Rafa∏ Zatorski wraz z ks.
Wojciechem Marsza∏em. Na obchody
przyby∏ senator z naszego regionu Józef
¸yczak z Ryszardem Borowskim, wójtem
Gminy Koneck, a jednoczeÊnie Pe∏no-
mocnikiem PiS na pow. aleksandrowski
oraz przedstawiciele Komitetu Miejs-
kiego PiS, którzy fundowali t´ Msz´
Êw. Uczestniczyli w niej te˝ Rycerze
Kolumba z Rady im. Âwi´tego Jana
Paw∏a II w Ciechocinku.
     Ks. Rafa∏ homili´ poÊwi´ci∏ ˚o∏nie-
rzom Wykl´tym. Jednym z ˚o∏nierzy
Wykl´tych by∏a 18-letnia sanitariuszka
„Inka” Danuta Siedzikówna, która przed
Êmiercià pisa∏a do babci, ˝e zachowa∏a
si´ jak trzeba. W ostatnich latach o ˚o∏-
nierzach Wykl´tych pami´tajà kibice
i przypominajà innym, co to znaczy
byç dumnym ze swego Kraju. Ci ˝o∏nie-
rze przypominajà te˝, co znaczà s∏o-
wa: wolnoÊç, wiara, niepodleg∏oÊç,

Polska - bo dotàd wyszydzano te s∏owa,
a wykonywali to ludzie z mediów, te-
lewizji czy filmu, traktujàc je z pogar-
dà jako coÊ nienormalnego. ˚o∏nierze
Wykl´ci wrócili teraz i pytajà si´ nas
„Co ty zrobi∏eÊ dla wolnoÊci Polski”.
40% badanych nie zrobi∏o nigdy, nic
dla Polski. Mo˝e ˚o∏nierze Wykl´ci po-
wrócili, by nas obudziç?
     Po Mszy Êw. udano si´ procesyjnie
do pomnika ˚o∏nierzy Wykl´tych przed
koÊcio∏em. Tam przemawia∏ senator
¸yczak. Pierwszà bia∏o-czerwonà wià-
zank´ z∏o˝y∏ przed pomnikiem senator
Józef ¸yczak z radnym Krzysztofem
Czajkà, a jednoczeÊnie przewodniczà-
cym PiS w Ciechocinku. Potem z∏o˝y∏
wiàzank´ Ryszard Borowski z Konecka
i Rycerzy Kolumba.

Wojciech Krzysztof Jankowski, 
Kronikarz Rycerzy Kolumba

z Ciechocinka
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W zwiàzku z dobrze rozwijajàcà si´
wspó∏pracà, Zarzàd Klubu CKS ,,Zdrój”
Ciechocinek postanowi∏ w sposób
szczególny podzi´kowaç g∏ównym dar-
czyƒcom i sponsorom naszej dru˝yny
pi∏karskiej. Prezes Zarzàdu Klubu Pan
Zbigniew Puszcza∏owski w towarzystwie

V-ce Prezesa Pana Artura Rejmana w
biurze Burmistrza Ciechocinka przeka-
zali skromny puchar wyra˝ajàc podzi´-
kowanie za otrzymane wsparcie finan-
sowe ze strony Urz´du Miasta.

Oddzielne, serdeczne podzi´kowa-
nia wraz z wr´czonymi pucharami za
zaanga˝owanie i przekazanie Êrodków
na rzecz naszego Klubu otrzymali nasi
g∏ówni sponsorzy, w∏aÊciciele Firmy
,,ASTEX” M.M Puczyƒscy oraz Pan Wik-
tor Kolbowicz - Prezes Zarzàdu Sana-
torium Kliniki „Pod T´˝niami”.

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes

CKS ,,Zdrój,, Ciechocinek
Zbigniew Puszcza∏owski
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14 lutego w Hali Sportowej rozegrano
VII Ogólnopolski Turniej Pi∏ki No˝nej
Orlików „Aleks Cup 2016”. W turnieju
udzia∏ wzi´∏o dziesi´ç dru˝yn, a rywaliza-
cja odbywa∏a si´ najpierw w dwóch gru-
pach, a nast´pnie rozegrano mecze pó∏-
fina∏owe i mecze decydujàce o miejscach
w turnieju.

W grupie A rywalizowa∏y UKS Jedynka
Aleksandrów Kuj., DAP Toruƒ, UKS SMS
W∏oc∏awek, UPKS Poncio Lidzbark (war-
miƒsko-mazurskie) i Soccer Delta S∏upno
(mazowieckie). W grupie B gra∏y CKS Zdrój
OSiR Ciechocinek, TKP Elana Toruƒ, WKS
Zawisza Bydgoszcz, MKP Boruta Zgierz
(∏ódzkie) i KS Constract Lubawa (warmiƒ-
sko-mazurskie). Zwyci´zcà turnieju zosta∏
zespó∏ z Lubawy, który w finale pewnie
pokona∏ Zdrój OSiR Ciechocinek 2-0 nie
tracàc w ca∏ym turnieju bramki, a w meczu
o 3. miejsce DAP Toruƒ pokona∏ UKS Je-
dynk´ Aleksandrów Kuj. 2:0. Kolejne
miejsca zaj´li: 5. Soccer Delta S∏upno, 6.
WKS Zawisza Bydgoszcz, 7. TKP Elana To-
ruƒ, 8. UPKS Poncio Lidzbark, 9. MKP
Boruta Zgierz, 10. UKS SMS W∏oc∏awek.

Najlepszym strzelcem turnieju zosta∏
Marcin KoÊcielecki (UKS Jedynka), naj-
lepszym bramkarzem Szymon Nawrocki
(DAP Toruƒ), a najlepszym zawodnikiem
Patryk Lewandowski (KS Constract Luba-
wa).

Maciej Wzi´ch

Zagrali
w nog´
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Turniej Tenisa Sto∏owego

Trzydziestu oÊmiu zawodników wzi´-
∏o udzia∏ w Otwartym Amatorskim Tur-
nieju Tenisa Sto∏owego, który 13 lute-
go odby∏ si´ w Hali Sportowej. W fazie
eliminacyjnej uczestnicy rywalizowali
w oÊmiu grupach systemem ka˝dy z
ka˝dym, a do fazy pucharowej awan-
sowa∏o po dwóch najlepszych z ka˝dej
grupy.

Turniej zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem
Paw∏a Bielunkiewicza (Bydgoszcz), któ-

Podzi´kowania

ry w finale pokona∏ Roberta Ró˝yƒskie-
go (Bydgoszcz) 3:1, a w meczu o 3.
miejsce Kamil Kruczkowski (W∏oc∏a-
wek) wygra∏ 3:0 z Jaros∏awem Nocnym
(S∏upy Du˝e). Statuetki i medale dla
najlepszych zawodników ufundowa∏
OSiR w Ciechocinku.

Maciej Wzi´ch



fot. K. Jasiƒska

27 lutego br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechocinku z udzia∏em bardzo licznie zgromadzonej publicznoÊci, w tym
kuracjuszy, odby∏ si´ wernisa˝ wystawy fotograficznej zatytu∏owanej „Pi´kniejszy Êwiat”. Wyeksponowano zdj´cia Wandy Wasickiej.
Ekspozycj´ uzupe∏ni∏y fotografie Agnieszki Wasickiej. Na wystawie mo˝emy odnaleêç, równie˝ akcenty ciechociƒskie.
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Wernisa˝owych goÊci przyby∏ych
z ró˝nych stron naszego powiatu, tak-
˝e spoza jego granic, m.in. z Szafarni,
Torunia, W∏oc∏awka podj´∏a wraz
z bohaterkami wieczoru, czyli Wandà
Wasickà, matkà i Agnieszkà Wasickà,
córkà, Mariola Ró˝aƒska, dyrektor MBP.

Przedsi´wzi´ciu wystawienniczemu
towarzyszy∏a poezja i muzyka. Sta∏o
si´ to za sprawà Grupy Poezjo, która
wystàpi∏a z programem autorskim.
Zespó∏ tworzà Magdalena Cybulska-
Stasiak, Violetta Struczyƒska i Dariusz
Jaskólski. Wernisa˝ rozpocz´∏a swoim
wierszem odnoszàcym si´ do podj´te-
go tematu ekspozycji pod tytu∏em „Za-
nim si´ obudz´” Wanda Wasicka.

- Cudowna wystawa... natchniona-
podzieli∏a si´ wra˝eniami Ma∏gorzata
Jakubiec, malarka z Racià˝ka. - To dla
nas by∏o wyjàtkowo pi´kne zdarzenie.
Fotografie doskona∏e, atmosfera nie-
powtarzalna - zaznaczy∏a ciechocinian-
ka Zenobia Modzelewska. - Sp´dzi∏am
cudowne chwile w gronie ludzi, którzy
w towarzystwie uroczych artystek oraz
w otoczeniu pi´knych fotografii podzi-
wiali sztuk´ na najwy˝szym poziomie
- to refleksje Wac∏awy Âwieczkowskiej
z Ciechocinka.- Pi´kno przyrody uch-
wycone za pomocà obiektywu aparatu
fotograficznego - uwidoczni∏o - jak
bajkowym tworem potrafi byç Êwiat,
który nas otacza. A my w ciàg∏ym ru-

W kroplach rosy, w p∏atkach Êniegu,
w promieniach s∏oƒca

chu kr´càc si´ na „karuzeli ˝ycia” - tak
cz´sto jesteÊmy nieczuli lub Êlepi na
jego liczne uroki przyrodnicze - pod-
kreÊlili Elwira i Jerzy Serafinowie z Ra-
cià˝ka. - Ulegamy wra˝eniu, ˝e coÊ
pi´kniejszego jest w kropli rosy i jej
dr˝eniu, pi´kniejszego ni˝ kiedykolwiek
poeta dotknà∏ s∏owami - wyrazili po-
etycko swoje odczucia artyÊci tworzàcy
Grup´ Poezjo.

W. Wasicka przez ca∏e lata obiektyw

aparatu fotograficznego kierowa∏a na
rodzinnà Nieszaw´. Dokumentowa∏a
niemal˝e codziennie ˝ycie miasteczka.
Uwiecznia∏a architektur´, ludzi, wyda-
rzenia. Poniewa˝ zajmowa∏a si´ pro-
mocjà Nieszawy tak kierowa∏a aparat,
aby pokazaç to, co najpi´kniejsze w mia-
steczku.

- Mojego obiektywu ju˝ nie kieruj´
na Nieszaw´, poza jednym wyjàtkiem.
Jest nim nieszawska fara. Je˝eli chodzi
o fotografi´, to znalaz∏am swój pi´k-
ny Êwiat, który mnie uspokaja, wycisza
i bardzo inspiruje. Nie mam pe∏nej wie-
dzy, ale przypuszczam, ˝e w takim wy-
miarze jeszcze nikt nie pochyli∏ si´ nad
tematem, który tak mnie zaabsorbowa∏
i pozwoli∏ oderwaç od nieszawskiej
rzeczywistoÊci. Ta wystawa to spojrze-
nie na drog´, jakà przesz∏am. Ekspozy-
cja zosta∏a bardzo ˝yczliwie przyj´ta.
By∏am tak wzruszona licznà obecnoÊ-
cià przyjació∏, znajomych i nieznajo-
mych, ˝e z trudem powstrzymywa∏am
wzruszenie - podsumowa∏a to nie-
zwyk∏e dla siebie i córki wydarzenie
Wanda Wasicka. Ekspozycja b´dzie
czynna do koƒca kwietnia br.
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Ziemowit Szczerek znowu jest w drodze,
znowu podà˝a w poszukiwaniu „normal-
noÊci” i demaskuje absurdy codziennego
˝ycia. Po tym jak by∏ w „Mordorze”, teraz
towarzyszymy mu w podró˝y „Siódemka”.
I gdyby ktoÊ mia∏ wàtpliwoÊci, nie jest to
bynajmniej jakaÊ zawoalowana nazwa marki
samochodu, to po prostu droga krajowa
nr 7.

Tym razem Z. Szczerek nie pisze o Ukra-
inie, ale o Polsce, kreÊlàc rozpadajàcy si´
obraz krajobrazu w ogóle, ale „krajobrazu
kulturowego” w szczególnoÊci. W „Siódem-
ce” bierze bowiem na warsztat Polsk´ saute,
Polsk´ najprawdziwszà z prawdziwych,
Polsk´ „najpospolitszà”. Z dziennikarskà
determinacjà udaje mu si´ dotrzeç do sa-
mego sedna - serca kraju, gdzie majà êród∏a
wszystkich jego bolàczek, frustracji, nieroz-
wiàzanych spraw. Z w∏aÊciwà sobie ironià
i sarkazmem trafia do jej alter ego, mierzàc
si´ z marazmem, bylejakoÊcià i kiczem.
Tak w∏aÊnie wyglàda ca∏a to nasza Polska

le˝àca przy krajowej „siódemce” - setki
p∏otów odlanych z batonu, tysiàce szyldów
- chaos i rozgardiasz, za który win´ pono-
simy my sami.

Chocia˝ w „Siódemce” Z. Szczerek po-
nownie si´ga po motyw podró˝y, tym ra-
zem nie jest to jednak w∏aÊciwy autorowi
styl gonzo, ale historia z licznymi okulty-
styczno-religijnymi nawiàzaniami. PowieÊç
„Siódemka” to „postsarmacki thriller”, któ-
rego akcja toczy si´ wzd∏u˝ drogi E7. To
krótki przewodnik po krainie przydro˝nej
szyldozy, zajazdów dla tirowców i rozsypu-
jàcych si´ miasteczek. G∏ówny bohater
„Siódemki” pracuje w portalu interneto-
wym Âwiatpol.pl . Redaguje tam stron´
g∏ównà i odpowiada za wymyÊlanie chwyt-
liwych tytu∏ów, determinujàcych ruch na
stronie i „klikalnoÊç”. Jest 1. listopada, na
zakorkowanych drogach trwa „Akcja Znicz”,
a on musi dojechaç na pilne spotkanie do
Warszawy. Podró˝ ta okazuje si´ nie lada
wyzwaniem. Na swojej drodze spotyka ca∏à
galeri´ osobliwoÊci wspó∏czesnej Polski:
kuców-korwinistów, fanów prozy Sapko-
wskiego i s∏uchajàcych Sabatonu, powiato-
wych oligarchów z nieod∏àcznym wàsem,
dresiarzy, hipsterów podgolonych a la
Wehrmacht, wreszcie „typowych marcinów
i januszy” - s∏owem wszystko to co w Polce.
A ca∏oÊç dodatkowo uzupe∏niona licznymi
odwo∏aniami do popkultury i amerykaƒ-
skiego kina drogi lat 70.

Podró˝ z Krakowa do Warszawy przebie-
gajàca w atmosferze listopadowego Êwi´ta
zmar∏ych, staje si´ dla autora przyczynkiem
dla g∏´bszej refleksji i rozmyÊlaƒ nad naszà
polskà mentalnoÊcià i narodowà to˝samoÊ-
cià. Droga i mijajàce godziny stajà si´ pre-
tekstem do pochylenia si´ nad tematem
Polski - „Zbawcy Narodów” i jej roli w Eu-
ropie oraz próbà zmierzenia si´ z etnicznymi
stereotypami. Z drugiej strony to równie˝,
doÊç charakterystyczny dla Z. Szczerka,
pomys∏ na powieÊç o procesie transformacji
naszego kraju  i heroicznej walce jej miesz-
kaƒców, ̋ eby w koƒcu ̋ yç w „normalnym”
kraju…

Ziemowit Szczerek „Siódemka”

TO POLECAM

Wieczory Zmys∏ów

OG¸OSZENIE

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 lub sk∏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.
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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

Od nowego roku w Sanatorium „Sanvit”
w Ciechocinku, mieszczàcym si´ przy ul.
Staszica 8, odbywajà si´ „Wieczory Zmy-
s∏ów”. Sà one przeznaczone nie tylko dla
klientów Sanvitu, mile widziani sà równie˝
GoÊcie innych oÊrodków oraz mieszkaƒcy
Ciechocinka i okolic.

Wieczory Zmys∏ów jako forma odnowy
biologicznej, po∏àczonej z duchowym re-
laksem, odbywajà si´ na terenie bazy za-
biegowej, basenu solankowego i sauny.
Jest to wspania∏a alternatywa na sp´dzenie
wolnego czasu. Zabiegi wykonywane sà
przez wykwalifikowana kadr´ rehabilitan-
tów. Podczas „Wieczorów Zmys∏ów” wy-
konywane sà masa˝e klasyczne, relaksujà-
ce, masa˝e twarzy i g∏owy, masa˝e cze-ko-
ladà, peeling solny, hydromasa˝e z chromo-
terapià i wiele innych atrakcji. Zabiegi te
odbywajà si´ w kameralnej atmosferze,
przy przyjemnej muzyce i aromatycznych
Êwiecach.

Odby∏y si´ ju˝ trzy „Wieczory Zmys∏ów”:
„Propozycja na d∏ugie zimowe wieczory”,
„Wieczór Zmys∏ów z okazji Walentynek”
oraz „Jak wSPAniale byç kobietà”. W przy-
sz∏oÊci zaplanowane sà ju˝ kolejne.

    Red.
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Kossakowie

S∏owa, które znalaz∏y si´ w tytule,
pochodzà z listu Wojciecha Kossaka
do ˝ony, Marii z Kisielnickich. Rzeczy-
wiÊcie, to rodzina niezwykle uzdolniona
w ró˝nych dziedzinach, ciàgle o niej
jest g∏oÊno - z racji ostatnio wydanych
 kilku ksià˝ek, wystaw czy audycji.

Malarzami byli: protoplasta dynastii
- Juliusz, jego brat Leon, Wojciech -
syn Juliusza oraz dwóch wnuków Juliu-
sza - Jerzy (syn Wojciecha) i Karol (syn
Stefana). Natomiast literackie zdolnoÊci
objawi∏y córki Wojciecha: poetka i dra-
matopisarska - Maria Pawlikowska-Ja-
snorzewska, która tak˝e malowa∏a oraz
pisarka Magdalena Starzewska-Niewi-
dowska, piszàca pod pseudonimem
Samozwaniec, a tak˝e córka Tadeusza
(bliêniaczego brata Wojciecha) - Zofia
Kossak-Szczucka. Mo˝na te˝ dodaç Si-
mon´ Kossak, córk´ Jerzego, która napi-
sa∏a kilka ksià˝ek popularyzujàcych wie-
dz´ o Êwiecie przyrody, jej siostr´ Glori´
- malark´ i poetk´ oraz Teres´ (córk´
Karola), która wyda∏a ksià˝k´ wspom-
nieniowà o swoim ojcu „Kossak niezna-
ny. O Karolu Kossaku” (pisa∏am o niej
w „Zdroju Ciechociƒskim” w nr 2 z
2014 r.). Swoje wspomnienia pozostawi∏
te˝ Wojciech Kossak. Warto dodaç, ˝e
wnuczka Juliusza - Jadwiga z Unrugów
wysz∏a za mà˝ za Stanis∏awa Ignacego

Witkiewicza - Witkacego.
Na mapie legendarnych miejsc mo˝na

umieÊciç „Kossakówk´”, dworek w Kra-
kowie, w którym mieszka∏o kilka poko-
leƒ rodziny. By∏ to dom otwarty, ciàgle
pe∏en goÊci. ArtyÊci i inteligencja kra-
kowska bywali tu na spotkaniach artys-
tycznych. Swego czasu dyskusje toczyli
tu poeci Adam Asnyk i Teofil Lenarto-
wicz, pisarz Henryk Sienkiewicz, mala-
rze: Henryk Rodakowski, Józef Che∏-
moƒski, Stanis∏aw Witkiewicz, Jacek
Malczewski. Wpada∏a tu niesforna Zofia
Stryjeƒska… GoÊçmi byli Joseph
Conrad, Tadeusz Boy - ˚eleƒski, Julian
Tuwim czy Ignacy Paderewski.

Takim legendarnym miejscem w Cie-
chocinku jest nazywana, czasami „Kos-
sakówkà”, drewniana willa przy ul.
Traugutta 12, gdzie osiad∏ po II wojnie
Êwiatowej i tworzy∏ Karol Kossak. Ten
fakt odnotowuje pamiàtkowa tabliczka
na Êcianie budynku.

Wystawa w Toruniu zosta∏a przygoto-
wana  razem z Muzeum Regionalnym
w Stalowej Woli. Jest imponujàca, zgro-
madzi∏a a˝ 118 obiektów. Mo˝na na
niej obejrzeç obrazy olejne, akwarele,
gwasze i pocztówki, pochodzàce ze
zbiorów muzealnych Bydgoszczy,
Gdaƒska, Katowic, Krakowa, Lublina,
¸aƒcuta, Olsztyna, P∏ocka, PrzemyÊla,
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W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu zosta∏a otwarta wystawa „Kossakowie. Co za sukces, co za  popularnoÊç,
grad zaszczytów, honorów”.

HISTORIA

Na zdj´ciu - Teresa Kossak ods∏ania pomnik zaprojektowany przez Tadeusza Wojtasika ku czci swojego ojca Karola (2006 rok)

Rzeszowa, Tarnowa, Torunia, Warsza-
wy i W∏oc∏awka oraz ze zbiorów pry-
watnych. Na wernisa˝ przyby∏y t∏umy,
bowiem malarstwo Kossaków jest nie
tylko znane, ale te˝ zawsze cieszy∏o si´
popularnoÊcià. Kossakowie byli twór-
cami malarstwa realistycznego, ilustro-
wali ziemiaƒskà codziennoÊç, wydarze-
nia historyczne, pozostawili interesujàce
portrety.

Niestety, znany nam Karol Kossak
prezentowany jest poprzez swoje wcze-
sne, tworzone w latach 20. XX wieku,
prace. Tak jakby nie istnia∏ jako akwa-
relista, malujàcy po 1945 r. nie tylko
Hucu∏ów, ale i konie czy scenki z ˝ycia
kuracjuszy. Co ciekawe, malarz utrwali∏
te˝ nieistniejàcy ju˝ Stary Dworek, czyli
Wójtówk´ przy ul. Nieszawskiej w po-
bli˝u fontanny „Grzybek” - obraz znaj-
duje si´ w zbiorach prywatnych. W Cie-
chocinku mo˝na podziwiaç jego „Dyli-
˝ans pocztowy” prezentowany na pocz-
cie, „Wesele kujawskie”(w zbiorach
Szko∏y Podstawowej nr 1 im. Marsza∏-
ka J. Pi∏sudskiego) oraz reprodukcje
umieszczone w alejce w centrum uz-
drowiska. Kilka prac Karola Kossaka
zosta∏o podarowanych miastu przez
jego córk´ - wiszà w Urz´dzie Miejskim,
znajdujà si´ te˝ w zbiorach prywatnych.
Ciechocinek to jedyne miasto, które
uczci∏o przedstawiciela rodu Kossaków
w niezwyk∏y sposób. W 2006 r. w alei
Bzów, która otrzyma∏a jego imi´, zosta∏
ods∏oni´ty pomnik autorstwa Tadeusza
A. Wojtasika. Na sztaludze bohaterem
obrazu jest Karol Kossak. A mo˝e warto
w tym roku, w którym mija 120. rocz-
nica urodzin malarza, urzàdziç wystaw´
jego prac w Ciechocinku?

Wystawa w toruƒskim muzeum po-
trwa do 8 maja. Goràco polecam!

Aldona Nocna



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

Z archiwum
„Zdroju Ciechociƒskiego”

1992 r.
Od 23 marca br. odcinek ul. Nieszawskiej
od ul. Kopernika do ul. S∏owackiego nosi
nazw´ Aleja Armii Krajowej. Stosownà uch-
wa∏´ podj´∏a Rada Miejska w Ciechocinku
na wniosek trzech organizacji kombatanc-
kich: Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Kra-
jowej, Zwiàzek SolidarnoÊci Polskich Kom-
batantów i Zwiàzek Inwalidów Wojennych.
Jest to symboliczna forma uczczenia 50-tej
rocznicy powstania Armii Krajowej.

1995 r.
Obecna siedziba w∏adz miasta Ciechocinka,
choç ciekawà bry∏à architektonicznà s∏ynie,
ma - niestety - u licznych petentów, kura-
cjuszy i goÊci nie najlepszà opini´ z powodu
ciasnych korytarzy, malutkich pomieszczeƒ,
wàskich schodów, braku windy i kilku jesz-
cze innych utrudnieƒ. Dlatego trwajà wst´p-
ne rozmowy, prowadzone przez Zarzàd
Miasta, dotyczàce przej´cia obiektu „Julia-
nówka”, po∏o˝onego przy ulicy Raczyƒskich.

2002 r.
Zmieni∏ si´ uk∏ad ruchu drogowego w cen-
trum Ciechocinka. Ca∏a ulica Stolarska jest
jednokierunkowa. Aby dojechaç do hali tar-
gowej od ul. Narutowicza, trzeba dojechaç
do ul. Zdrojowej i skr´ciç w ul. Przejazd
i Broniewskiego.

2006 r.
Po 14 miesiàcach oraz wykonaniu 6 zadaƒ
przewidzianych przez organizatorów akcji
„Przejrzysta Polska”, 4 marca w siedzibie
redakcji „Gazety Wyborczej” burmistrz Cie-
chocinka Leszek Dzier˝ewicz odebra∏ cer-
tyfikat potwierdzajàcy przejrzystoÊç dzia∏aƒ
samorzàdowców. Nasze miasto by∏o jednym
z 31 gmin i powiatów województwa kuja-
wsko-pomorskiego, które otrzyma∏o to wy-
ró˝nienie.

2007 r.
W 83. rocznic´ powodzi, która mia∏a miej-
sce w Ciechocinku w marcu 1924 roku, na
budynku kina „Zdrój” ods∏oni´to znak po-
kazujàcy poziom wody w trakcie katastrofy.
31 marca w samo po∏udnie tablic´ ods∏oni∏
profesor Marek GrzeÊ, który by∏ inicjato-
rem stworzenia takiego znaku. W 1924
roku uzdrowisko by∏o zalewane dwukrotnie
w marcu oraz latem. Na wiosn´ woda sta∏a
w mieÊcie przez 4 dni. Zaznaczona na tablicy

linia wskazuje poziom wody z tego w∏aÊnie
okresu.

2008 r.
Wr´czenie tytu∏u Honorowego Obywatela
Ciechocinka dla biskupa Wies∏awa Alojzego
Meringa, który stoi na czele diecezji w∏o-
c∏awskiej oraz koncert „Magnificat” z okazji
jubileuszu, by∏y g∏ównymi punktami wizyty
ks. biskupa w Ciechocinku.

2010 r.
Zimà Marek Kamiƒski - polarnik i podró˝nik
postanowi∏ sp∏ynàç Wis∏à od êróde∏ do jej
ujÊcia. 16 marca oko∏o godziny 17 pojawi∏
si´ ma ciechociƒskiej przystani witany przez
grono sympatyków, mieszkaƒców miasta,
przedstawicieli w∏adz samorzàdowych,
miejskiego oddzia∏u WOPR.

2012 r.
Leszek Sypniewski w programie „Must be
the music”, który 11 marca wyemitowa∏a
Telewizja Polsat zagra∏ i zaÊpiewa∏ piosenk´
pt. „Romantyczny zdrowy rynek”. Melodyjny
utwór rozrusza∏ jurorów oraz publicznoÊç
zgromadzonà w studiu. ¸atwo wpadajàcy
w ucho refren sprawi∏, ˝e niemal˝e wszyscy
nucili piosenk´ razem z wykonawcà. Po
zakoƒczeniu wyst´pu pan Leszek otrzyma∏
od jury cztery g∏osy na „tak”. 21 marca do
naszego miasta przyjecha∏a Telewizja Polsat,
by nakr´ciç materia∏ o panu Leszku.

2013 r.
8 marca rozstrzygni´ty zosta∏ konkurs „Kie-
runek Ciechocinek”, którego organizatorem
by∏a firma POLBRUK oraz Gmina Miejska
Ciechocinek. Adresowany by∏ do studentów,
którzy stan´li przed wyzwaniem stworzenia
rzeczywistego projektu przestrzeni miejskiej
w naszym mieÊcie wokó∏ Teatru Letniego
oraz kina „Zdrój”. Nagroda G∏ówna - rea-
lizacja projektu oraz Nagroda Specjalna
Burmistrza Miasta Ciechocinek trafi∏a do
Rados∏awa Kielaka oraz Paw∏a Wy˝yƒskiego.

2014 r.
Na poczàtku marca 2014 r. w Toruniu od-
by∏y si´ Halowe M∏odzie˝owe Mistrzostwa
Polski. Bezkonkurencyjna okaza∏a si´ pocho-
dzàca z Ciechocinka Zuzia Maciejewska!

          Oprac. J. Ma∏ecka
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KINO ZDRÓJ
20.03 (niedziela) godz. 19.00 (kasa
17.00 - 19.00), 21.03 (poniedzia∏ek)
godz. 19.00 (kasa 17.00 - 19.00),
22.03 (wtorek) godz. 19.00 (kasa

17.00 - 19.00), 23.03 (Êroda) godz.
16.00 (kasa 17.00 19.00)

„Historia Roja”,
wojenny, prod. Polska, 2.20,

od 12 lat
30.03 (Êroda) godz. 19.00 i 31.03

(czwartek) godz. 19.00,
(kasa 18.00 - 19.00)

„Seria Niezgodna: Wierna”,
akcja, sci-fi, prod. USA, 2 godz.,

od 12 lat
W kwietniu planujemy zagraç m.in.
1,2,3.04 godz. 16.00 „Zwierzogród”.

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,
do nabycia w kinie przed seansem,

bilety na seanse zorganizowane
w cenach promocyjnych!!!

Uwaga! Nie przyjmujemy rezer-
wacji indywidualnych, tylko rezerwa-

cje dla grup zorganizowanych -
minimum 20 osób.

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

TEATR LETNI

Spektakl odb´dzie si´ 8 kwietnia (piàtek) o godzinie 19
w Teatrze letnim. Bilety  do nabycia w sekretariacie MCK.

Planowana obsada Micha∏ Milowicz, Dariusz Kordek,
Maciej Dami´cki i  Ma∏gorzata Lewiƒska.
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Ciechocinek
na Targach w Poznaniu

turystyki w ca∏ym regionie majà byç
tzw. produkty sieciowe wià˝àce ofert´
gestorów bazy noclegowej, turopera-
torów, przewodników, przewoêników,
oferentów us∏ug dodatkowych (kulina-
ria, wypo˝yczalnie sprz´tu, us∏ugi kul-
turalne, rozrywkowe itd.).

Pod wspólnym szyldem „Konstelacji
dobrych miejsc” na stoisku Kujawsko-
Pomorskiej Organizacji Turystycznej
wystàpi∏y miasta: Toruƒ, Bydgoszcz,
Inowroc∏aw, Ciechocinek, Grudziàdz,
oraz Powiat Âwiecki.

Nasz kurort reprezentowa∏ Janusz
Hawik, kierownik Biura Kultury, Sportu
i Promocji Miasta. Na stoisku mo˝na
by∏o otrzymaç ulotki, informatory o mieÊ-
cie, o t´˝niach i warzelni soli, o obiek-
tach sportowych i campingu. Niez-
miennà popularnoÊcià cieszy∏ si´ ze-
sz∏oroczny film reklamowy Ciechocinka
na noÊnikach DVD. Targi te, po raz ko-
lejny potwierdzi∏y olbrzymià popular-
noÊç Ciechocinka na rynku turystycz-
nym. Zwiedzajàcy z przyjemnoÊcià
wspominali pobyty w Ciechocinku, byli
zainteresowani ofertami rehabilitacyj-
nymi i pobytowymi, planowali przyjazd
do naszego uzdrowiska.

Janusz Hawik

 To na Tour Salonie mo˝na si´ by∏o
zapoznaç z najlepszymi ofertami wyjaz-
dów, gotowymi katalogami, czy te˝
nowymi produktami turystycznymi tu˝
przed okresem wyjazdów Wielkanoc-
nych, wycieczek szkolnych, na majów-
k´, czy te˝ upragnione wakacje - lato
2016. Miastem Partnerskim TOUR Sa-
lonu 2016 zosta∏ Poznaƒ, a Poznaƒska
Lokalna Organizacja Turystyczna by∏a
Partnerem Organizacyjnym Targów.

Targom towarzyszy∏y atrakcje na Sce-
nie Kultury, konkursy dla goÊci z atrak-
cyjnymi nagrodami - gad˝etami, vou-
cherami na noclegi, wizytami w aqua-
parku czy innych miejscach. Po raz
czwarty Targom towarzyszy Festiwal
Podró˝niczy „Âladami Marzeƒ”, który
za ka˝dym razem tworzy niepowta-
rzalnà okazj´ zobaczenia regionów
Êwiata uchwyconych na fotografiach
i wys∏uchania historii z podró˝y z naj-
dalszych kraƒców globu.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Tu-
rystyczna po raz drugi wystàpi∏a w Poz-
naniu jako „Konstelacje Dobrych Miejsc”.
Ten motyw przewodni mia∏ odzwier-
ciedlaç najwa˝niejsze zadanie bran˝y
turystycznej na najbli˝sze lata - budo-
wanie sieci wzajemnych powiàzaƒ.
Efektem wspólnej pracy Êrodowiska

W dniach 12-14 lutego 2016 roku w Poznaniu odby∏a si´ kolejna, 27.
edycja targów Tour Salon 2016. By∏y to inspirujàce trzy dni dla mi∏oÊników
podró˝y bliskich i dalekich, poznawania kultur, tradycji i smaków
kulinarnych.
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