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18 czerwca swoje gwiazdy na Ciechociƒskim Deptaku S∏aw, w obecnoÊci rozentuzjazmowanej, licznie zebra-
nej publicznoÊci ods∏onili: pisarz W∏odzimierz Kowalewski, autor ksià˝ki „Excentrycy”, re˝yser Janusz Majews-
ki, twórca filmu wed∏ug tej powieÊci, który zosta∏ zatytu∏owany „Excentrycy czyli po s∏onecznej stronie ulicy”
i aktor Maciej Stuhr, odtwórca g∏ównej roli.
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Z ˚YCIA MIASTA

Excentryczna sobota

UroczystoÊç poprzedzi∏o spotkanie
w Teatrze Letnim w Ciechocinku. Przy-

pomnijmy, ten zacny przybytek ciecho-
ciƒskiej Melpomeny jest jednym z tego-
rocznych jubilatów. Niecodzienni goÊcie
odpowiedzieli na liczne pytania Toma-
sza ˚yÊki, prowadzàcego ca∏oÊç wyda-
rzenia. Odnosi∏y si´ one, m.in. do ob-
sady aktorskiej. Pisarz i re˝yser zgodnie
podkreÊlili, jak trafnym strza∏em by∏
dobór wykonawców. Twórcy ujawnili,
i˝ wiele lat temu myÊleli o obsadzeniu
na przyk∏ad w roli Modesty Tatiany
Okupnik, piosenkarki i kompozytorki.

Jak podkreÊli∏ Maciej Stuhr, nie by∏oby
Fabiana Apanowicza, g∏ównej posta-
ci „Excentryków”, bez jazzu, dobrego
garnituru, fraka i puzonu. Zaznaczy∏
równie˝, i˝ si∏à filmu jest wolnoÊç od
polityki. Mówiono tak˝e o artystycznych
planach.

Wieczorem w Teatrze Letnim z pro-
gramem kabaretowym wystàpi∏ Maciej
Stuhr, który wczeÊniej przyzna∏, i˝  ka-
baret jest dla niego tylko  przelotnym
romansem.                        W. Wasicka
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Wywiad z Radnym

Anna Ró˝a Michalska
startu w wyborach samorzàdowych.
Staram si´ zawsze podkreÊlaç, ˝e inte-
resy miasta i uzdrowiska sà spójne, mu-
simy dzia∏aç wspólnie.

W Ciechocinku mieszkam od 1984
roku, pokocha∏am to miasto. Bardzo
du˝o dobrego dzieje si´ w naszym ku-
rorcie na przestrzeni ostatnich lat, jed-
nak nie wszystkie zmiany podoba∏y mi
si´. Chcia∏am mieç jakiÊ wp∏yw na me-
tamorfozy zachodzàce w naszym mieÊ-
cie, dlatego wystartowa∏am w ostatnich
wyborach do samorzàdu i okaza∏o si´,
˝e to w∏aÊnie mnie mieszkaƒcy obdarzyli
mandatem zaufania.

Staram si´ mówiç o tych sprawach,
które nurtujà mnie, jak równie˝ ludzi,
którzy kontaktujà si´ ze mnà.

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

- W swojej kampanii wyborczej zwra-
ca∏am uwag´ na nowe inwestycje: re-
witalizacje terenów, które pozbawia-
jà miasto zieleni, kaskady wzd∏u˝ t´˝ni,
ubogie, wysuszone roÊliny w parku T´˝-
niowym, a tak˝e du˝à iloÊç kostki na
skwerze przy Teatrze Letnim i kinie
„Zdrój”. Na spotkaniach Rady staram
si´ poruszaç sprawy nurtujàce mnie,
ale przede wszystkim ludzi, którzy kon-
taktujà si´ ze mnà, informujàc o swoich
spostrze˝eniach. Klomby przy t´˝niach
na mojà interwencj´, a tak˝e cz∏onków
Komisji Komunalnej, zosta∏y oczyszczo-
ne, uzupe∏niono równie˝ uschni´te,
brakujàce  roÊliny. Teraz wyglàdajà le-
piej, jednak wymagajà jeszcze dalszych
dzia∏aƒ. Interpelowa∏am ostatnio, ˝e
trawniki w parku Zdrojowym zak∏ada-
ne w zesz∏ym roku wyglàdajà bardzo
mizernie, a w∏aÊciwie ich nie ma. Mo˝e
w ramach gwarancji powinny byç po-
siane powtórnie?

Nasze miasto - ogród potrzebuje
ogromnych iloÊci wody do podlewa-
nia wszystkich roÊlin (tym bardziej, ˝e
w obszarze Doliny Ciechociƒskiej  ma-
my bardzo ma∏à iloÊç opadów). Jednym
z moich postulatów wyborczych by∏a
budowa wodociàgu z Wis∏y i pozyska-
nie taƒszej wody do podlewania, ale
jak na razie nie znajduj´ poparcia dla
tej inicjatywy. Od 2018 roku zmieni si´
dostawca wody dla naszej gminy, cena
wody obni˝y si´, jednak bioràc pod
uwag´ kurczàce si´ globalne zasoby
wody pitnej, powinniÊmy pomyÊleç
o dostawie wody ze êróde∏ powierzch-
niowych na potrzeby ogrodnicze. Wa˝-
nym punktem mojej kampanii wybor-
czej by∏a budowa nawierzchni ul. Kwia-

Anna Ró˝a Michalska, m´˝atka, matka dwóch
synów. Dietetyczka, od 1985 roku zatrudnio-
na w Przedsi´biorstwie Uzdrowisko Ciechoci-
nek S.A., obecnie Kierownik Punktu ˚ywienia.
Bezpartyjna.

- Kiedy rozpocz´∏a si´ Pani przygo-
da z samorzàdem? Co sk∏oni∏o Panià
do podj´cia wyzwania takiej dzia∏al-
noÊci?

- Moja przygoda z samorzàdem roz-
pocz´∏a si´ stosunkowo niedawno,
w grudniu 2014 r. Jestem radnà pierw-
szà kadencj´, ciàgle si´ ucz´, sà to dla
mnie sprawy nowe, albowiem praca
radnego wià˝e si´ nie tylko z realiza-
cjà swoich pomys∏ów, rozwiàzywaniem
problemów mieszkaƒców, ale tak˝e
z czytaniem dokumentów, które nie
zawsze sà przejrzyste. Wielu spraw nie
mo˝na za∏atwiç od razu, gdy˝ wià˝e
si´ to z przestrzeganiem pewnych pro-
cedur, nierzadko jedne przepisy wyklu-
czajà inne i potrzeba czasu na ich wyja-
Ênienie.

Zawsze by∏am osobà aktywnà, w∏à-
cza∏am si´ w dzia∏alnoÊç spo∏ecznà.
Nie potrafi´ przejÊç oboj´tnie obok ko-
goÊ, kto potrzebuje pomocy. Ju˝ w szko-
le by∏am harcerkà, dzia∏a∏am w samo-
rzàdzie uczniowskim. Przez lata pracy
w PUC dzia∏a∏am w zwiàzkach zawo-
dowych, by∏am te˝ cz∏onkiem Rady Pra-
cowniczej. Nie mog∏am pogodziç si´ z
myÊlà, ˝e tak du˝e przedsi´biorstwo -
najwi´kszy zak∏ad w mieÊcie, w∏aÊciciel
infrastruktury uzdrowiskowej,  tak ma∏o
si´ liczy i nie ma porozumienia z w∏oda-
rzami miasta. By∏a to jedna z przyczyn

towej. Droga w ubieg∏ym roku zosta∏a
oddana do u˝ytku, jednak tereny po
obydwu stronach tej pieszojezdni  mo-
g∏yby byç zagospodarowane pod miejs-
ca parkingowe z fragmentami zieleni.
Jednak problem polega na tym, ˝e te-
reny te nie nale˝à do miasta. Miejsca
parkingowe w tym obszarze roz∏ado-
wa∏yby troch´ ul. Traugutta, zw∏aszcza
w weekendy oraz podczas imprez od-
bywajàcych si´ w parku. W Ciechocinku
mamy du˝o takich zawi∏oÊci zwiàza-
nych z w∏asnoÊciami gruntów. Nie po-
zwala to na wykonanie trwa∏ych, fun-
kcjonalnych rozwiàzaƒ.

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

- Niestety mieszkaƒcy nie sà zaintere-
sowani odwiedzaniem mnie na dy˝u-
rach, nad czym bardzo ubolewam,
gdy˝ chcia∏abym, aby ka˝dy ciechoci-
nianin mia∏ wp∏yw na rozwój swojego
miasta. Cz´sto rozmawiam z ró˝nymi
ludêmi: w sklepach, na ulicy, czasem
po prostu dzwonià do mnie informujàc
o swoich problemach i bolàczkach.
Cz´sto sà to drobiazgi: brak Êmietnika,
czy ∏awki, wysypane Êmieci, ale tak˝e
sprawy wa˝ne, jak brak basenu termo-
solankowego. Pytajà, czy kiedyÊ basen
zostanie odbudowany, zawsze by∏ to
bowiem du˝y magnes przyciàgajàcy
do naszego uzdrowiska. Zastanawiajà
si´ równie˝, co z t´˝niami - PUC nie
jest w stanie udêwignàç ci´˝aru remon-
tu tych zabytkowych budowli.

- Jakie sà - wed∏ug Pani - najpilniej-
sze potrzeby Ciechocinka?

- MyÊl´, ˝e najwa˝niejszà sprawà,
która pozwoli, by nasze miasto rozwi-
ja∏o si´, jest uchwalenie planu zagospo-
darowania dla jak najwi´kszej cz´Êci
miasta. By∏by to sygna∏ dla inwestorów
z pieni´dzmi oraz pozwoli∏oby to na
realizacj´ nowych inwestycji miejskich.
Ubolewam, ˝e mimo sygnalizowania
potrzeby zatrudnienia w magistracie
osób w celu stworzenia komórki odpo-
wiedzialnej za pozyskiwanie Êrodków
unijnych, nic si´ nie zmienia w tym kie-
runku. Jedna osoba, która ma jeszcze
inne obowiàzki, to stanowczo za ma∏o.
Pogarszajàca si´ czystoÊç powietrza w
mieÊcie wymusza na nas jak najszybsze
opracowanie programu gospodarki
niskoemisyjnej. Prace nad tym projek-
tem sà ju˝ rozpocz´te. Musimy na ten
cel pozyskaç Êrodki zewn´trzne. Ciecho-
cinek jest w 90 % zgazyfikowany, jed-
nak znaczna cz´Êç domków jednoro-
dzinnych ogrzewana jest w´glem. Sama
ÊwiadomoÊç ludzi to za ma∏o, decyduje
zasobnoÊç portfela. Wielu mieszkaƒców
zarabia niewiele powy˝ej najni˝szej
krajowej i muszà liczyç ka˝dà wydanà
z∏otówk´. Bez dofinansowania trudno
b´dzie im przeprowadziç remont czy
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zainstalowaç jakieÊ odnawialne êród∏a
energii.

Mieszkaƒcy Ciechocinka przyzwycza-
jajà si´ do pewnych widoków, jednak
ludzie przyje˝d˝ajàcy do naszego ku-
rortu zwracajà uwag´ na du˝à iloÊç
ruin, zaniedbanych, zachwaszczonych
posesji. PowinniÊmy w jakiÊ sposób
zmotywowaç w∏aÊcicieli do dba∏oÊci o
swój majàtek, ewentualnie zas∏oniç je
w jakiÊ sposób.

Chcia∏abym tak˝e, aby znikn´∏y z te-
renu naszego miasta brzydkie, kiczowa-
te reklamy, stawiane  byle gdzie. Uwa-
˝am, ˝e deptak powinien byç myty.
Partery Hellwiga sà najpi´kniejszym
miejscem w mieÊcie, a tu˝ obok znajdu-
je si´ brudny, upstrzony ptasimi odcho-
dami deptak.

Musimy zrobiç wszystko, by ratowaç
t´˝nie oraz odbudowaç basen termal-
nosolankowy, ewentualnie pomyÊleç
o budowie basenu miejskiego w innym
miejscu.

- Jak wspó∏pracuje si´ Pani z obecnà
Radà Miejskà i burmistrzem?

Wszystkich radnych darz´ du˝ym
szacunkiem, mimo ró˝nicy poglàdów
potrafimy dojÊç do porozumienia. Ca∏ej
pi´tnastce z pewnoÊcià zale˝y na roz-
woju naszego miasta oraz zadowoleniu
mieszkaƒców i odwiedzajàcych Ciecho-
cinek goÊci. Co do wspó∏pracy z Bur-
mistrzem - bywa ró˝nie, nie zawsze
rozumiemy si´, jednak efekty tej wspó∏-
pracy sà pozytywne.

- W jaki sposób promuje Pani nasze
miasto?

Pracuj´ w sanatorium. Informuj´ ku-
racjuszy o miejscach, które powinni
odwiedziç, podkreÊlam walory Ciecho-
cinka, reklamuj´ nasze produkty: wod´,
sól, kosmetyki. Zach´cam do korzysta-
nia z naszej bazy zabiegowej. Gdziekol-
wiek jestem, zapraszam do naszego
kurortu, chwalàc jego walory, czasami
wr´czam jakieÊ drobiazgi: woreczek
soli, myde∏ko czy folder.

Korzystajàc z okazji, chcia∏abym ˝y-
czyç mieszkaƒcom Ciechocinka udanych
wakacji. Dla niektórych to czas wzmo-
˝onej pracy i tym ˝ycz´ zadowolenia,
satysfakcji z jej efektów. ˚yczmy sobie,
aby jak najwi´cej kuracjuszy i turystów
odwiedzi∏o nasze miasto. Chcia∏abym
przypomnieç Paƒstwu, ˝e w tym roku
po raz pierwszy ka˝dy mo˝e mieç wp∏yw
na to, co powstanie w naszym mieÊcie.
Swoje propozycje do bud˝etu obywa-
telskiego mo˝na zg∏aszaç do 15 sierp-
nia br. Formularz do pobrania w Urz´-
dzie Miasta oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej
www.ciechocinek.pl w zak∏adce Bud˝et
Obywatelski. Zach´cam goràco do zg∏a-
szania swoich propozycji.

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

XXI sesja Rady Miejskiej Ciechocinka

Podczas sesji z dnia 30 maja 2016 r.:
1. Przyj´to informacj´ Burmistrza Cie-

chocinka o wykonaniu uchwa∏ podj´tych
na XIX sesji Rady Miejskiej.

2. Przyj´to informacj´ Burmistrza Ciecho-
cinka o dzia∏alnoÊci mi´dzy sesjami Rady
Miejskiej.

Podj´to uchwa∏y lub zaj´to stanowisko
w nast´pujàcych sprawach:

1. „Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej
Ciechocinek na lata 2016-2020”.

2. Zmiana uchwa∏y w sprawie uchwale-
nia bud˝etu miasta Ciechocinka na 2016
rok.

3. Udzielenia pomocy finansowej dla
Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wy-
trzeêwieƒ w Miejskim OÊrodku Edukacji
i Profilaktyki w 2016 roku.

4. Podj´cie innych uchwa∏ wniesionych
do Przewodniczàcego Rady Miejskiej.

Zapoznano si´ z:
- ocenà zasobów pomocy spo∏ecznej

sprawozdaniem z realizacji bud˝etu oraz
dzia∏alnoÊci statutowej Miejskiego OÊrod-
ka Pomocy Spo∏ecznej za 2015 rok

- sprawozdaniem z dzia∏alnoÊci statu-
towej OÊrodka Sportu i Rekreacji w 2015
roku

- sprawozdaniem z dzia∏alnoÊci statuto-
wej Miejskiego Centrum Kultury za rok
2015

- sprawozdaniem opisowym z dzia∏al-
noÊci Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Janusza ˚ernickiego w okresie od
01.02.2015 r. do 31.12.2015 r.

- podsumowaniem pracy Biura Kultury,
Sportu i Promocji Miasta w okresie
01.02-31.12.2015 r.

- informacjà na temat przygotowania
miasta do sezonu letniego

- informacjà Burmistrza Ciechocinka o
dzia∏aniach realizowanych na rzecz
osób z niepe∏nosprawnoÊciami w roku 2015

- informacjà na temat zadania pn. „Od-
nowa funkcji publicznych zdegradowanych
terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”

- informacjà na temat stanu technicz-
nego rowów melioracyjnych.
        Red.

XXII uroczysta sesja Rady Miejskiej Ciechocinka

Podczas sesji z dnia 3 czerwca 2016 r.:
1. Przedstawiono uchwa∏y Kapitu∏y
2. Wys∏uchano okolicznoÊciowego prze-

mówienia Burmistrza Ciechocinka
3. Nadano Pani Irenie Ponikowskiej-

Adamczyk tytu∏ „Honorowy Obywatel Cie-
chocinka”

4. Nadano Panu Szymonowi Piotrowi Ku-
biakowi tytu∏ „Honorowy Obywatel Ciecho-
cinka”

5. Wys∏uchano wystàpieƒ okolicznoÊcio-
wych goÊci. 

BUD˚ET
OBYWATELSKI
Przypominamy, ˝e do 15 sierpnia br. mo˝na

zg∏aszaç projekty w ramach bud˝etu obywatels-
kiego.

ZG¸ASZANIE PROJEKTÓW

 Projekt mo˝e zg∏osiç ka˝dy mieszkaniec Ciecho-
cinka, który w momencie wype∏niania wniosku ma
ukoƒczone 16 lat, a wniosek jego popar∏o 20 innych
mieszkaƒców. Ka˝dy mieszkaniec mo˝e przygotowaç
i z∏o˝yç tylko jeden projekt.

Zg∏aszany projekt powinien okreÊlaç konkretne
zadanie, które przyczyni si´ do pozytywnego rozwoju
miasta.

Zg∏oszeƒ nale˝y dokonywaç na formularzu, który
jest dost´pny w: Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej  www.ciechocinek.pl w zak∏adce
Bud˝et Obywatelski; sekretariacie Urz´du Miejskiego
ul. Kopernika 19; Biurze Kultury, Sportu i Promocji
Miasta ul. Zdrojowa 2b; jednostkach podleg∏ych gmi-
nie: Szkole Podstawowej nr 1, Gimnazjum Publicz-
nym, Przedszkolu Samorzàdowym nr 1 i 2, OÊrodku
Sportu i Rekreacji i Miejskim OÊrodku Pomocy Spo-
∏ecznej.

WERYFIKACJA PROJEKTÓW

Weryfikacj´ z∏o˝onych projektów przeprowadzà
wyznaczone merytoryczne referaty organizacyjne Urz´-
du Miejskiego w Ciechocinku.

G¸OSOWANIE

Wyboru projektów do realizacji spoÊród projektów,
które zosta∏y pozytywnie zweryfikowane  dokonujà
mieszkaƒcy w g∏osowaniu bezpoÊrednim.

Na podstawie koƒcowych wyników g∏osowania
Burmistrz Ciechocinka tworzy ranking projektów. Za
wybrane do zrealizowania uznaje si´ te projekty, które
uzyska∏y najwi´kszà liczb´ punktów, a˝ do wyczerpa-
nia puli Êrodków finansowych przeznaczonych na
bud˝et obywatelski w danym roku bud˝etowym.

REALIZACJA PROJEKTÓW

Projekty wybrane w g∏osowaniu do Bud˝etu Oby-
watelskiego Gminy Miejskiej Ciechocinek zostajà
rekomendowane do projektu Bud˝etu Miasta Ciecho-
cinka na dany rok.

W i ´ c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e
www.budzetobywate lski .c iechocinek.pl

1 marca - 31 sierpnia
Kampania informacyjno-edukacyjna

1 maja - 15 sierpnia
Zg∏aszanie projektów

16 sierpnia - 31 sierpnia
Weryfikacja zg∏oszonych projektów

1 wrzeÊnia - 15 paêdziernika
G∏osowanie

20 paêdziernika
Og∏oszenie wyników



3 czerwca br. w Urz´dzie Miejskim w Ciechocinku odby∏a si´ uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której
zosta∏ nadany tytu∏ „Honorowy Obywatel Ciechocinka”  dwojgu  uczonym: prof. dr hab. med. Irenie Ponikowskiej-
Adamczyk oraz prof. dr. n. med. Szymonowi Piotrowi Kubiakowi.
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Dwoje nowych Honorowych
Obywateli Ciechocinka

Irena Ponikowska-Adamczyk
Grupa radnych przy piÊmie z dnia

25 lutego br. z∏o˝y∏a wniosek, spo-
rzàdzony przez Polskie Towarzystwo
Balneologii i Medycyny Fizykalnej o na-
danie tytu∏u „Honorowy Obywatel Cie-
chocinka” prof. dr hab. n. med. Irenie
Ponikowskiej-Adamczyk.

Kapitu∏a tytu∏u „Honorowy Obywa-
tel Ciechocinka” dwukrotnie spotka∏a
si´, by szczegó∏owo zapoznaç si´ ze
z∏o˝onym wnioskiem i przeanalizowaç
zasadnoÊç nadania honorowego tytu-
∏u. Pierwsze posiedzenie odby∏o si´
8 marca 2016 r., a drugie, podczas
którego podj´ta zosta∏a uchwa∏a Ka-
pitu∏y, pozytywnie opiniujàca wniosek,
25 maja br.

Prof. Irena Ponikowska-Adamczyk
jest jednym z najwybitniejszych balne-
ologów w skali Êwiata. Posiada ogrom-
ny dorobek naukowy, obejmujàcy 240
pozycji naukowych, w tym 12 ksià˝ek,
g∏ównie z dziedziny medycyny uzdro-
wiskowej. Jest promotorem 12 dokto-
rów medycyny, nauczycielem studen-
tów i lekarzy balneologii z ca∏ego kraju
(ok. 800 osób).

Pani profesor jest kierownikiem Ka-
tedry Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Collegium Medicum UMK w Bydgosz-
czy z Oddzia∏em w Ciechocinku. Zosta-
∏a mianowana przez Ministra Zdrowia
Krajowym Konsultantem w dziedzinie
Balneoklimatologii i Fizjoterapii. By∏a
równie˝ prezesem Zarzàdu G∏ównego
Polskiego Towarzystwa Balneologii i
Medycyny Fizykalnej. Tak˝e jej dzia∏al-
noÊç na arenie mi´dzynarodowej jest
ogromna. Pani profesor upowszechnia
wiedz´ o polskim lecznictwie uzdrowis-
kowym na niezliczonych mi´dzynaro-
dowych kongresach, organizacjach
naukowych oraz jako autorka szeregu
publikacji. W czerwcu 1999 roku zo-
sta∏a mianowana przez Prezydenta RP
profesorem zwyczajnym.

Osiàgni´cia Pani profesor, pe∏nione
przez nià funkcje, ogromna wiedza,
zaanga˝owanie, pasja i poÊwi´cenie
si´ tematyce medycyny uzdrowiskowej
oraz podkreÊlanie na wszelkich forach
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znaczenia Ciechocinka, jako stolicy
polskiej balneologii sprawi∏y, ˝e Rada
Miejska Ciechocinka w dniu 30 maja
br. podj´∏a uchwa∏´ o nadaniu tytu∏u
„HONOROWY OBYWATEL CIECHOCIN-
KA” Pani prof. dr. hab. n. med. Irenie
Ponikowskiej-Adamczyk.

Szymon Piotr Kubiak
Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocin-

ka przy piÊmie z dnia 17 lutego br. z∏o-
˝y∏o wniosek, podpisany przez 73 miesz-
-kaƒców, o nadanie tytu∏u „Honorowy
Obywatel Ciechocinka”  prof. dr. hab.
n. med. Szymonowi Piotrowi Kubia-
kowi.

Kapitu∏a tytu∏u „Honorowy Obywa-
tel Ciechocinka” dwukrotnie spotka∏a
si´, by szczegó∏owo zapoznaç si´ ze
z∏o˝onym wnioskiem i przeanalizowaç
zasadnoÊç nadania honorowego tytu-
∏u. Pierwsze posiedzenie odby∏o si´
8 marca 2016 r., a drugie, podczas
którego podj´ta zosta∏a uchwa∏a Kapi-
tu∏y, pozytywnie opiniujàca wniosek,
25 maja br.

Prof. Szymon Kubiak jest zas∏u˝ony
dla Êrodowiska uzdrowiskowego za-
równo w Ciechocinku, jak i w kraju.
Dorobek zawodowy w zakresie laryn-
gologii zosta∏ poszerzony o specjaliza-
cje z zakresu balneologii i fizjoterapii.
Kolejne stopnie naukowe ∏àczy∏y si´
z pe∏nieniem wielu wa˝nych funkcji,
takich mi´dzy innymi jak: konsultant

wojskowej s∏u˝by zdrowia w dziedzi-
nie rehabilitacji i balneologii, konsultant
w dziedzinie balneologii i fizjoterapii
dla Regionu Po∏udniowo-Wschodniego,
konsultant Centralnego OÊrodka Tech-
niki Medycznej, cz∏onek Zarzàdu G∏ów-
nego i przewodniczàcy terenowego
ko∏a Towarzystwa Balneologii, Biokli-
matologii i Medycyny Fizykalnej, reda-
ktor naczelny „Balneologii Polskiej”.
Pan profesor upowszechnia wiedz´
o polskim lecznictwie uzdrowisko-
wym na wielu konferencjach, zjazdach
i sympozjach naukowych. Szymon
Kubiak jest tak˝e zas∏u˝onym dydak-
tykiem. W roku 1997 zosta∏ mianowany
na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego Wy˝szej Szko∏y Humanistyczno-
Ekonomicznej we W∏oc∏awku.

Z∏o˝ony wniosek o nadanie hono-
rowego tytu∏u popar∏ Rektor Kujawskiej
Szko∏y Wy˝szej we W∏oc∏awku - prof.
Stanis∏aw Kunikowski, prof. Zygmunt
Wiatrowski oraz dyrekcja i pracownicy
22. Wojskowego Szpitala Uzdrowisko-
wo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku.
Osiàgni´cia profesora, pe∏nione funkcje
oraz szerzenie wiedzy o tematyce uz-
drowiskowej spowodowa∏y, ˝e Rada
Miejska Ciechocinka w dniu 30 maja
br. podj´∏a uchwa∏´ o nadaniu tytu∏u
„HONOROWY OBYWATEL CIECHOCIN-
KA” Panu prof. dr. hab. n. med. Szy-
monowi Piotrowi Kubiakowi.

    Red.
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Prof. L. K.Malendowicz wr´cza „Tablo Jubileuszowe”
w towarzystwie prof. Z. Wiatrowskiego i prezesa ZG
PZF H. Monkosa.

Sala w Gimnazjum: od lewej dostojni goÊcie w towa-
rzystwie prof. Z. Wiatrowskiego.

FilateliÊci na 180-lecie
Uzdrowiska Ciechocinek

   FilateliÊci uczestniczyli w obchodach
180-lecia Uzdrowiska, akcentujàc je
w nast´pujàcych formach:

1. Pomocy Urz´dowi Miasta w Cie-
chocinku w opracowaniu i upowszech-
nianiu pocztowo - filatelistycznej do-
kumentacji Obchodów 180-lecia Uz-
drowiska Ciechocinek, na co sk∏ada si´:

a/ zaprojektowanie oraz wydanie
specjalnych znaczków pocztowych (zw.
personalizowanymi) oraz kart okolicz-
noÊciowych. Jeden wzór karty wyda∏a
Poczta Polska S.A. Bydgoszcz (nak∏ad
400 sztuk), drugi Zarzàd Okr´gu PZF
Bydgoszcz (700 sztuk);

b/ opracowanie i wydanie stempli
okolicznoÊciowych: pocztowych i fila-
telistycznych,

c/ przygotowanie karnetów okolicz-
noÊciowych oraz „tablo” promocyjne-
go, oficjalnie wr´czanych szczególnie
wyró˝nionym podczas imprez i spotkaƒ
problemowych 180-lecia.
     Walory powy˝sze zosta∏y przygoto-
wane przez trójk´ najbardziej aktyw-
nych i twórczych realizatorów tj.: prof.
Zygmunta Wiatrowskiego (cz∏onka Ho-
norowego Komitetu Jubileuszu 180-
lecia), Przemys∏awa Drzewieckiego (Pre-
zesa Zarzàdu Okr´gu PZF w Bydgoszczy)
i Waldemara Kawiƒskiego (g∏ównego
projektanta i realizatora tych walorów).

2. Zorganizowanie trzydniowej Kon-
ferencji Naukowej Polskiej Akademii
Filatelistyki pod has∏em: „Polskie piÊ-
miennictwo filatelistyczne - stan obec-
ny i wyzwania zwiàzane z cyfryzacjà
oraz rozpowszechnianiem”. W konfe-
rencji uczestniczy∏o ponad 60 cz∏onków
i kandydatów PAF, a w cz´Êci inaugu-
racyjnej w dniu otwarcia 20 maja w sa-
li multimedialnej Gimnazjum Polskich
Olimpijczyków, uczestniczyli dostojni
goÊcie: Burmistrz Ciechocinka Leszek
Dzier˝ewicz, Proboszcz Parafii Ciecho-
cinek ks. pra∏. Grzegorz Karolak w to-
warzystwie radnego Bartosza Ró˝aƒ-
skiego. Burmistrz przedstawi∏ intere-
sujàce rozwa˝ania jubileuszowe nt.
180-lecia Uzdrowiska Ciechocinek i
100-lecia nadania praw miejskich.

3. Podczas Inauguracji Konferencji
PAF, Prezes Akademii prof. n.med. Lud-
wik K. Malendowicz wr´czy∏ Burmis-
trzowi w imieniu Filatelistów (w towa-
rzystwie Prezesa Z.G. PZF Henryka
Monkosa i Prezesa Honorowego PAF
prof. Zygmunta Wiatrowskiego)  - oko-
licznoÊciowe „tablo” promujàce Jubi-

leusz Uzdrowiska Ciechocinek. Z kolei
Burmistrz Ciechocinka, G∏ówny Orga-
nizator Obchodów 180-lecia, wr´czy∏
ufundowane przez Urzàd Miejski czte-
rem osobom specjalne Karnety Jubile-
uszowe oraz ostemplowane karty oko-
licznoÊciowe - wszystkim uczestnikom
spotkania. Karnety otrzymali: prof. Lud-
wik K. Malendowicz, Prezes Henryk
Monkos, prof. Zygmunt Wiatrowski
i ks.pra∏. Grzegorz Karolak.
   Program podstawowy Konferencji
realizowano w udost´pnionej nam sali
w Gimnazjum, jak równie˝ w sta∏ym
od lat miejscu Konferencji - w OÊrodku
Wypoczynkowym Telewizji Polskiej.
¸àcznie wyg∏oszono i omówiono ponad
20 referatów problemowych, a w cz´Êci
zamkni´tej z udzia∏em tylko cz∏onków
i kandydatów PAF w g∏osowaniu tajnym
(zgodnie z Regulaminem) wybrano na
zwolnione miejsca  -  2 cz∏onków zwy-
czajnych i 3 kandydatów PAF.
   G∏ównym organizatorem Konferencji
by∏ jak dotychczas (od 23 lat) Zarzàd
Okr´gu PZF w Bydgoszczy. Dodaç wy-
pada, ˝e od 12 lat rol´ lidera owej or-
ganizacji spe∏nia w sposób nadzwyczaj
kompetentny Przemys∏aw Drzewiecki
- Prezes ZO PZF w Bydgoszczy.

Relacj´ opracowali:
prof. Zygmunt Wiatrowski
i Wojciech K. Jankowski

W dniach 20-22 maja odbywa∏a si´ w Ciechocinku 23. Konferencja
Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki - w Gimnazjum i  OÊrodku
Wypoczynkowym Telewizji.



fot. K. Jasiƒska

„Zapora”
w Dworku Prezydenta
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Wybitni przedstawiciele Êrodowisk
krajowego i europejskiego wodolecz-
nictwa, rehabilitacji uzdrowiskowej,

Jubileuszowy Kongres
Uzdrowisk Polskich

rzejàcego si´ polskiego i europejskiego
spo∏eczeƒstwa.

Istotnym elementem jubileuszowych
obrad by∏ temat powo∏ania Instytutu
Balneologii.

Organizatorami kongresu byli: Izba
Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”,
Unia Uzdrowisk Polskich, Stowarzysze-
nie Gmin Uzdrowiskowych RP i Miasto
Ciechocinek.

Kongres by∏ okazjà do uhonorowa-
nia osób i instytucji zas∏u˝onych w lecz-
nictwie uzdrowiskowym. Ciechocinia-
nie, profesorowie Irena Ponikowska
i Szymon Kubiak otrzymali specjalne
wyró˝nienia. Cztery osoby uhonoro-
wano statuetkami Asklepiosa, wÊród
nich Wiktora Kolbowicza, prezesa
zarzàdu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod
T´˝niami”, a Przedsi´biorstwo Uz-
drowisko Ciechocinek S.A. otrzyma∏o
tytu∏ Konsumencki Lider JakoÊci w ka-
tegorii „Uzdrowiska”, przyznany przez
redakcj´ „Strefa Gospodarki”.

Red.

Porywajàcy koncert
11 czerwca w muszli koncertowej w par-

ku Zdrojowym odby∏ si´ Koncert Orkiest-
ry Salonowej pod dyr. Bogny Duliƒskiej
z okazji 180-lecia Uzdrowiska oraz 110-
lecia Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka.
Wystàpili: Danuta Dudziƒska - sopran,
Krzysztof Marciniak - tenor, Ewelina Haƒs-
ka - sopran i Wies∏aw Bednarek - baryton.
Koncert prowadzi∏ Andrzej Zborowski.

 Red.
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Archipelag Inicjatyw, pozarzàdowa orga-
nizacja z Torunia po raz pierwszy pojawi-
∏a si´ w Ciechocinku prezentujàc film do-
kumentalny pracownika Biura Edukacji
IPN Konrada Starczewskiego „Zapora”
o Hieronimie Dekutowskim, który walczy∏
najpierw w Polskich Si∏ach Zbrojnych na
Zachodzie.
    W filmie wspominajà majora „Zapor´”
jego podkomendni, przyjaciele i cz∏onko-
wie rodziny oraz przedstawiciele IPN.

   Wojciech Krzysztof Jankowski
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W dniach 2-4 czerwca pod has∏em „Rehabilitacja w uzdrowiskach sku-
teczna i najtaƒsza” odby∏ si´ w Ciechocinku XXV Kongres Uzdrowisk
Polskich.

naukowcy, lekarze praktycy debatowa-
li nad problemami i wyzwaniami, ale
przede wszystkim nad odwa˝nymi wi-
zjami i rozwiàzaniami, jakie stojà u wrót
polskiej balneologii XXI wieku. Mowa
by∏a m.in. o skuteczniejszej rehabilitacji
dzieci i m∏odzie˝y, nowoczesnym po-
dejÊciu do problematyki geriatrii, ko-
niecznoÊci znalezienia najlepszych roz-
wiàzaƒ w leczeniu i rehabilitacji sta-



29 maja w Teatrze Letnim w Ciechocinku odby∏ si´ koncert pt. „Ciechocinianie swojemu miastu” z okazji 15-
lecia zespo∏u „Âwierszcze”.
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S∏odkie piosenki na jubileusz

Jemu wszystko wokó∏ gra,
On uÊmiecha si´ do ludzi.
Na rowerze przez miasto gna,
zapewne w ˝yciu si´ nie nudzi.*

Scenariusz opracowa∏ i koncert wy-
re˝yserowa∏ W∏odzimierz S∏odowicz -
magister wychowania muzycznego
i radny ciechociƒskiej Rady Miejskiej.
W swoich dzia∏aniach kieruje si´ zasa-
dà: wszystko dla dobra dzieci. Przez
lata uczy∏ muzyki w ciechociƒskiej Szko-
le Podstawowej Nr 1, gdzie odkry∏ wiele
muzycznych talentów. Od poczàtku
swej pracy prowadzi∏ szkolny chór, w
sk∏ad którego wchodzi∏o 120 uczniów,
a tak˝e zespó∏ taneczny oraz dru˝yn´
harcerskà. Obecnie jest ju˝ na emery-
turze, ale praca z dzieçmi i m∏odzie˝à
nadal jest dla niego niezwykle wa˝na.

W sercach tych m∏odych ludzi 
rozbudzi∏ muzyczny dar.
Taƒczàcych „Âwierszczy czar” 
zachwyca nas od lat.

Od 2002 roku prowadzi Zespó∏ Taƒ-
ca i Piosenki „Âwierszcze”. Grupa kon-
tynuuje tradycje dawnego Harcerskiego
Zespo∏u PieÊni i Taƒca o tej samej
nazwie, który powsta∏ w 1970 roku.
Swoich podopiecznych uczy Êpiewu,
taƒca, gry na fortepianie i recytacji.
Artystyczne umiej´tnoÊci grupa prezen-
tuje na deskach Teatru Letniego oraz
w ciechociƒskich sanatoriach, uprzyjem-
niajàc czas mieszkaƒcom oraz kuracju-
szom. W∏odzimierz S∏odowicz wÊród
ciechocinian cieszy si´ sympatià i uzna-
niem. Na imprezach, które organizuje,
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sale zawsze „p´kajà w szwach”, a owa-
cjom nie ma koƒca.

Dzi´kujemy W∏odek Ci,
za dêwi´ki radosne,
za ka˝dy pi´kny koncert.

Program jubileuszowego koncertu
sk∏ada∏ si´ z czterech cz´Êci: „Ciechocin-
ek miastem zdrowia, relaksu, koncertów
i festiwali”, „Chopinowski bukiet w da-
rze naszym goÊciom”, „Z mi∏oÊci do
Ciechocinka” „K∏aniam si´ Tobie Mamo,
k∏aniam si´ Tobie Tato”.

Zespó∏ powita∏ goÊci swoim hym-
nem, do którego s∏owa napisa∏ Janusz
˚ernicki. W pierwszej cz´Êci wystàpi∏y
osoby zwiàzane tylko z Ciechocinkiem.
Koncert poprowadzi∏a Klara Drobnie-
wska - radna i mieszkanka naszego
miasta. Cz´Êç programowà otworzy∏
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz recytujàc
wiersz „Ciechociƒski fin de siecle” au-
torstwa Zygmunta Dmochowskiego.
PublicznoÊç wys∏ucha∏a tak˝e m.in. ut-
woru Czes∏awa ˚ywiczki pt. „Deptak”
w wykonaniu Mai Gmiƒskiej i piosenki
„Na deptaku w Ciechocinku” w inter-
pretacji Nadii Lewandowskiej.

W drugiej cz´Êci koncertu zabrz-
mia∏y dzie∏a Fryderyka Chopina w wy-
konaniu tercetu instrumentalnego w
wykonaniu Iwony Piàtek (fortepian),
Miko∏aja Winer (klarnet) i Rafa∏a Ma-
zowieckiego (skrzypce), a w trzeciej
utwory kojarzàce si´ z atmosferà na-
szego uzdrowiska, m.in. „Powrócisz
tu” (Daria Szudzik), „Zakochani” (S∏aw-
ka Paracka i Jerzy Sobierajski) czy „Tyle
s∏oƒca w ca∏ym mieÊcie”  (Zosia Szulc).

Najbardziej wzruszajàca by∏a cz´Êç
czwarta, podczas której publicznoÊç ze
∏zami w oczach oklaskiwa∏a utwory  „Ma-
mo kochaj Tat´, Tato kochaj Mam´”
(Nandi Lewandowska), „Nasi Tatusio-
wie”  (Gra˝yna Wieczorek), „O Matce
pieÊƒ” (Jerzy Sobierajski), „List do Mat-
ki” (Patrycja Lewandowska) czy „Cudow-
nych Rodziców mam” (Nandi Lewan-
dowska).  Na zakoƒczenie  najm∏odsi
brawurowo zataƒczyli „Krakowiaka”.
 

Za muzyk´ i serdecznoÊç, którà
w sobie masz.
Dzi´kujemy dziÊ.
W tonacjach radosnych niech
mijajà dni
M∏odoÊci ducha, w sercu mi∏oÊci.

W∏odzimierz S∏odowicz by∏ ju˝ prze-
konany, ̋ e to koniec koncertu. Na scen´
jednak niespodziewanie wesz∏y Ewelina
Centkowska i Patrycja Lewandowska,
które odÊpiewa∏y „S∏odkà piosenk´”,
specjalnie napisanà na t´ okazj´. Nie-
spodziankom nie by∏o koƒca. Przyjaciele
muzyka Êpiewali mu, a tak˝e recytowa-
li wiersze. By∏y ciep∏e s∏owa i ˝yczenia,
m.in. od burmistrza Leszka Dzier˝e-
wicza oraz dyrektor Miejskiego Cen-
trum Kultury, która wr´czy∏a zespo∏o-
wi „Âwierszcze” statuetk´. W imienu
wszystkich wyst´pujàcych Maja Gmiƒ-
ska i Oskar Borzych z∏o˝yli przyby∏ym
goÊciom, ich rodzinom i znajomym
serdeczne ˝yczenia: „...wszystko co
pi´kne i upragnione, niech w waszym
sercu b´dzie spe∏nione!”. Na scen´
wjecha∏ ogromny jubileuszowy tort.

- By∏em ogromnie wzruszony -
wspomina W∏odzimierz S∏odowicz. -
Wszyscy wstali z miejsc, uÊmiechali si´
i klaskali. A˝ brak∏o mi s∏ów.

         Justyna Ma∏ecka

* cytaty pochodzà z utworu „S∏odka piosenka”
autorstwa Eweliny Centkowskiej



W sobot´, 4 czerwca odby∏y si´ uroczystoÊci jubileuszowe z okazji 130-lecia powstania Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w Ciechocinku.
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Gaszà po˝ary od 130 lat

O godz. 11.00 w koÊciele parafial-
nym pw. Âw. Aposto∏ów Piotra i Paw∏a
mia∏a miejsce msza Êwi´ta, którà od-
prawi∏ honorowy druh OSP Ciechoci-
nek - ksiàdz pra∏at Grzegorz Karolak.
Na uroczystoÊç przyby∏y poczty sztan-
darowe z prezesami zaprzyjaênionych
jednostek OSP, m.in. z Konecka, Alek-
sandrowa Kujawskiego, Racià˝ka i Nie-
szawy, a tak˝e przedstawiciele Ko∏a
¸owieckiego. Po nabo˝eƒstwie przema-
szerowano do Teatru Letniego, gdzie
odby∏a si´ dalsza cz´Êç obchodów.

Zebrani wys∏uchali historii ciechociƒ-
skiej OSP, którà przedstawi∏ Andrzej
¸ozicki. Wystàpi∏a równie˝ Przedszkolna
Dru˝yna Stra˝acka z Przedszkola Sa-
morzàdowego nr 2 im. Kubusia Pu-
chatka, która podzi´kowa∏a stra˝akom
za ich 130-letnie poÊwiecenie. Mi∏à
cz´Êcià uroczystoÊci by∏o niewàtpliwie
nadanie wielu wyró˝nieƒ i odznaczeƒ.
Jednostka OSP Ciechocinek uchwa∏à
Prezydium Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych RP zo-
sta∏a odznaczona Medalem Honoro-
wym im. Boles∏awa Chomicza. Nato-
miast uchwa∏à Prezydium Zwiàzku Od-
dzia∏u Wojewódzkiego Ochotniczych

fo
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Stra˝y Po˝arnych RP województwa ku-
jawsko-pomorskiego nadano medale
druhom: Krzysztofowi Gàsiorowskiemu
- z∏oty medal, S∏awomirowi Handziu-
kowi - srebrny, ¸ukaszowi Ku∏akows-
kiemu - bràzowy, Piotrowi Ma∏eckiemu
-  bràzowy, Andrzejowi Szcz´snemu -
bràzowy, Krzysztofowi Szcz´snemu -
bràzowy, Piotrowi Zakrzewskiemu -
bràzowy, Rados∏awowi Szcz´snemu -
bràzowy i Danielowi Kozmiƒskiemu -
bràzowy. Odznaczenia w imieniu w∏adz
województwa wr´cza∏ starszy brygadier
mgr in˝. Janusz Halak.

Natomiast decyzjà Prezydium Zarzà-
du Oddzia∏u Powiatowego odznak´
Stra˝ak Wzorowy otrzymali druhowie:
Katarzyna Chmielewska, Kacper Chojka,

Marika Czerwiƒska, Damian Fràczek,
Przemys∏aw Milewski, Adrian Osiƒski,
Pawe∏ Osiƒski, Daniel Rosiƒski, Jakub
Kopy∏owski, Jaros∏aw Rybarczyk, Beata
Rybczyƒska, Kinga Rybczyƒska, Robert
Sobieraj, ¸ukasz Sowa, Daniel Szcz´sny,
Jakub Wojnowski, Krzysztof Zakrzewski
oraz Maciej Zakrzewski.

Z kolei Zarzàd Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w Ciechocinku postanowi∏
wyró˝niç druhów: Ryszarda Jurczews-
kiego, Grzegorza Szcz´snego oraz An-
drzeja Tomaszewskiego. Prezydium Za-
rzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego na
wniosek Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Ciechocinku nada∏o natomiast Brà-
zowy Medal za zas∏ugi dla Po˝arnictwa
jako symbol ofiarnego dzia∏ania w och-
ronie przeciwpo˝arowej: Przedsi´bior-
stwu Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Jed-
nostce Ratowniczo-GaÊniczej w Cie-
chocinku oraz Przedszkolu Samorzà-
dowemu nr 2 im. Kubusia Puchatka
w Ciechocinku.

Podczas uroczystoÊci Zarzàd Ochot-
niczej Stra˝y Po˝arnej w Ciechocinku
postanowi∏ tak˝e podzi´kowaç za
wsparcie: Urz´dowi Miejskiemu w Cie-
chocinku, Sanatorium Uzdrowiskowe-



28 maja br. odby∏ si´ w Ciechocinku XXIV Regionalny Przeglàd
Orkiestr D´tych OSP, organizowany przez Zarzàd G∏ówny Zwiàzku
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych.
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Na stra˝ackà nut´

Orkiestry przemaszerowa∏y depta-
kiem w kierunku parku Zdrojowego.
Nast´pnie zespo∏y zaprezentowa∏y si´
w muszli koncertowej. T∏umnie zgro-
madzona publicznoÊç nagradza∏a
wszystkich muzyków ogromnymi bra-
wami. Nasz region reprezentowa∏a
orkiestra OSP w Âwiekatowie. Poza nià

jury ocenia∏o artystów z Goleszyna
i Nadarzyna (woj. mazowieckie), Krams-
ka (Wielkopolska), Dàbrowy Górniczej
UjejÊcie (woj. Êlaskie) i Krasocina (woj.
Êwi´tokrzyskie).  By∏ to ju˝ ostatni etap
zmagaƒ przed konkursem g∏ównym,
który odb´dzie si´ w nast´pnym roku.

      J. Ma∏ecka

Ogieƒ i sikawki
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jawskim oraz panu Andrzejowi ¸ozic-
kiemu.

Jubileuszowà uroczystoÊç poprowa-
dzi∏ Miros∏aw Satora. W obchodach
130-lecia OSP udzia∏ wzi´li m.in.: wice-
burmistrz Ciechocinka Marian Ogro-
dowski, Starosta Aleksandrowski Da-
riusz Wochna, Komendant Wojewódzki
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Toruniu
st. bryg  mgr. in˝. Janusz Halak, Ko-
mendant Powiatowy Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej w Aleksandrowie Kujawskim
- starszy bryg. mgr in˝. Tomasz Kubik,
dowódca  Jednostki Ratowniczo - GaÊ-
niczej w Ciechocinku bryg. mgr in˝.
Andrzej Mucha oraz przedstawiciele
miejscowej parafii: pra∏at Grzegorz Ka-
rolak oraz ks. kapelmistrz Pawe∏ Osiƒski.
Przybyli tak˝e przedstawiciele zaprzy-
jaênionych firm oraz instytucji.

      J. Ma∏ecka

mu „¸àcznoÊç”, Klinice Uzdrowiskowej
„Pod T´˝niami”, Biurowi Kultury, Spor-
tu i Promocji Miasta, OÊrodkowi Sportu
i Rekreacji, Sanatorium „Willa York”,
Miejskiemu Przedsi´biorstwu Wodo-
ciàgów i Kanalizacji, Komendzie Po-
wiatowej PSP w Aleksandrowie Ku-

29 maja odby∏y si´ III Wojewódzkie
Pokazy Stra˝ackie - Ciechocinek 2016.

Na mieszkaƒców oraz turystów, któ-
rzy t∏umnie przyszli na stadion miejski,
czeka∏o wiele atrakcji. Najpierw jednak
ulicami miasta przejecha∏a parada wo-
zów stra˝ackich. Na stadionie z kolei,
wszyscy zebrani mogli zwiedziç pojaz-
dy oraz porozmawiaç ze stra˝akami
z jednostek ochotniczych stra˝y po˝ar-
nych i paƒstwowych o codziennej pra-
cy i oddaniu na rzecz ludzkiego ˝ycia
i mienia. Odby∏y si´ tak˝e zawody spor-
towo-po˝arnicze dru˝yn OSP oraz dru-
˝yn m∏odzie˝owych OSP, pokaz pojaz-
dów i sprz´tu stra˝ackiego, pokazy
ratownictwa medycznego i technicz-
nego, sikawek konnych i przenoÊnych.
Na stoiskach handlowych firm stra˝ac-
kich mo˝na by∏o nabyç ciekawe gad˝ety
i koszulki. Przedsi´wzi´cie zorganizowa-
∏a, obchodzàca w tym roku 130-lecie
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Ciechocin-
ku.

      J. Ma∏ecka



IX edycja integracyjnej imprezy plenerowej zatytu∏owanej „¸àczy nas Wis∏a-Âwi´to Soli”, która odby∏a si´ 4
czerwca 2016 r. w Ciechocinku przesz∏a ju˝ do historii, i to tej godnej odnotowania. Bez kultywowania tradycji
nie ma przysz∏oÊci. Coraz wi´cej Polaków to rozumie, stàd obecnoÊç niejednokrotnie ca∏ych rodzin, równie˝
z ma∏ymi dzieçmi.
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110-LECIE TPC

Bez kultywowania tradycji nie ma przysz∏oÊci

Sól w roli g∏ównej

Miejscem spotkania, jak w latach
ubieg∏ych by∏ teren przy warzelni soli,
tak˝e ten wa˝ny w dziejach Ciechocin-
ka obiekt, który mo˝na by∏o zwiedziç
z przewodnikami. Miniatura t´˝ni, po
której sp∏ywa∏a solanka tworzàc lecz-
niczy mikroklimat gromadzi∏a zw∏aszcza
kuracjuszy niedawno przyby∏ych do uz-
drowiska. W ogóle, poprzez pokazy
by∏o du˝o odniesieƒ do historii, równie˝
tej prehistorycznej, a konkretnie do
epoki bràzu. Niespodziankà dla goÊci
Âwi´ta Soli by∏a prezentacja ksià˝ki pod
tytu∏em „Ciechocinek. Ilustrowany spa-
-cerownik po mieÊcie”. Autorkami tego
wydawnictwa sà trzy panie, oprawy
graficznej Marcelina Malinowska, tekstu
Aldona Nocna, t∏umaczenia na j´zyk
angielski Dorota Pilas. Barwne grafiki
komputerowe sprawiajà, ˝e ksià˝k´
oglàda si´ jak pi´knie ilustrowanà baÊƒ.
Uczestnikom plenerowego wydarzenia
ca∏y czas towarzyszy∏a muzyka, tak˝e
do taƒca. Na g∏odnych czeka∏a gro-
chówka i chleb ze smalcem. Nie zawio-
d∏a pogoda. By∏o s∏onecznie, ciep∏o.

- Celem imprezy jest przybli˝enie
unikalnego zespo∏u urbanistycznego,
jakim sà, ponad 180-letnia warzelnia
soli i t´˝nie wraz ze êród∏ami solanko-
wymi-przypomnia∏ Marian Gawinecki,
prezes Towarzystwa Przyjació∏ Ciecho-
cinka. Po warzelni soli i muzeum me-
chanoterapii oprowadzali, doÊwiadczo-
ny przewodnik Maciej Maksymowicz
oraz Jerzy Stawiszyƒski, kustosz tego
miejsca, kierownik produkcji w Zak∏a-
dzie Produkcji Zdrojowej, wiceprezes
TPC, Jerzy Draheim, przedstawiciel han-
dlowy ZPZ i Marek Grzelak, brygadzista
w warzelni soli.

Wspania∏à lekcjà historii by∏a prezen-
tacja pradziejowego warsztatu bràzow-
niczego z drugiego wieku  p.n.e. Aliny
i Zbigniewa Dolskich ze ˚nina, po∏àczo-
na z pokazem wytopu z bràzu. -Zbig-
niew Dolski jest wybitnym rzeêbiarzem,
autorem wielu pomników i tablic oko-
licznoÊciowych, równie˝ w Ciechocinku-
podkreÊli∏ prezes TPC. Uwag´ goÊci fo
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przykuwa∏ pokaz wyrobów z gliny ar-
tysty plastyka Ady Wituckiej z Bydgosz-
czy. Garncarka toczy∏a je na drewnia-
nym kole odtworzonym na wzór ko∏a
garncarskiego z wczesnego Êrednio-
wiecza. -To ko∏o jest jedynym takim na
Êwiecie. Zosta∏o zbudowane bez u˝ycia
jakiegokolwiek elementu metalowego-
zaznaczy∏ Marian Gawinecki. Ada Wi-
tucka jest tak˝e podró˝nikiem. Zwie-
dzi∏a ponad sto trzydzieÊci krajów. Pod-
czas pokazu spod jej ràk wysz∏y m.in.
sto˝ki do przechowywania soli.

Niecodziennymi by∏y równie˝ po-
zosta∏e stoiska, bednarza Zbyszko Pi-
woƒskiego, który zaprezentowa∏ pra-
dawnà technik´ wytwarzania, m.in.
beczek do przechowywania soli, czy
stoisko Jana Butrykowskiego ze ˚nina,
mistrza sztuki kowalskiej. Zaintereso-
waniem zwiedzajàcych cieszy∏o si´ sto-
isko Jerzego Buczkowskiego, mistrza
sztuki mincerskiej, który nie tylko pre-
zentowa∏ swoje wyroby, ale tak˝e nad-
zorowa∏ i wspomaga∏ ch´tnych do wy-
bicia okolicznoÊciowej monety z okazji
110-lecia TPC i 180-lecia uzdrowiska.
Miód z w∏asnej pasieki prezentowali
paƒstwo Michalscy. Pamiàtki zwiàza-
ne z Ciechocinkiem mo˝na by∏o nabyç
przy stoisku Biura Promocji Miasta.
Obs∏ugujàce je panie, Justyna Ma∏ecka
i Paulina Woêniak udziela∏y równie˝
informacji na temat kolejnych wyda-
rzeƒ, które odb´dà si´ w roku jubileu-
szowym.

Udzia∏ w Âwi´cie Soli dawa∏ tak˝e
mo˝liwoÊç zmierzenia poziomu cukru
i ciÊnienia a to dzi´ki 22. Wojskowemu
Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilita-
cyjnemu, który przygotowa∏ swoje
stoisko. Na okolicznoÊç tego plenero-
wego przedsi´wzi´cia przygotowano
dwieÊcie okolicznoÊciowych woreczków
z solà ciechociƒskà. Woreczki wykona-
∏a firma Rygiel Marcina OleÊkowskiego
z Ciechocinka, a nape∏nili je solà pra-
cownicy warzelni pod kierownictwem
Jerzego Stawiszyƒskiego.

W ramach solnej imprezy OÊrodek
Sportu i Rekreacji wspólnie z TPC zor-
ganizowa∏ Grand Prix T´˝nie Run Cie-
chocinek i Nordic Walking. Uczestnicy
startowali i finiszowali przy parku lino-
wym. Trasa biegu prowadzi∏a wzd∏u˝
t´˝ni. Dystans, który musieli pokonaç
zawodnicy to pi´ç tysi´cy dwieÊcie me-
trów. Zwyci´zców uhonorowano na-
grodami przed warzelnià soli.

Organizatorzy: TPC, Przedsi´bior-
stwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.,
Urzàd Miejski w Ciechocinku. Za rok
jubileuszowa dziesiàta edycja solnego
Êwi´ta.

         Wanda Wasicka



Âwiatowy Dzieƒ Jogi
w Ciechocinku

W tym roku mija 25 lat, odkàd prof.
Pawe∏ Lewandowski-Palle rozpoczà∏
prac´ z utalentowanymi mieszkaƒcami
naszego miasta w ramach Pracowni
Rysunku i Malarstwa w Miejskim Cen-
trum Kultury. 20 maja grupa dzieci
i m∏odzie˝y pojecha∏a do Galerii Miejs-
kiej Biura Wystaw Artystycznych w Byd-
goszczy na niezwyk∏y wernisa˝. Na wy-
stawie prof. Andrzeja Klimczaka-Do-
brzanieckiego PRÓBA RETROSPEKTYWY
zosta∏y zaprezentowane te˝ prace z Ko-
lekcji Sztuki Dziecka i M∏odzie˝y cie-
chociƒskiej PRiMA. Mali artyÊci z nie-
dowierzaniem czytali swoje nazwiska
zamieszczone w profesjonalnym ka-
talogu wystawy i obejrzeli swoje pra-
ce, które by∏y zainspirowane twór-
czoÊcià wroc∏awskiego malarza i po-
wstawa∏y w ostatnich latach podczas
zaj´ç. W galerii zosta∏y te˝ pokazane
prace profesjonalistów pod tytu∏em
ANDRZEJOWI KLIMCZAKOWI-DOBRZA-
NIECKIEMU - NARÓD MALARSKI, a
wÊród uczestników by∏a równie˝ Bar-
bara Kawczyƒska, dyrektor MCK w Cie-

chocinku, która zaprezentowa∏a obraz
„W gór´ i w dó∏” w technice akrylowej.
Pawe∏ Lewandowski-Palle otrzyma∏ po-
dzi´kowania i kwiaty z okazji çwierç-
wiecza pracy w prowadzonej przez
niego Pracowni Rysunku i Malarstwa
w Ciechocinku od dyrektor placówki,
a w imieniu kole˝anek i kolegów ciep∏e
s∏owa wyg∏osi∏ Mateusz Szczerbetka.
By∏a te˝ mi∏a niespodzianka: Paulina
Ma∏kiewicz i Weronika Dorocka otrzy-
ma∏y niezwyk∏e prezenty od bohatera
wernisa˝u - jego obrazy w nagrod´ za
najciekawsze - jego zdaniem - prace
zainspirowane jego twórczoÊcià. Spot-
kanie by∏o okazjà do zdobycia auto-
grafu prof. Andrzeja Klimczaka-Dobrza-
nieckiego. Do malarza ustawi∏a si´
kolejka m∏odych artystów z Ciechocinka.
Powsta∏a te˝ wspólna fotografia dzieci
i m∏odzie˝y ze swoim mistrzem prof.
Paw∏em Lewandowskim-Palle oraz
g∏ównym bohaterem wieczoru - prof.
Andrzejem Klimczakiem-Dobrzaniec-
kim.

       tekst i fot. Aldona Nocna

Ciechociƒscy artyÊci na wy-
stawie w bydgoskim BWA
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W 2014 roku UNESCO ustanowi∏o
dzieƒ 21 czerwca Âwiatowym Dniem
Jogi. Obchody tego dnia cieszà si´ na
ca∏ym Êwiecie ogromnà popularnoÊcià.
W ramach celebracji tego dnia, Stowa-
rzyszenie MAYE Music Art Yoga Ecology
zorganizowa∏o Festiwal Jogi w Ciecho-
cinku.

Joga to pozytywny styl ˝ycia prowadzàcy
do zdrowia, harmonii, wolnoÊci od stresu
i niepokoju, uzyskania wewn´trznego spo-
koju i satysfakcji. Ideà Festiwalu by∏o stwo-
rzenie kolorowego pikniku z jogà, który
by∏ skierowany do wszystkich, bez wzgl´du
na kondycj´ fizycznà, wiek i stopnieƒ zna-
jomoÊci jogi. Ka˝dy móg∏ znaleêç coÊ
ciekawego dla siebie.

Program Festiwalu obejmowa∏ çwiczenia
jogi, dostosowane do ka˝dej kategorii wie-
kowej, çwiczenia relaksujàce, oddechowe,
wp∏ywajàce na koordynacj´ pracy pó∏kul
mózgowych, joga dance w czasie tradycyj-
nych ciechociƒskich fajfów, a tak˝e koncert
muzyczny zespo∏ów Man-Tra i Balabhadra.

Imprezami towarzyszàcymi wydarzeniom
z g∏ównej sceny by∏y prelekcje i warsztaty
dotyczàce zdrowego stylu ˝ycia, relaksacja
Joga Nidra, nauka medytacji. Uruchomiony
zosta∏ tak˝e Bar Jogina ze zdrowymi
przekàskami, Êwie˝ymi sokami i koktajlami.

Festiwal poprowadzi∏a Magdalena Mola,
autorka ksià˝ki „Medytacja, ∏atwiejsza ni˝
myÊlisz” oraz Katarzyna Klimek z Zarzàdu
MAYE.

   Red.



fot. K. Jasiƒska
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„Motoserce” jest ideà wynikajàcà
z potrzeby serca i z ch´ci dzia∏ania.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi na
brak tego cennego daru, jakim jest
krew w polskich szpitalach oraz  pro-
pagowanie idei krwiodawstwa.

Podczas imprezy, która odby∏a si´
w parku Zdrojowym, zagra∏y zespo∏y
rockowo-bluesowe: Zdrowa Woda,
Tràceni, Mister, Nierdzewni, Malina

Krew - darem ˝ycia

Bo˝e Cia∏o
Procesja Bo˝ego Cia∏a odby∏a si´ przy

pi´knej pogodzie, sz∏a sta∏à trasà, choç
pierwszy raz nie szpeci∏y trasy przemar-
szu usuni´te ju˝ ruiny Hotelu Mullera.
W procesji uczestniczy∏o 9 kap∏anów.
Koƒcowego b∏ogos∏awieƒstwa Naj-
Êwi´tszym Sakramentem udzieli∏ ks. in-
fu∏at Leonard Urbaƒski.

    Wojciech Krzysztof Jankowski

Kulminacja obchodów
180-lecia Uzdrowiska

Ciechocinek

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjació∏ Cie-
chocinka, dla uczczenia 180-lecia Uzdro-
wiska Ciechocinek i 110-lecia Towarzystwa
Przyjació∏  11 czerwca 2016 r. odby∏a si´
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod
tytu∏em  Ciechocinek jako „Per∏a Uzdro-
wisk Polskich” i jego znaczenie we wspó∏-
czesnym lecznictwie uzdrowiskowo-reha-
bilitacyjnym.

Zosta∏o wyg∏oszonych oko∏o trzydziestu
referatów. W spotkaniu udzia∏ wzi´∏o oko∏o
sto trzydzieÊci osób. Konferencj´ zorgani-
zowano przy wspó∏pracy Urz´du Miejskie-
go w Ciechocinku oraz Kujawskiej Szko∏y
Wy˝szej we W∏oc∏awku i 22 Wojskowego
Szpita-la Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego
w Ciechocinku.

         Tekst i fot. Wanda Wasicka

Blues Band, Moherhead. Wystàpili rów-
nie˝ wokaliÊci z pracowni muzycznej
S∏awka Ma∏eckiego, a tak˝e tancerze
z Miejskiego Centrum Kultury pod kie-
runkiem Kamili Marczak - Lipowskiej.
Ponadto odby∏y si´ pokazy ratownict-
wa drogowego i medycznego, a tak-
˝e prezentacje motocyklowe CALbikers.

W Ciechocinku krew odda∏y 52 oso-
by. ¸àcznie zebrano 23,4 l. tego cen-
nego leku. SpoÊród krwiodawców roz-
losowano upominki. G∏ówna nagroda
trafi∏a do Kamila Gradowskiego z Alek-
sandrowa Kujawskiego.

Organizatorem ciechociƒskiej impre-
zy by∏  Klub Motocyklowy „Boruta”.

        Justyna Ma∏ecka

Niezmiennie od lat, dzieƒ 1 czerwca na-
le˝y do najm∏odszych.

Na skwerze przed Kinem „Zdrój” pojawi-
∏y si´ kolorowe zje˝d˝alnie, trampoliny,
zamki i ringi bokserskie, gra∏a muzyka, fru-
wa∏y mydlane baƒki, a kolorowi clowni za-
ch´cali do zabawy.

Pojawi∏ si´ magiczny tunel, by∏a nauka
chodzenia na szczud∏ach, wyÊcigi w wor-
kach i mnóstwo innych zabaw i konkursów.
OczywiÊcie nie zabrak∏o nagród i s∏odyczy.
I tak przez 6 godzin...

UÊmiechni´te, pomalowane buzie milu-
siƒskich, zadowolenie i Êmiech, udowad-
nia∏y, ˝e  odebranie symbolicznego klucza
do bram miasta z ràk Pana Burmistrza, ra-
doÊnie spo˝ytkowano. Równolegle do przy-
gotowanych przez MCK atrakcji w kinie
„Zdrój” odby∏y si´ projekcje filmu autors-
twa Teresy Kudyby pt. „Solankowa Dolina”.

Dopisa∏a frekwencja i pogoda a uÊmiech
radoÊci milusiƒskich - bezcenny.

      Barbara Kawczyƒska
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21 maja odby∏a si´ kolejna ju˝ edycja Ogólnopolskiej Akcji Zbiórki Krwi
„Motoserce” 2016.

FOTOREPORTA˚ ZDROJU



fot. K. Jasiƒska
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Artystyczny przek∏adaniec

Tym razem publicznoÊç oprócz ar-
tystycznych prezentacji obejrza∏a rów-
nie˝ film, który powsta∏ z okazji ubieg∏o-
rocznego jubileuszu 30-lecia placówki.

Jak sama nazwa wskazuje, „Artys-
tyczny przek∏adaniec”, to okazja pre-
zentacji sekcji dzia∏ajàcych przy MCK.

Podczas powitania swoje 5 minut
mia∏a grupa teatralna prowadzona
przez Karolin´ Jasiƒskà, która równie˝
poprowadzi∏a koncert. Jako pierwsi
zaprezentowali si´ podopieczni instru-
ktora Krzysztofa Toczko, znanego w
Êwiecie artystycznym jako Partyzant.
Duet gitarowy Storytellers, czyli Przemek
Iwo Gronkowski oraz Micha∏ Modrze-
jewski. W drugim utworze do∏àczy∏a
do grupy Patrycja Semp∏awska, wyko-
nujàc w∏asnà piosenk´ inspirowanà
Ciechocinkiem. Warto dodaç, ˝e duet
gitarowy Storytellers zosta∏ finalistà
cyklu konkursowego „Scena jest wa-
sza”, zdobywajàc g∏ównà nagrod´ w
postaci realizacji teledysku do utworu
pochodzàcego z ich debiutanckiej p∏y-
ty. GitarzyÊci otrzymali tak˝e nomina-
cj´ do tytu∏u „Nadzieja Roku 2015”
w plebiscycie Toruƒskie Gwiazdy.

Prawdziwà scenicznà energi´  zapre-
zentowali tancerze, którzy rozwijajà
swe taneczne umiej´tnoÊci pod okiem
nieocenionej trenerki Kamili Marczak-
Lipowskiej. Swoje umiej´tnoÊci pokazali
w  trzech blokach tanecznych. Przypo-
mnijmy, ˝e podopieczni Pani Kamili,
zespó∏ Creep Team zdoby∏ tytu∏  Mis-
trza Europy w taƒcu Urban Street.
W tym sezonie grupa zaprezentowa∏a
si´ na czterech turniejach w Choceniu,
dwa razy w Bydgoszczy i Warszawie.
W tych zawodach zdobyli 5 z∏otych
medali, 7 srebrnych i 6 bràzowych. fo
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Wystàpili równie˝ najmniejsi „Zumbo-
wicze”, najm∏odsza tancerka mia∏a 3
latka. „To prawdziwe s∏odziaki” - mówi
o nich Pani Kamila.

W niezwyk∏y nastrój wprowadzili nas
m∏odzi wokaliÊci: Kasia Grefkiewicz,
Adrian Paw∏uszko, Julia Bartoszek, Zu-
zanna Cichoƒ, Dominika Bibro oraz
Micha∏ Ma∏ecki. M∏odzi artyÊci rozwijajà
swoje talenty pod okiem S∏awomira
Ma∏eckiego, od 20 lat zwiàzanego z
Miejskim Centrum Kultury. Znane sà
ciechociƒskiej publicznoÊci, organizo-
wane przez Pana S∏awka koncerty z cy-
klu „Cztery pory roku”.

Nie zabrak∏o równie˝ przedstawicie-
li sekcji instrumentów klawiszowych,
prowadzonych przez Paw∏a Sobot´.
Na akordeonie zagra∏ Bartek Szczerbicki,
a na keybordzie Oskar Jagodziƒski.

Wszystkim prezentacjom towarzy-
szy∏y wystawy: sekcji fotograficznej
prowadzonej przez S∏awomira Âwiàt-
kiewicza oraz prace z Pracowni Rysunki
i Malarstwa pod tytu∏em „...najlepsze
P R i M A  2 0 1 5 / 2 0 1 6 ” .  W a r t o
przypomnieç, ˝e pracownia kierowana
przez Pana prof. Paw∏a Lewndowskie-
go-Palle, obchodzi w tym roku çwierç-
wiecze istnienia. M∏odzie˝ z pracowni
zosta∏a zaproszona do udzia∏u w wy-
stawie organizowanej przez Biuro Wy-
staw Artystycznych w Bydgoszczy.

Wszystkie prezentacje m∏odych ar-
tystów spotka∏y si´ z du˝ym uznaniem,
by∏y brawa, gratulacje i wzruszenia. No
có˝, mówiàc nieskromnie: mamy si´
czym pochwaliç.

Barbara Kawczyƒska

Pablo Domeyko
w uzdrowisku

W poniedzia∏ek 30 maja goÊci∏ w Cie-
chocinku prawnuk Ignacego Domeyki,
bohatera narodowego Chile - wielkiego
reformatora górnictwa i systemu edukacji
w tym paƒstwie. Absolwent Uniwersytetu
Wileƒskiego po upadku powstania listo-
padowego wyemigrowa∏ przez Francj´ do
Ameryki Po∏udniowej. Jego przyjaciel,
Adam Mickiewicz, uczyni∏ go postacià III
cz´Êci „Dziadów” - to ˚egota ze sceny
wi´ziennej.

Pan Pablo Domeyko wraz z ma∏˝onkà
Carmen, znanà Êpiewaczkà, prof. Uniwer-
sytetu Chilijskiego, z∏o˝yli swojà pierwszà
wizyt´ w Polsce. Na szlaku ich podró˝y
znalaz∏ si´ Ciechocinek. GoÊcie spotkali
si´ w Dworku Prezydenta RP z burmis-
trzem i radnymi. Zwiedzili uzdrowisko, a
na trasie wycieczki znalaz∏y si´ t´˝nie,
budzàce ogromne zainteresowanie. Ini-
cjatorem wizyty jest pochodzàcy z naszego
województwa misjonarz w Chile ks. Mar-
cin Schmidt.

Paƒstwu Domeykom towarzyszy∏a 4-
osobowa ekipa TV chilijskiej, która przy-
gotowuje reporta˝ na temat wspó∏pracy
polsko-chilijskiej.

Aldona Nocna

Kolejnà tradycjà MCK sta∏y si´ koncerty pod nazwà „Artystyczny
przek∏adaniec”. Jest to wspania∏a okazja, aby przed przerwà wakacyjnà
podsumowaç rok kulturalny.



Kalendarz imprez
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„Idea nieodp∏atnego przekazywania
ksià˝ek poprzez pozostawianie ich
w miejscach publicznych, jak równie˝
w miejscach celowo utworzonych tzw.
pó∏kach bookcrossingowych (stoliki,
rega∏y, gabloty), po to, by znalazca
móg∏ je przeczytaç i przekazaç dalej.
Bookcrossing to niekonwencjonalna
forma popularyzowania ksià˝ki i  czytel-
nictwa, ruchoma, wirtualna biblioteka
- bez w∏asnej siedziby, rega∏ów, kart
bibliotecznych”.  Tyle podaje Wikipedia.

Na pomys∏ dzielenia si´ ksià˝kà wpad∏
amerykaƒski informatyk Ron Hornbaker.
Swój pomys∏ nazwa∏ bookcrossingiem
(po polsku wymiana ksià˝ek, ksià˝ko-
krà˝enie, ksià˝ka w podró˝y). Zaczà∏
udost´pniaç lektury w 2001 roku w Sta-
nach Zjednoczonych. Pozostawia∏ je
w ró˝nych miejscach, skàd zaintereso-
wani zabierali je do czytania. W ten spo-
sób w´drówka ksià˝ki zacz´∏a przybie-
raç nowà form´ - przesta∏a ograniczaç
si´ do drogi z biblioteki do domów
i z powrotem. Ksià˝ki zacz´∏y w´dro-
waç o wiele dalej, przekraczajàc nawet
granice paƒstwa. Po przeczytaniu czy-
telnicy zostawiali je dos∏ownie wsz´dzie,
skàd zabiera∏y je kolejne osoby i robi∏y
to samo. W 2004 r. wyra˝enie „Book-
crossing” trafi∏o do s∏ownika Oxfordu.
By∏o tak˝e tematem australijskiego se-
rialu obyczajowego „Sàsiedzi”.

Spo∏eczna idea dzielenia si´ ksià˝kà
bardzo szybko obj´∏a ca∏y Êwiat. Ludzie

BOOKCROSSING,
CZYLI JAK TRAFIå DO CZYTELNIKA?

zacz´li uwalniaç le˝àce gdzieÊ w piwni-
cy w kartonie czy zalegajàce na domo-
wych rega∏ach ksià˝ki. „Âwiat staje si´
jednà wielkà, otwartà dla wszystkich,
bibliotekà” - oto wielkie marzenie po-
mys∏odawcy, które ostatnimi laty na-
biera  realnych kszta∏tów. Nasza biblio-
teka miejska w  Ciechocinku - nieskrom-
nie powiem - tradycj´ uwalniania  ksià-
˝ek stosuje ju˝ od lat 90-tych. Czytelnicy
i bibliotekarze przynoszà swoje zbiory
do których nale˝à: ksià˝ki, kolorowe
czasopisma, zabawki, p∏yty itp. W ten
sposób w Êwiat  ruszy∏o tysiàce fajnych
rzeczy.

Wspólnie z Uniwersytetem dla Aktyw-
nych propagujemy od kilku lat  akcj´
„Uwolnij ksià˝k´” w formie udoskona-
lonej, w ramach której wolontariusze
UdA, zach´cajà mieszkaƒców i kuracju-
szy do zaopiekowania si´ ksià˝kà z ryn-
ku wtórnego. W kilku strategicznych
punktach miasta, na ∏aweczkach, z uÊ-
miechem na ustach i ksià˝kà w d∏oni,
siedzà s∏uchaczki naszego uniwersytetu
i szerzà kultur´. Okazuje si´, ˝e wystar-
czy tylko „wyjÊç do ludzi”,  a wszystkie
statystyki o niech´ci do czytania w Pols-
ce stajà si´ mocno przesadzone. Co ro-
ku, w ten sposób uwalnianych jest ok.
300 ksià˝ek. Musz´ napisaç o samych
wolontariuszkach, bowiem ich zapa∏
i werwa sà  fantastyczne. Przej´te swojà
misjà, nie zwracajà uwagi na wahania
aury i ci´˝ar noszonych ksià˝ek, nie
zniech´cajà ich niezdecydowani. Dzi´ki
nim idea ksià˝ki w podró˝y ma si´ dob-
rze.

W nawiàzaniu do akcji uwalniania
ksià˝ek i czasopism, prosimy o podzie-
lenie si´ z innymi u˝ytkownikami prze-
czytanymi ju˝ tytu∏ami prasy kolorowej
i przynoszenie ich do biblioteki miejskiej.
Bàdêmy ludêmi szczodrymi i propaguj-
my ide´ bookcrossingu. Pozdrawiamy
i czekamy!

       Mariola Ró˝aƒska

2.07. Piknik Jubileuszowy
„180 lat! Ciechocinek uzdrawia

pot´˝nie”:
koncert Maryli Rodowicz
miejsce: stadion miejski

2.07. Ods∏oni´cie gwiazd
Maryli Rodowicz

i Katarzyny Gaertner
miejsce: Ciechociƒski Deptak S∏aw

8-12.07. Wielka Gala Tenorów
w Roku Jubileuszowym

miejsce: muszla koncertowa w parku
Zdrojowym, Teatr Letni

15-16.07. 20. Jubileuszowy
Mi´dzynarodowy Festiwal Piosenki

i Kultury Romów
miejsce: Stadion Miejski

23.07. „Filmowy Ciechocinek”
- kino plenerowe

miejsce: park Zdrojowy

27-30.07. 20. Jubileuszowy
Mi´dzynarodowy Festiwal Piosenki

M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej
miejsce: muszla koncertowa w parku

Zdrojowym
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17 czerwca w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Ciechocinku z udzia∏em licz-
nie zgromadzonej publicznoÊci odby∏
si´ wernisa˝ nowej wystawy fotografii
zatytu∏owanej „Obok ksià˝ki i filmu Ex-
centrycy”.

W wydarzeniu udzia∏ wzi´li, m.in. re˝yser
Janusz Majewski i pisarz W∏odzimierz Ko-
walewski z ˝onà. (ww)

Excentryczny
piàtek

fo
t.

 W
. W

as
ic

ka



Koncerty plenerowe
przy fontannach

2.07. (sobota) - Koncert muzyki
akordeonowej na weso∏o - Pawe∏ Sobota

3.07. (niedziela) - Koncert muzyki
w∏oskiej - Guy Crucillo

9.07. (sobota) -  „Romanse cygaƒskie
i rosyjskie” - W∏odzimierz Votka

10.07. (niedziela) -  Przeboje XX-lecia
mi´dzywojennego oraz hity disco polo

- Tekilla

16.07. (sobota) - „Ró˝ne oblicza mi∏oÊci”
-  Magdalena Cysewska

17.07. (niedziela) - „Muzyka dla duszy
i cia∏a, czyli piosenka francuska” - Yaga

23.07. (sobota) - Muzyka klasyczna oraz
standardy rozrywkowe - Andrzej „Kuba”

Kubacki

24.07. (niedziela) - Ballady ukraiƒskie
i rosyjskie oraz pieÊni z repertuaru Chóru

Aleksandrowa - Aleksander Evseev

30..07. „Muzyczna podró˝ po S∏owiaƒ-
szczyênie” - M. Hajduczenia,

M. Cysowska

31.07. Przeboje XX-lecia
mi´dzywojennego oraz hity disco polo

- Tekilla.

W soboty koncerty odbywajà si´
przy fontannie ptzy t´˝ni nr 1, a w

niedziele przy fontannie w Parterach
Hellwiga.

Poczàtek - godz. 15.00.

12 czerwca 2016 r. Teatr Letni w Ciechocinku goÊci∏ uczestników akademii
z okazji 110-lecia istnienia Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka.

Dostojny Jubilat

-Skoƒczone 110 lat to wspania∏y po-
wód do uczczenia s´dziwego Jubilata,
Êwi´towania w gronie najbli˝szych, ser-
decznych, oddanych przyjació∏, jakimi
sà wszyscy tu obecni. Wszystkich witam
z jednakowà atencjà - tymi s∏owami po-
wita∏a uczestników wydarzenia Klara Dro-
bniewska-sekretarz TPC, która poprowa-
dzi∏a ca∏oÊç tego jubileuszowego spotkania.

Po wystàpieniu prezesa TPC Mariana
Gawineckiego, które mia∏o charakter rysu
historycznego i by∏o m.in. przypomnieniem
postaci zacnych jego poprzedników, w
tym Leonarda Lorentowicza, Cypriana
Sadowskiego i Zbigniewa Skorwidera,
mia∏a miejsce prezentacja multimedialna
wiceprzewodniczàcej Rady Miejskiej Cie-
chocinka Aldony Nocnej na temat „110
lat TPC”. Wystàpienia zaproszonych goÊci
to kolejny punkt uroczystoÊci. By∏y gratu-
lacje, ˝yczenia, prezenty urodzinowe, które
przekazywano na r´ce prezesa Towarzys-
twa. Podczas swego wystàpienia Jerzy
Derenda - wiceprezes Zarzàdu Ruchu Sto-
warzyszeƒ Regionalnych RP i prezes To-
warzystwa Mi∏oÊników Miasta Bydgoszcz
odznaczy∏ Medalem im. Aleksandra Pat-
kowskiego kilkoro dzia∏aczy TPC, Mariana
Gawineckiego, Jerzego Sobierajskiego,
Aldon´ Nocnà, Leszka Dzier˝ewicza, prof.
 Zygmunta Wiatrowskiego oraz wr´czy∏
okolicznoÊciowe dyplomy tym, którzy
zas∏u˝yli si´ dla szerzenia idei regionalizmu.

Jerzy Sobierajski, przewodniczàcy Kapi-
tu∏y Medalu im. Leonarda Lorentowicza
odczyta∏  uchwa∏´ kapitu∏y w sprawie
przyznania Medali im. Leonarda Lorento-
wicza. Odznaczenia dostali, dr n. med.
Jerzy Beciƒski, Cezary Guga dr n. med.,
Micha∏ Lorentowicz, Eugeniusz Rakoca,
Lilla Szynkowska, Alicja Zawichrowska.
Statuetki „Leonardy”,  otrzymali, W∏odzi-
mierz S∏odowicz i Jaros∏aw Zieliƒski.

Kolejna  mi∏a uroczystoÊç to odzna-
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110-LECIE TPC

Komunikat
Informujemy, ˝e Miejska Rada

Seniorów w Ciechocinku uruchomi∏a
„telefon dla Seniora”

w celu zapoznania si´ z problemami
starszych mieszkaƒców,

ma∏o aktywnych.
Nr telefonu: 722 090 098

czynny
we wtorki w godz. 10-11 i 16-17

oraz
w czwartki w godz. 10-11 i 16-17.

Podziel si´ z nami
swoimi problemami!

Zapraszamy!

czenie z inicjatywy TPC  zas∏u˝onych lekarzy
przez Kujawsko-Pomorskà Izb´ Lekarskà
odznaczeniem „Pro Gloria Medici” oraz
Platynowymi, Z∏otymi i Srebrnymi Laurami
Medycznymi. Odznaczenia wr´czyli kan-
clerz kapitu∏y tytu∏u i odznaczenia „Pro
Gloria Medici” Kujawsko-Pomorskiej Okr´-
gowej Izby Lekarskiej dr Kazimierz Bryndal
i lic. Agnieszka Lis. „Pro Gloria Medici”
otrzymali, prof. Irena Ponikowska, dr Ma-
ria Poleszczuk, dr Zenon Walinowicz. Z ini-
cjatywy Towarzystwa laury dla lekarzy
wojskowych wr´czy∏ przewodniczàcy Woj-
skowej Izby Lekarskiej z Gdaƒska dr Jan
Sapieszko. Honorowy Prezes TPC dr Zdzis-
∏aw Zieliƒski wr´czy∏  okolicznoÊciowe
medale: Za Zas∏ugi dla Ciechociƒskiej Re-
habilitacji zas∏u˝onym rehabilitantom.
Uhonorowani to: W∏adys∏awa Zmarz, Irena
Wojnicz-Czarnociƒska, El˝bieta Smoliƒska,
Józef Kupczak, Waldemar Karasiƒski, Ma-
rian Gawinecki, Miros∏aw D´bski. Przez
przewodniczàcà Okr´gowej Izby Piel´gnia-
rek we W∏oc∏awku Ma∏gorzat´ Zawirows-
kà zosta∏y wr´czone wyró˝nienia ciecho-
ciƒskim piel´gniarkom za d∏ugoletnià prac´
w zawodzie. W cz´Êci artystycznej akademii
wystàpili: zespó∏ dzieci´cy „Creep Team”
pod kierunkiem Kamili Marczak-Lipowskiej
oraz soliÊci z pracowni MCK pod kierow-
nictwem S∏awomira Ma∏eckiego.
       Opr. i fot. Wanda Wasicka



fot. K. Jasiƒska

Premiera filmu
„W Solankowej

Dolinie”
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Z wizytà do Polski przyjechali: Chris-
toph Schulze - Burmistrz Bad Dürren-
berg, radni Rady Miejskiej: Matthias
Fritsch i Jürgen Vorbrodt oraz Alexander
Doll i Hendrik Gärtner - pracownicy
administracyjni.

W piàtek (3 czerwca) goÊcie wzi´li
udzia∏ w Jubileuszowym Kongresie Uz-
drowisk Polskich, podczas którego Bur-
mistrz Christoph Schulze przedstawi∏
prezentacj´ filmowà miasta Bad Dür-
renberg. Nast´pnie delegacja uda∏a si´

Dywany kwiatowe
zachwyci∏y goÊci

Sól i wiklina

do Torunia, by poznaç uroki Starego
Miasta.

Na kolejny dzieƒ zaplanowano zwie-
dzanie Ciechocinka. Szczególny zach-
wyt goÊci wzbudzi∏o niezwykle barwne
i obfite ukwiecenie naszego miasta.
Przedstawiciele Bad Dürrenberg  spa-
cerowali równie˝ pod t´˝niami i w oko-
licach „Grzybka”. Zwiedzili tak˝e za-
bytkowà warzelni´ soli, a tak˝e obejrzeli
Klinik´ Uzdrowiskowà „Pod T´˝niami”.

Pod koniec czerwca  przyjdzie czas
na rewizyt´. Przedstawiciele Ciechocinka
zostali zaproszeni do Bad Dürrenberg
na 253. Dni èród∏a Brunnenfest.

     J. Ma∏ecka

1 czerwca w kinie „Zdrój” odby∏a si´
premiera filmu dokumentalnego pt.
„W Solankowej Dolinie” (re˝yseria Teresa
Kudyba, zdj´cia Miros∏aw Basaj).

To bajkowa opowieÊç o historii Uzdro-
wiska Ciechocinek, opowiedziana przez
Dziadka Solnego. Dzieci, którym przy-
darzy∏a si´ niezwyk∏a przygoda, to oczy-
wiÊcie JaÊ i Ma∏gosia - postaci ze s∏ynnej
ciechociƒskiej fontanny, zdobiàcej park
Zdrojowy. Ich role zagrali Zosia Nocna
i AdaÊ Kornaszewski, uczniowie Szko∏y
Podstawowej Nr 1 w Ciechocinku. Dzia-
dek Solny to Andrzej Czernik, dyrektor
opolskiego Teatru EKO STUDIO, rodzice:
Beata i Leszek Malcowie. W roli Baby Jagi
wyst´puje re˝yserka bajki.

Produkcja: tress-FILM na zlecenie Przed-
si´biorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
w ramach projektu: „Kujawsko-Pomorskie
- Kreatywne Wsparcie Marki Regionu”.

   Red.

INFORMACJA
• Spotkania w punkcie AA

(ul. T´˝niowa 6) odbywajà si´ w Êrody i
czwartki w godz. 17.00 -20.00.

• Zach´camy do g∏osowania na
nowoczesny plac zabaw w parku

Zdrojowym w Ciechocinku, który mo˝e
zostaç nieodp∏atnie wybudowany przez

firm´ NIVEA.
G∏osowanie trwa do 30.06.2016 r. za

poÊrednictwem strony
www.nivea.pl/podwórko 2016.
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W dniach 3-5 czerwca br. w naszym uzdrowisku goÊci∏a delegacja
z niemieckiego Bad Dürrenberg - partnerskiego miasta Ciechocinka.

W ramach wspó∏pracy Przedsi´biorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A z Katedrà
Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
narodzi∏ si´ pomys∏ na organizacj´ pleneru rzeêbiarskiego w Ciechocinku. Na
miejsce pracy artystycznej wybrany zosta∏ plac pomi´dzy t´˝niami. Na zdj´ciu:
efekt pracy studentów.

        Red.



Pytanie do specjalisty

NieÊmia∏oÊç czy mutyzm wybiórczy?
„Moje dziecko to jakby dwie osoby w jednym. W domu weso∏e, rozgadane, rozÊpiewane;
walczy o swoje racje, a nawet ma napady z∏oÊci. Drugie oblicze to miejsca publiczne: wcho-
dzi do przedszkola i sztywnieje, nie odzywa si´ do nikogo, wykonuje polecenia ale jest jakby
nieobecne. W sklepie czy u lekarza nie mówi nic, nie odpowiada. Co jest nie tak: jest po-
prostu nieÊmia∏e czy to jakieÊ zaburzenie? Pediatra kaza∏ sprawdziç czy to nie autyzm.”
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Koncert excentryczny
O Ciechocinku w ca∏ym naszym kraju

w tym roku jest g∏oÊno, a to g∏ównie
w zwiàzku z licznymi znaczàcymi jubi-
leuszami uzdrowiska i miasta, ale nie
tylko, tak˝e za sprawà „Excentryków”.
Pod tym has∏em kryje si´ zarówno tytu∏
ksià˝ki, która prze˝ywa swój renesans
jak i filmu, dla którego sta∏a si´ scena-
riuszem.

By∏o ju˝ publiczne czytanie powieÊ-
ci i spacer Êladami bohaterów ksià˝ki
z udzia∏em m.in. autora W∏odzimierza
Kowalewskiego, a ostatnio mia∏o miejs-
ce wydarzenie muzyczne. 2 czerwca
br. w muszli koncertowej parku Zdro-
jowego koncert excentryczny zagra∏
zespó∏ jazzowy Wojtek Mazolewski
Quintet, który tak˝e wystàpi∏ w zna-
nym ju˝ obecnie powszechnie obrazie
filmowym w re˝yserii Janusza Majews-
kiego zatytu∏owanym „Excentrycy, czy-

li po s∏onecznej stronie ulicy”.
Przypomnijmy, akcja filmu  rozgrywa

si´ w latach 1957-1958 w Ciechocinku.
Na ekranie przewija si´ wiele postaci,
wiele wàtków, ale najwa˝niejsza jest
muzyka a konkretnie swing, równie˝
jako taniec. By∏a panaceum na szarà
polskà peerelowskà rzeczywistoÊç koƒ-
ca lat pi´çdziesiàtych, buntem przeciw
komunie, wyra˝a∏a t´sknot´ za zacho-
dnim stylem ̋ ycia. Zachód by∏ wówczas
odleg∏à planetà, bardzo idealizowanà.
Jak podkreÊli∏ W∏odzimierz Kowalewski,
autor i wspó∏scenarzysta obrazu, „Ex-
centrycy ” to „opowieÊç o t´sknocie,
która ocali∏a naród”.
Licznie zgromadzona w muszli kon-
certowej publicznoÊç us∏ysza∏a g∏ównie
utwory z ostatniej p∏yty kwintetu na-
granej w 2014 r. pod tytu∏em „Polka”,
ale w aran˝acji excentrycznej, znanej

Milczenie to jedy-
nie wierzcho∏ek 
góry lodowej, pod
którym kryjà si´ 
problemy emocjo-
nalne dziecka. 
Przyczynà braku 
mówienia mo˝e 
byç rzeczywiÊcie 
odczuwany l´k, 
który jest pod∏o-

˝em mutyzmu selektywnego. Wykluczyç
nale˝y równie˝ powa˝ne trudnoÊci w wy-
mowie, jàkanie, autyzm oraz uszkodzenie
oÊrodków mowy. Mutyzm wybiórczy to za-
burzenie wieku dzieci´cego, charakteryzujàce
si´ niemo˝noÊcià mówienia w wybranych sy-
tuacjach spo∏ecznych, w których mówienie jest
oczekiwane np. przedszkole, szko∏a; pomimo
mówienia w innych sytuacjach. Dziecko w
bezpiecznym dla niego Êrodowisku jest
gadatliwe, a nawet ha∏aÊliwe, natomiast
w innym otoczeniu milczy. Milczenie dziec-
ka z mutyzmem nie wynika z braku wycho-

wania, wyrachowania czy manipulowania.
Zmuszanie dziecka, naciskanie powodujà
wi´kszy l´k i zahamowanie w kontakcie.
Tym, co stanowi  ró˝nic´ pomi´dzy nie-
Êmia∏oÊcià a mutyzmem wybiórczym jest
to, i˝ nieÊmia∏oÊç nie zak∏óca codziennego
funkcjonowania. Dzieci nieÊmia∏e choç sà
ma∏omówne, to jednak mówià. Mutyzm
znacznie utrudnia lub uniemo˝liwia co-
dzienne ˝ycie (zg∏aszanie potrzeb fizjolo-
gicznych, osiàganie sukcesów szkolnych,
zakupy itd). Z tego powodu dzieci z mutyz-
mem cierpià w milczeniu. Majà powa˝niej-
sze problemy emocjonalne. W przypadku
dzieci nieÊmia∏ych d∏u˝szy pobyt w dan-
ym miejscu poprawia ich funkcjonowanie.
Z kolei, im d∏u˝ej dzieci z mutyzmem po-
zostajà bez interwencji terapeutycznej, tym
ich objawy bardziej si´ nasilajà. Zaburzen-
ie pojawia si´ zwykle przed ukoƒczeniem
5 roku ˝ycia, a zauwa˝ane jest najcz´Êciej
w momencie pójÊcia dziecka do przedszko-
la. Choç wyst´puje u siedmiorga dzieci na
tysiàc, czyli dwa razy cz´Êciej ni˝ autyzm

to nadal jest ma∏o znane. Dlatego rzadko
udaje si´ je szybko zdiagnozowaç i leczyç.
Problem jest bagatelizowany, mówimy:
„wyroÊnie”, „rozkr´ci si´” a zaburzenie si´
pog∏´bia. Sporo dzieci trafia do logopedy
czy te˝ podejrzewa si´ u niego upoÊledzenie
umys∏owe i podejmowana jest próba umiesz-
czenia go w szkole specjalnej. W rzeczywis-
toÊci pomocna jest terapia psychologiczna.
Celem terapii jest pomoc dziecku w radze-
niu sobie z emocjami (g∏ównie l´kiem),
rozwijanie samodzielnoÊci, budowanie po-
czucia w∏asnej wartoÊci i pewnoÊci siebie.
Gdy l´k dziecka ulega obni˝eniu, jest ono
gotowe komunikowaç si´ niewerbalnie,
a z czasem mówiç. Podczas terapii dzieci
rozwijajà adekwatne, pozytywne myÊlenie
o sobie i swoich mo˝liwoÊciach. Oprócz
terapii indywidualnej dziecka, wa˝ne sà
ró˝ne formy wsparcia dla rodziców (wska-
zania co do w∏aÊciwego post´powania),
oddzia∏ywania w przedszkolu/szkole i gru-
powe zaj´cia terapeutyczne. Czasami u
starszych dzieci niezb´dna jest opieka psy-
chiatry. Mutyzm wybiórczy jest ca∏kowicie
wyleczalny, im szybciej postawiona jest
diagnoza i rozpocz´ta terapia oraz w∏aÊci-
we post´powanie otoczenia tym szybsze
sà efekty. Warto dzia∏aç zanim dziecko
przypisze sobie rol´ osoby niemówiàcej
i „nauczy si´ ˝yç” z odizolowaniem spo-
∏ecznym.

Monika Kofel-Dudziak
psycholog, terapeuta mutyzmu

tel. 783 133 336

ze Êcie˝ki dêwi´kowej filmu, który po-
wsta∏ w ubieg∏ym roku. Najpierw za-
brzmia∏ utwór „Roma”. Kolejne mu-
zyczne has∏a to „Grochów” i „Wszystko
to, co lubisz”. Muzyka wr´cz porywa∏a
do taƒca, tak˝e ta zagrana na bis. Nie-
zwykle taneczny by∏ „Gdaƒsk”. Na
koniec zespó∏, najwyraêniej zadowo-
lony z ciechociƒskiego koncertu, zrobi∏
sobie z publicznoÊcià selfie. Zdj´cie
wraz z podzi´kowaniami dla Ciecho-
cinka mo˝na znaleêç na facebooku
Wojtka Mazolewskiego.

    Tekst i fot. Wanda Wasicka



W bie˝àcym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
poszerzali swojà wiedz´ historycznà bioràc udzia∏ w wielu interesujàcych
przedsi´wzi´ciach.

LOLLIPOP
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SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

Odby∏y si´ ˝ywe lekcje historii po-
Êwi´cone zwyczajom rycerskim i poczàt-
kom paƒstwa polskiego. Mo˝na by∏o
dowiedzieç si´, ile wa˝y∏a zbroja rycers-
ka i miecz, czy kat by∏ z∏ym cz∏owiekiem,
dlaczego kusza jest bronià przekl´tà
przez papie˝y. W r´ce uczniów trafi∏y
miecze, tarcze i topory, przebrano ich
w zbroje i zakuto w dyby. Na pamiàtk´
uczniowie otrzymali replik´ denara Bo-
les∏awa Chrobrego.

GimnazjaliÊci uczestniczyli równie˝
w warsztatach historycznych w Domu
Legend w Toruniu. PrzenieÊli si´ w Êwiat
magicznych opowieÊci i historii, obej-
rzeli multimedialnà lekcj´ o Miko∏aju
Koperniku po∏àczonà z treningiem roz-
woju umys∏u. Wiedza zdobyta w ten
sposób z pewnoÊcià na d∏ugo pozosta-
nie w g∏owach.
 Uczniowie wykorzystali zdobytà wie-
dz´ w szkolnych konkursach historycz-
nych.

W konkursie pod nazwà „Historia
ukryta w êród∏ach” bezkonkurencyjne
okaza∏y si´ uczennice klasy trzeciej,
które zaj´∏y ex aequo pierwsze miejs-
ce: Klaudia Trzciƒska, Zuzanna Falleƒ-
czyk i Daria Trojanowska.

Wyniki konkursu czytelniczo - histo-
rycznego pod nazwà „Od tabliczki gli-
nianej do Internetu” przedstawiajà si´
nast´pujàco: 1. miejsce Kacper Kulpa
z klasy 2b, 2. miejsce Wojciech Gawi-
necki z 1 c, 3. miejsce Amelia Bogu-
s∏awska z 2a. Wyró˝nienia otrzymali:

Historia vitae magistra est
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Agata Szymaƒska 2a, Bartosz Woêny
2b, Albert Zaborowski 2a.

Uczniowie Gimnazjum przygotowali
równie˝ przepi´kne i wzruszajàce aka-
demie z okazji 11 listopada i 3 maja.
Dla mieszkaƒców Ciechocinka i kura-
cjuszy zorganizowano spotkanie poÊ-
wi´cone pieÊniom patriotycznym. Im-
preza, która odby∏a si´ w Miejskim
Centrum Kultury, by∏a formà uczczenia
rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci, a
tak˝e okazjà do wspólnego Êpiewania.

GimnazjaliÊci zdobywajà równie˝
wiedz´ na temat swojego regionu.
Uczniowie biorà udzia∏ w projekcie pt.
„Historia na szóstk´”, którego celem
jest pog∏´bianie wiedzy o historii, zabyt-
kach naszego miasta i najbli˝szej oko-
licy. W ramach zaj´ç odbywajà si´ wy-
cieczki piesze i rowerowe.

Opiekunami grupy sà nauczycielki
gimnazjum: Ma∏gorzata Augustynek,
Aleksandra Gawinecka oraz Iwona
Ogrodowska.   A. Gawinecka

Ju˝ po raz 13 w Gminnym OÊrodku Kul-
tury w Bàdkowie odby∏ si´ Powiatowy
Przeglàd Zespo∏ów Tanecznych. W kate-
gorii „inne formy taƒca 6-12 lat” pierwsze
miejsce wytaƒczy∏y „Solinki” ze Szko∏y
Podstawowej nr 1 w Ciechocinku. Zespó∏
wystàpi∏ w sk∏adzie: Amelka Drzewucka,
Paulina Bobrowska, Karolina Klamecka,
Wanessa Ko∏owrocka, Milena Kulpa, Kin-
ga Skrodzka, Daria Skrodzka, Zosia Szulc,
Zuzia Piotrowska, Pola Orze∏, ¸ucja Zwierz-
chowska. Kolorowo, z uÊmiechem i wer-
wà dziewczynki zaprezentowa∏y taniec
do sk∏adanki utworów „Lollipop”.

    Mirella Ku∏aczkowska
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LEKARZ SPO¸ECZNIK
W jubileuszowym dla Ciechocinka

roku warto przypomnieç osoby zas∏u˝o-
ne dla uzdrowiska. Jednà z nich jest
Lorentowicz, patron jednej z ulic. Od
lat Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka
wr´-cza zas∏u˝onym osobom medale
oraz statuetki jego imienia.

Leonard Lorentowicz (1871-1951)
by∏ wzi´tym ginekologiem warszaws-
kim. Poczàtkowo studiowa∏ na Wydzia-
le Medycznym Uniwersytetu Warszaws-
kiego. Jednak za udzia∏ w manifestacji
patriotycznej dosta∏ wilczy bilet i sp´dzi∏
kilka  tygodni w wi´zieniu. Dyplom le-
karza otrzyma∏ po studiach na uniwer-
sytecie w Dorpacie. DoÊwiadczenie zdo-
bywa∏ w klinikach Francji, Austrii i Nie-
miec. Zainteresowa∏a go ginekologia,
w której si´ specjalizowa∏.

˚y∏ w burzliwych czasach, nie jest
wi´c dziwne, ˝e Lorentowicz zosta∏
wcielony do armii rosyjskiej i bra∏ udzia∏
w wojnie rosyjsko-japoƒskiej jako lekarz
pu∏kowy. Potem bra∏ te˝ udzia∏ w I woj-
nie Êwiatowej. Jak wielkim cieszy∏ si´
autorytetem, niech Êwiadczà zdarzenia
z 1914 roku. Kiedy Niemcy zaj´li uzdro-
wisko, w∏aÊnie Lorentowicz stanà∏ na
czele Tymczasowego Komitetu Bezpie-
czeƒstwa Publicznego w Ciechocinku.
Okaza∏o si´, ˝e zaborcy wywieêli w
g∏àb Rosji kasy skarbowe, wi´c TPC
wypuÊci∏o bony ze swoimi piecz´ciami.
Wystarczy∏y podpisy Leonarda
Lorentowicza i dyrektora Zak∏adu Zdro-
jowego Mariana Raczyƒskiego, aby
sta∏y si´ Êrodkiem p∏atniczym w mieÊcie.
Jak pisa∏ Marian Raczyƒski: „Bony te
kursowa∏y z powodzeniem w Ciecho-
cinku dopóki marki niemieckie nie wy-
rugowa∏y ich z obiegu”.

Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci Loren-
towicz zajmowa∏ stanowisko ordyna-
tora w ró˝nych szpitalach. W 1922 r.
uzyska∏ stopieƒ doktora na Uniwersy-
tecie Warszawskim i pià∏ si´ po szczeb-
lach kariery naukowej. Napisa∏ wiele
prac naukowych z dziedziny ginekologii.
W 1935 roku zosta∏ profesorem tytu-
larnym Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1922-34 kierowa∏ pismem
„Ginekologia Polska”. Organizowa∏ bi-
blioteki szpitalne dla chorych.

Przez ponad 30 lat przyje˝d˝a∏ na
sezon do Ciechocinka, bowiem prowa-
dzi∏ tu praktyk´ lekarskà. Leczy∏ te˝
bezinteresownie biednych. Energiczny,
przedsi´biorczy i aktywny zawsze stara∏
si´ robiç coÊ po˝ytecznego na rzecz

Zagadka fotograficzna
Drodzy Czytelnicy, udowodniliÊcie, ˝e

znacie Ciechocinek jak w∏asnà kieszeƒ!
Fotografia, którà zamieÊciliÊmy w ostat-
nim wydaniu gazety przedstawia fragment
Szpitala Uzdrowiskowego nr 1.

Nagrod´ wylosowali Anna i Andrzej
Prejna. Zwyci´zc´ zapraszamy do siedzi-
by Biura Kultury, Sportu i Promocji Mia-
sta przy ul. Zdrojowej 2b po odbiór wejÊ-
ciówek do kina „Zdrój”.

Gratulujemy!
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spo∏ecznoÊci, w której ˝y∏. To w∏aÊnie
on by∏ motorem nap´dowym Towa-
rzystwa Przyjació∏ Ciechocinka, którego
powstanie zainicjowa∏ z innymi leka-
rzami latem 1906 r. Ju˝ w lipcu nas-
t´pnego roku odby∏o si´ pierwsze posie-
dzenie stowarzyszenia, zarejestrowa-
nego ustawowo 5 czerwca 1907 r.
W wyborach do zarzàdu Lorentowicz
uzyska∏ najwi´cej g∏osów, ale pierw-
szym prezesem zosta∏ lekarz - senior
Henryk Lubowski. TPC mia∏o na celu
„gruntowne zaznajomienie ogó∏u z
urzàdzeniami i walorami leczniczymi
zak∏adu zdrojowego oraz okazanie
goÊciom udogodnieƒ i uprzyjemnieƒ
pobytu w zdrojowisku na wzór istnie-
jàcych stowarzyszeƒ zagranicà”. Lo-
rentowicz by∏ jego d∏ugoletnim sekre-
tarzem, a po Êmierci Konrada Olcho-
wicza w 1924 roku  zosta∏ wybrany
prezesem. By∏ te˝ pierwszym redakto-
rem - wydawcà powsta∏ego w 1907 r.
czasopisma lokalnego „Zdrój Ciechociƒ-
ski”. Warto przypomnieç, ˝e w czerwcu
1908 r. Towarzystwo zorganizowa∏o
Pierwszà Krajowà Wystaw´ Zdrojowà
o tematyce balneologicznej, w której
wzi´∏o udzia∏ wielu wystawców z uz-
drowisk polskich i zagranicznych. Sko-
rzystano z eksponatów zebranych na
wystawie we Lwowie, gdzie zak∏ad
ciechociƒski otrzyma∏ dyplom honoro-
wy. W wystawie wzi´∏y udzia∏ nast´pu-
jàce uzdrowiska: Birsztany, Busko, Czar-

niecka Góra, Druskienniki, Grodzisk,
Na∏´czów, Otwock, Po∏àga, Pohulanka,
Solec, S∏awuta, Sanatorium dr. D∏uskie-
go, Kosów, Krynica, Pieskowa Ska∏a,
Ojców, Sanatorium dr. Chamca, Zako-
pane i Bor˝om z Kaukazu. Wystawa
by∏a po∏àczona ze Zjazdem Lekarzy, na
który przyby∏o ponad stu lekarzy ze
wszystkich zaborów. Dochód z wystawy
wyniós∏ 1300 rubli i zosta∏ przeznaczo-
ny na rzecz za∏o˝onego muzeum, które
zosta∏o, niestety, zniszczone przez
Niemców podczas okupacji Ciechocin-
ka.

Przez wiele lat Leonard Lorentowicz
bardzo aktywnie dzia∏a∏ w Êrodowisku
miejscowych lekarzy. By∏ jednym z za∏o-
˝ycieli Stowarzyszenia Lekarzy Zdrojo-
wych w Ciechocinku. Od 1928 r. co
roku organizowa∏ Wakacyjne Kursy Le-
karskie w uzdrowisku, wydawa∏ publi-
kacje z obrad. Dochody z tych imprez
by∏y przeznaczone na rozwój biblioteki
i czytelni. W latach 20. XX wieku Loren-
towicz owocnie dzia∏a∏ te˝ w komite-
tach organizacyjnych budowy pomni-
ków Stanis∏awa Staszica oraz Romualda
Traugutta. Planowa∏ budow´ w∏asnego
sanatorium. Zale˝a∏o mu na tym, aby
uzdrowisko by∏o nowoczesne i znane
w Polsce. Po wojnie osiedli∏ si´ w Cie-
chocinku. W 1949 r. Miejska Rada Na-
rodowa nada∏a mu tytu∏ honorowego
obywatela miasta. Spoczywa na cmen-
tarzu parafialnym.

             Aldona Nocna

LUDZIE ZDROJOWISKA



fot. K. Jasiƒska

Rozmowa z Katarzynà Bigosiƒskà - prezesem Sanatorium Uzdrowiskowego „¸àcznoÊç”.
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Skuteczna rehabilitacja i tylko dobre wspomnienia
- Sanatorium Uzdrowiskowe „¸àcz-

noÊç” to firma o wieloletniej tradycji.
Prosz´ przybli˝yç naszym Czytelnikom
najwa˝niejsze fakty z historii ciecho-
ciƒskiej placówki.

- Poczàtki dzia∏alnoÊci naszego sa-
natorium si´gajà lat szeÊçdziesiàtych
ubieg∏ego wieku, obiekt stanowi∏ wów-
czas baz´ wypoczynkowà i leczniczà
pracowników jednego z najwi´kszych
przedsi´biorstw - Poczty Polskiej. W
2011 roku mocno wyeksploatowane
obiekty zosta∏y zakupione przez Fun-
dacj´ Ochrony Zdrowia Inwalidów z
siedzibà w Warszawie. Nowy w∏aÊci-
ciel podjà∏ decyzj´ o ca∏kowitej odbu-
dowie i powi´kszeniu obiektu, przy-
stosowujàc go do funkcji sanatoryjnej.

- W lipcu 2013 roku obiekt zosta∏
oddany do u˝ytku po przebudowie
i modernizacji. Co uda∏o si´ Paƒstwu
udoskonaliç?

- Wszystkie pokoje posiadajà pe∏en
w´ze∏ sanitarny, baz´ zabiegowà prze-
niesiono do budynku g∏ównego, wypo-
sa˝ajàc w nowoczesny sprz´t rehabi-
litacyjny, rozszerzajàc znacznie zakres
Êwiadczonych us∏ug.

- Iloma miejscami dysponujecie?
- Obecnie do dyspozycji goÊci mamy

145 miejsc noclegowych.
- Do kogo kierujecie swojà ofert´?
- Przede wszystkim do osób ze scho-

rzeniami, w których leczeniu si´ specja-
lizujemy, ale osoby, które cenià sobie
cisz´, kameralnà atmosfer´ i przyje˝-
d˝ajà do Ciechocinka, ˝eby wypoczàç,
te˝ znajdà dla siebie wiele atrakcji. Dla
poszukujàcych rozrywki kuracjuszy ma-
my w pobli˝u liczne kawiarenki, zabyt-
kowà muszl´ koncertowà i Teatr Letni
oferujàce bogaty program artystyczny,
dancingi, koncerty i imprezy plenerowe.
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Ponadto oferujemy naszym GoÊciom
ró˝ne formy sp´dzenia wolnego czasu,
m.in. uczestnictwo w wycieczkach do
Torunia, Lichenia, Golubia Dobrzynia
czy Trójmiasta. Dla spragnionych ruchu
i rekreacji nieopodal sanatorium znaj-
dujà si´ korty tenisowe, park linowy,
Êcianki wspinaczkowe, szlaki spacerowe
i Êcie˝ki rowerowe.

- W leczeniu jakich schorzeƒ si´
Paƒstwo specjalizujecie?

- Od wielu lat specjalizujemy si´ w
leczeniu schorzeƒ narzàdu ruchu, oste-
oporozy, chorób reumatycznych i gór-
nych dróg oddechowych. Zapraszamy
mieszkaƒców Ciechocinka do skorzysta-
nia z naszych us∏ug w zakresie leczenia
ambulatoryjnego.

- Czym wyró˝nia si´ Sanatorium
„¸àcznoÊç”na tle innych obiektów
tego typu w naszym mieÊcie?

- Smaczne posi∏ki chwalone przez
naszych goÊci oraz mo˝liwoÊç wyboru
dowolnej diety jest od lat naszà mocnà
stronà. Dla osób poruszajàcych si´ na
wózkach inwalidzkich oferujemy prze-
wóz przystosowanym, nowym samo-
chodem. Uwzgl´dniajàc po∏o˝enie sa-
natorium w bezpoÊrednim sàsiedztwie
parku Zdrojowego zagospodarowano
otoczenie obiektu ogrodem z wieloma
gatunkami roÊlin ozdobnych, tworzàc
wyjàtkowy klimat do wypoczynku po
zabiegach w okresie wiosennym i let-
nim.

- Jakie sà najbli˝sze plany zwiàzane
z uatrakcyjnieniem placówki?

- Ju˝ niebawem rozpoczniemy budo-
w´ nowego obiektu, uzupe∏niajàc naszà
ofert´ o kolejne grupy zabiegów, basen
solankowy oraz dodatkowe miejsca
noclegowe w apartamentach przysto-
sowanych do przyj´cia osób niepe∏no-
sprawnych. Chcia∏abym, aby ta inwes-
tycja przebieg∏a bez komplikacji.

- Czego mog∏abym Pani ˝yczyç?
- Coraz wi´cej zadowolonych klien-

tów, którzy do swoich domów b´dà
wracali zdrowi i uÊmiechni´ci. Chcia-
∏abym, aby w przysz∏oÊci przyje˝d˝ali
do nas po skutecznà rehabilitacj´ i tylko
dobre wspomnienia.

  Rozmawia∏a Justyna Ma∏ecka



fot. K. Jasiƒska

Dru˝yna reprezentacyjna z Ciechocinka na jachcie "T´˝niopolis" zaj´∏a III
miejsce w Klasie Samorzàdowej podczas 51. D∏ugodystansowych Regat
Zwiàzku Miast NadwiÊlaƒskich, które odby∏y si´ na trasie Toruƒ - Solec
Kujawski w sobot´ (28 maja).

Syrenki i warszawy
w Ciechocinku
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Regaty Toruƒ - Solec

W sk∏ad dru˝yny reprezentujàcej
nasze miasto weszli: wiceburmistrz
Marek Ogrodowski, prezes Komisji
Zdrojowej - Krzysztof Jarosz (sternik),
dr Sergiusz Bojenko oraz Roman Niklas.

Zawody zosta∏y przeprowadzone
zgodnie z przepisami Polskiego Zwiàz-
ku ˚eglarskiego w klasach jednostek:
windsurfing - klasa otwarta, jachty
otwartopok∏adowe, omega, puck, wol-
na, jachty turystyczne kabinowe, klasa
T1; T2; T3, orion, samorzàdowa oraz
pozosta∏e jednostki p∏ywajàce (kajaki,
∏odzie motorowe, ∏odzie wios∏owe).
Organizatorem imprezy by∏ Toruƒski
Okr´gowy Zwiàzek ˚eglarski.
 Wszystko wskazuje na to, ˝e nad-
chodzàcy 2017 rok b´dzie Rokiem Rze-
ki Wis∏y. Ârodowiska zwiàzane z rzekà
oraz samorzàdy szykujà si´ na przysz∏o-
roczne obchody zwiàzane ze Êwi´tem
Królowej Polskich Rzek. Uchwa∏a w
sprawie ustanowienia Roku Rzeki Wis∏y
jest ju˝ po pierwszym czytaniu w Sej-
mie. Nad ostatecznym jej projektem
pracuje sejmowa Komisja Kultury i Ârod-
ków Przekazu. Przypominamy, ˝e Rada
Miejska Ciechocinka obecnej kadencji,
na sesji w dn. 9 lutego 2015 r. popar∏a
projekt ustawy w tej sprawie.

Zapowiada si´ wi´c od przysz∏ego
roku kulturalne, rekreacyjne, a mo˝e fo
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i infrastrukturalne zwrócenie Ciechocin-
ka w kierunku Wis∏y...

   Red.

 W sobot´, 11 czerwca br. na deptaku
stan´∏o ok. 500 zabytkowych samochodów.
Mieszkaƒcy naszego miasta oraz kuracjusze
podziwiali i fotografowali wiele pi´knych
i zadbanych aut z dawnych lat, m.in.  sy-
renki, warszawy, fiaty 126p, polonezy,
volkswageny i mercedesy. Organizatorami
pokazu byli Urzàd Miejski w Ciechocinku
i Stowarzyszenie Nekielskiego Klubu Mi∏oÊ-
ników Syren i Warszaw.

       J. Ma∏ecka
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WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW

70-lecie Liceum Ogólnokszta∏càcego

JERZY SOBIERAJSKI

- W którym roku ukoƒczy∏ Pan Lice-
um Ogólnokszta∏càce w Ciechocinku?

- W 1967.
- Którzy z nauczycieli utkwili szcze-

gólnie w Pana pami´ci?

- Profesor Miros∏aw Sirko - nasz uko-
chany wychowawca i nauczyciel; pro-
fesor Janina Gierszewska, dzi´ki której
zosta∏em nauczycielem biologii; wspa-
nia∏y polonista - profesor Stanis∏aw
Bàba; fizyk - profesor Józef Brzezicki
oraz profesor Halina Dobielska - rusy-
cystka; twórca Towarzystwa Przyjaêni
Polsko - Radzieckiej w naszej szkole,
przy którym dzia∏a∏o Ko∏o Artystyczne
wystawiajàce sztuki, np. Puszkina w j´-
zyku rosyjskim, tam te˝ taƒczyliÊmy,
ÊpiewaliÊmy i recytowaliÊmy.

- Co wyjàtkowego wspomina Pan
z czasów nauki w liceum?

- Wspania∏e wycieczki organizowane
przez naszego wychowawc´, a tak˝e
moje dzia∏ania „artystyczne” - Êpiewa-
∏em, gra∏em na fortepianie, deklamo-
wa∏em wiersze. Praktycznie udziela∏em
si´ na ka˝dej akademii.
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- Jaka by∏a najzabawniejsza sytua-
cja, którà zapami´ta∏ Pan z licealnych
czasów?

- Swoje zdolnoÊci wokalne mog∏em
prezentowaç na scenach podczas festi-
wali piosenki rosyjskiej i radzieckiej. Za-
kwalifikowa∏em si´ do eliminacji po-
wiatowych wraz z moimi dwiema ko-
le˝ankami z tej samej klasy - Bo˝enà
Dobielskà i Celinà Maksim. Jednak eli-
minacje w Aleksandrowie Kujawskim
rozpoczyna∏y si´ w godzinach przedpo-
∏udniowych, a wi´c jeszcze w trakcie
lekcji. Nasz rygorystyczny dyrektor nie
wyrazi∏ zgody na zwolnienie z zaj´ç.
W rezultacie zdecydowaliÊmy si´ na
wagary i pojechaliÊmy nielegalnie. Za-
skoczeniem dla nas i szko∏y okaza∏ si´
wynik eliminacji: trzy pierwsze miejsca
w konkursie zdoby∏em ja z moimi ko-
le˝ankami. By∏ to wi´c sukces dla na-
szego LO i Ciechocinka.

- Czy ktoÊ wzbudza∏ groz´ podczas
nauki w LO?

- Nasz wspania∏y fizyk - profesor Jó-
zef Brzezicki, który zdawa∏ si´ byç po-
strachem wszystkich, pozosta∏ w naszej
pami´ci jako wspania∏y nauczyciel. Ba-
liÊmy si´ tak˝e profesora Nowackiego,
ale dzi´ki niemu potrafimy do dziÊ
porozumieç si´ w j´zyku niemieckim.

- Czy w liceum narodzi∏a si´ przy-
jaêƒ, która przetrwa∏a do dziÊ?

- Szkolne przyjaênie trwajà nadal,
a pog∏´bi∏y si´ od pierwszego spotkania
klasowego, które zorganizowaliÊmy po
latach od zdania matury. Od 25-lecia
egzaminu dojrza∏oÊci spotykamy si´

praktycznie ka˝dego roku. Niestety wie-
lu z nas ju˝ odesz∏o… (dotyczy to za-
równo kole˝anek i kolegów, jak i pro-
fesorów). Jako ciekawostk´ mog´
podaç,  ˝e na z jazdy kasowe
przyje˝d˝ajà osoby nawet z odleg∏ych
okolic Polski oraz z zagranicy.

- Czym Pan si´ obecnie zajmuje?
- Jestem na emeryturze, ale dzia∏am

spo∏ecznie. Jestem wiceprezesem Towa-
rzystwa Przyjació∏ Ciechocinka, dzia∏am
w radzie programowej Uniwersytetu
dla Aktywnych, jestem radnym Rady
Miejskiej i oczywiÊcie nadal udzielam
si´ artystycznie.

           Rozmawia∏a J. Ma∏ecka



W dniu 22 maja kilkunastoosobo-
wa grupa ciechociƒskich mi∏oÊników
biegania wzi´∏a udzia∏ w 1. PKO Byd-
goskim Festiwalu Biegowym.

Tras´ 10 km przebiegli trzymajàc
w r´kach flagi z herbem Ciechocinka
oraz baner reklamowy promujàcy 180-
lecie uzdrowiska. W trakcie biegu roz-
dawali równie˝ wydawnictwa reklamo-
we miasta i imprez organizowanych
w roku jubileuszowym. 

Inicjatorami udzia∏u ciechociƒskiej
ekipy w 1. PKO Bydgoskim Festiwalu
Biegowym byli Tomasz Górecki i Janusz
Wyràbkiewicz. W  biegach wzi´li udzia∏:
Ariadna Borzych, Marta Dobrzaƒska,
Kornelia KoÊciƒska, Monika Skibiƒska,
Jaros∏aw Gierszewski, Maciej Kalisze-
wski, Cezary Kawiak, Sebastian Mac-
kojç, Kamila KoÊciƒska, Rados∏aw We-
so∏owski, Tomasz Górecki i Janusz
Wyràbkiewicz.

Udzia∏ w biegu i wydanie okolicznoÊ-
ciowej broszury wsparli: Gmina Miejska
Ciechocinek, Przedsi´biorstwo Uzdro-

wisko Ciechocinek S.A., OÊrodek Sportu
i Rekreacji w Ciechocinku, Willa Nowa,
Hotel Austeria, Pensjonat Pod Jemio∏à,
Willa York, 22. Wojskowy Szpital Uz-
drowiskowo-Rehabilitacyjny, Klinika
Uzdrowiskowa „Pod T´˝niami”, Sana-
torium ¸àcznoÊç, Sanatorium Promieƒ,
Sanatorium MSW Orion oraz Sanato-
rium ZNP.

To kolejna du˝a impreza biegowa
po Orlen Warsaw Marathon i Chary-
tatywnym Marszobiegu Dar Serca Orlen
Warsaw, w której uczestniczyli biega-
cze z Ciechocinka.

         M. Wzi´ch
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Ponad 40 zawodniczek i zawodników
wzi´∏o udzia∏ w 2. biegu Grand Prix T´˝nie
Run Ciechocinek 2016 w Biegach i Nordic
Walking, rozegranym 14 maja na trasie
wzd∏u˝ ciechociƒskich t´˝ni. Jak zwykle
wszyscy uczestnicy mieli do pokonania
tras´ 5200 m.

 Maciej Wzi´ch

Grand Prix
T´˝nie Run
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50 zawodniczek i zawodników wzi´∏o
udzia∏ w 3. biegu Grand Prix T´˝nie Run
Ciechocinek 2016 w Biegach i Nordic Wal-
king, rozegranym 4 czerwca na trasie
wzd∏u˝ ciechociƒskich t´˝ni. Jak zwykle
wszyscy uczestnicy mieli do pokonania
tras´ 5200 m.      M.Wzi´ch

Aktywna sobota

2 czerwca w Hali Sportowej odby∏
si´ VIII Turniej SprawnoÊciowy „Spraw-
ny Przedszkolak 2016”. W turnieju ry-
walizowa∏o blisko 200 dzieci z Przed-
szkola Samorzàdowego Bajka z Cie-
chocinka, Przedszkola Samorzàdowe-
go im. Kubusia Puchatka z Ciechocinka,
Przedszkola Niepublicznego JaÊ i Ma∏-
gosia z Ciechocinka i Niepublicznego
Przedszkola Wyspa Malucha w Staw-
kach. Wszyscy uczestnicy zostali ude-
korowani pamiàtkowymi medalami
ufundowanymi przez OSiR w Ciecho-
cinku.       M. Wzi´ch

Blisko 400 osób wzi´∏o udzia∏ w VI Biegu
o Kryszta∏ Soli. Zawodnicy  rywalizowali w
czternastu biegach, na ró˝nych dystansach
i kategoriach wiekowych - od przedszko-
laków do osób doros∏ych. Nagrody dla
uczestników ufundowa∏ OÊrodek Sportu
i Rekreacji w Ciechocinku, a podobnie jak
w latach poprzednich, imprez´ wsparli
równie˝: Przedsi´biorstwo Uzdrowisko Cie-
chocinek i Piekarnia Polkorn. Dla dzieci
i m∏odzie˝y atrakcje przygotowali równie˝
harcerki i harcerze z ciechociƒskich dru˝yn
Zwiàzku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

                  M. Wzi´ch

Bieg o Kryszta∏ Soli
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Pi∏ka No˝na ¸àczy Pokolenia
Pi´ç dru˝yn - 10 w kategorii doros-

∏ych i 15 m∏odzie˝owych - wzi´∏o udzia∏
w VI Amatorskim Turnieju Pi∏ki No˝nej
o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Pi∏ka
No˝na ¸àczy Pokolenia”, który zosta∏
rozegrany 11 czerwca na stadionie
ciechociƒskiego OSiR-u.  Na dwóch
boiskach rywalizowa∏y dru˝yny ze szko-
∏y podstawowej, a równoleg∏e na po-
zosta∏ych dwóch swoje mecze rozgry-
wa∏y amatorskie dru˝yny doros∏ych.

 Maciej Wzi´ch

Ciechocinek biega

Sprawny Przedszkolak



Dni Otwarte
Funduszy

Europejskich
w MCK

Od kilku lat Miejskie Centrum Kultury
uczestniczy w organizowanych Dniach
Otwartych Funduszy Europejskich.

W tym roku zaplanowaliÊmy koncert
zespo∏u ludowego „Krosny” z Bia∏orusi.
W zwiàzku z tym, ˝e w planowanym ter-
minie zespó∏ do nas nie dotar∏, postano-
wiliÊmy zostaç w ludowych klimatach
i zaprosiliÊmy zespó∏ Balkan Express - któ-
rego wyst´p ciechociƒska publicznoÊç
przyj´∏a z ogromnym aplauzem.

By∏ taniec, ba∏kaƒskie rytmy a nawet
elementy tyrolu. Nam te˝ si´ podoba∏o -
dzi´kujemy.

    Barbara Kawczyƒska
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Ju˝ po raz 45-ty
∏em zamachowym, wyznaczajàcym za-
interesowania regionalnymi tradycjami.

W latach 80-tych powsta∏y takie ze-
spo∏y jak Z∏oty Wiek z Aleksandrowa
Kujawskiego, Echo Kujaw z W∏oc∏awka,
Zespó∏ Kujawy z W∏oc∏awka. Ambicjà
wielu zespo∏ów sta∏o si´ przygotowanie
na wyst´p w Ciechocinku programu
b´dàcego prezentacjà regionalnych
zwyczajów i obrz´dów np. „chodzenie
z kozà” zainicjonowany przez Jadwig´
Kurant.

Znaczàcym akcentem podczas ka˝-
dych spotkaƒ z folklorem by∏y jarmarki
sztuki ludowej. Na koniec warto pod-
kreÊliç ogromne przej´cie si´ sprawa-
mi festiwalu ze strony dzia∏aczy kultury
i samych mieszkaƒców Ciechocinka.
Oprócz wspomnianych ju˝: Zbignie-
wa Skorwidera, Cypriana Sadowskiego
i Janusza ˚ernickiego, trzeba wymieniç
takie nazwiska jak Adam Czajka, Jerzy
Banasiak, Józef Zieliƒski, Stefan Woj-
tysko, Jan Hibner, Maria Koz∏owska,
Józef Kesiƒski, Henryk ˚ywiczko, W∏o-
dzimierz Gerko, Marian Litwin, Alicja
Puchalska, Maria Krowiƒska, Teresa
RoÊciszewska, W∏odzimierz S∏odowicz,
Ryszard J´cka, Józef WiÊniewski.

Du˝à rol´ odegra∏ równie˝ Pan Marek
Badtke, dobry duch festiwalu i autor
êród∏owych tekstów, dzi´ki którym
przybli˝amy Paƒstwu histori´ festiwalu.
Pan Marek Badtke pisa∏ „Dlaczego
mimo wielu trudnoÊci festiwal prze-
trwa∏?  SprawnoÊç organizacyjna pre-
zentowana przez ciechociƒskich
dzia∏aczy kultury. Zwyci´˝y∏ realizm i
potrzeba serca, by prezentowaç te
wartoÊci, które uznane sà wÊród miesz-
kaƒców Kujaw za skarb niemogàcy
podlegaç erozji czasu”.

I tego si´ trzymamy.

     Barbra Kawczyƒska

Protokó∏ jury oraz fotorelacja dos-
t´pne sà na naszej stronie internetowej.

Czterdziesta piàta Jubileuszowa edy-
cja Festiwalu Kujaw i Ziemi Dobrzyƒskiej
ju˝ za nami.
 Jak zawsze dopisali goÊcie, tym ra-
zem nawet pogoda by∏a ∏askawa. Nic
wi´c dziwnego, ˝e przez dwa dni fes-
tiwalu, odwiedzi∏o nas mnóstwo ludzi.
W prezentacjach konkursowych zapre-
zentowa∏o si´ 39 zespo∏ów Êpiewa-
czych, kapel i solistów. Nie zabrak∏o
równie˝ tradycyjnego  jarmarku. Koron-
kowe cudeƒka zachwyca∏y i przyciàga-
∏y wzrok mo˝na te˝ by∏o skosztowaç
wyrobów kuchni kujawskiej, a nawet
litewskiej i greckiej. Po raz pierwszy
festiwalowi towarzyszy∏a wystawa oz-
dobnego ptactwa domowego oraz
zagroda z kózkami.

GoÊcinnie dla ciechociƒskiej publicz-
noÊci zagra∏ folkowy zespó∏ „Redline”
oraz dzieci´ce zespo∏y pieÊni i taƒca
„Gozdowo” i „Solec”. Du˝à niespo-
dziankà by∏ wyst´p Wzorcowego Ze-
spo∏u Wokalno-choreograficznego „Bu-
bieƒcy”, który przyjecha∏ do nas z mias-
ta Gusiewa z obwodu Kaliningradzkie-
go Rosji.

Jury festiwalu przyzna∏o nagrody
w kilku kategoriach: zespo∏ów dzieci´-
cych, Êpiewaczych, a capella oraz pieÊ-
ni i taƒca, widowisk folklorystycznych.
Kierownicy zespo∏ów odebrali nagrody
z ràk Burmistrza Miasta i Dyrektora
MCK.

Wszystkie wyst´pujàce zespo∏y w
zwiàzku z Jubileuszem odebra∏y oko-
licznoÊciowe statuetki oraz publikacje,
tematycznie zwiàzane z folklorem. Przy-
pomnieliÊmy równie˝ krótki rys histo-
ryczny.

O wprowadzeniu na sta∏e Festiwalu
Folkloru Kujaw do kalendarza imprez
zadecydowa∏o m.in. stanowisko ów-
czesnego przewodniczàcego Miejskiej
Rady Narodowej Zbigniewa Skorwide-
ra i Prezesa Towarzystwa Przyjació∏
Ciechocinka Cypriana Sadowskiego.

Dobrym duchem ca∏ego przedsi´-
wzi´cia by∏ równie˝ poeta Janusz ˚er-
nicki, kierujàcy w 1972 roku referatem
kultury w Ciechocinku.

Pierwszy festiwal odby∏ si´ w czerwcu
1972 roku, wystàpi∏y najlepsze auten-
tyczne i stylizowane zespo∏y kujawskie.
Podczas pierwszego festiwalu wystàpi∏y
grupy folklorystyczne, kapela kujawska
spod Kowala, zespo∏y z Radziejowa,
Lubania, S∏awska Wielkiego. Ciechociƒ-
ski festiwal sta∏ si´ przys∏owiowym ko-
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