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Tak g∏osowaliÊmy:

Miejsce Nazwa Lokalizacja Szacunkowy Liczba
w g∏osowaniu koszt punktów

1 Miejska pla˝a. Zagospodarowanie terenów nad Wis∏à Nabrze˝e wiÊlane na koƒcu ul. Lipnowskiej 180 tys. z∏ 574

2 Zakup sprz´tu ratowniczego i szkoleniowego dla OSP 42 tys. z∏ 331

3 Zakup dwóch automatycznych defibrylatorów Stra˝ Po˝arna i Hala Sportowa 25 tys. z∏ 153

4 Zakup wyposa˝enia dla HOPR 39,4 tys. z∏ 132

5 Pole do minigolfa Okolice t´˝ni 200 tys. z∏ 70

6 Modernizacja ulicy Solnej Odcinek ul. Solnej 350 tys. z∏ 68

7 Rewitalizacja skweru Ul. S∏owackiego mi´dzy Lorentowicza i Szmur∏y 150 tys. z∏ 60

8 Plac zabaw Dzia∏ka przy ul. Mieszka I 40 tys. z∏ 56

9 Budowa progów zwalniajàcych i oznakowanie Ul. Boles∏awa Chrobrego 20 tys. z∏ 46

skrzy˝owania

10 Monta˝ latarni Ul. ˚ytnia 50 tys. z∏ 46

W pierwszej edycji bud˝etu obywatelskiego zostanie zrealizowanych a˝ szeÊç inicjatyw.
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SzeÊciu wspania∏ych
w bud˝ecie obywatelskim

W trwajàcym od poczàtku wrzeÊnia
do 15 paêdziernika g∏osowaniu wzi´∏y
udzia∏ 893 osoby. Zdecydowana wi´k-
szoÊç z nich g∏osowa∏a drogà elektro-
nicznà, z mo˝liwoÊci oddania g∏osu
osobiÊcie bàdê listownie skorzysta∏o 65
ciechocinian.

Koalicja dla pla˝y

Wyraêne zwyci´stwo odniós∏ projekt
miejskiej pla˝y zg∏oszony przez koali-
cj´ wodniaków i miejskich aktywistów
z Tomaszem Szcz´snym i ¸ukaszem
Ma∏eckim na czele, zdobywajàc 574
g∏osy. Drugie miejsce zaj´∏a propozycja
zakupu sprz´tu dla Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej (331 g∏osów), a trzecie ini-
cjatywa zakupu defibrylatorów (153
g∏osy) zg∏oszona przez Miejskà Rad´
Seniorów.

Z bud˝etu obywatelskiego zostanie
jednak zrealizowanych a˝ szeÊç z dzie-
si´ciu zaakceptowanych projektów. A
to dlatego, ˝e wykonywane sà wszyst-
kie inicjatywy a˝ do wyczerpania prze-
widzianych w bud˝ecie Êrodków (mowa
o 350 tys. z∏). Tym samym prócz naj-
lepszej trójki zwyci´zcami czuç si´ mogà
autorzy projektów zakupu sprz´tu dla
Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, placu zabaw przy ul.
Mieszka I oraz budowy progów i ozna-
kowania ulic na Osiedlu Królów.

Zajmujàce wy˝sze pozycje w rankin-
gu pole do minigolfa czy rewitalizacja
skweru przy ul. S∏owackiego nie zostanà
zrealizowane tylko dlatego, ˝e wyma-
gane dla ich realizacji Êrodki przekro-
czy∏y pozostajàcà w dyspozycji pul´.

Dzika karta dla koncertów

Zwyci´sko mo˝e czuç si´ tak˝e Krzy-
sztof Zakrzewski, który do bud˝etu
zg∏osi∏ pomys∏ koncertu „M∏odzie˝ wita
wakacje”. Projekt zosta∏ odrzucony z
powodów formalnych, szybko jednak
zosta∏ wciàgni´ty przez radnych do
przysz∏orocznego bud˝etu w standar-
dowym trybie. - Marcin Strych zaprosi∏
mnie na komisj´ oÊwiaty, gdzie przed-
stawi∏em swój pomys∏. Spodoba∏ si´
radnym - mówi Zakrzewski.

Potem wszystko potoczy∏o si´ b∏ys-
kawicznie. Januszowi Hawikowi z Biura
Kultury, Sportu i Promocji Miasta uda∏o
si´ w ciàgu doby potwierdziç czterech
wykonawców, który w przysz∏ym roku
zagrajà na miejskim stadionie. Znajdà
si´ wÊród nich takie gwiazdy jak Tede
czy DJ Hazel. - Dzieƒ po komisji wszyst-
ko by∏o ju˝ przyklepane - przyznaje
Zakrzewski.

Od mieszkaƒców dla mieszkaƒców

- Jak na pierwszà edycj´, mo˝emy
mówiç o sukcesie - ocenia bud˝et oby-

watelski burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.
Dodaje jednak, ˝e w przysz∏ym roku
niezb´dne b´dà korekty w regulaminie.
Przyk∏ad? W Ciechocinku g∏osowanie
trwa∏o pó∏tora miesiàca, podczas gdy
w wielu innych miastach przeznacza
si´ na to zaledwie tydzieƒ. Zdaniem
burmistrza niezb´dne b´dzie skrócenie
etapu g∏osowania. - Pozwoli to na wi´k-
szà mobilizacj´ mieszkaƒców - zaznacza
Dzier˝ewicz.

- Czuj´ ogromnà satysfakcj´ dzi´ki
powstaniu tego bud˝etu - mówi Ma∏-
gorzata Szwajkowska, skarbnik miasta.
- Jak na pierwszà edycj´ zag∏osowa∏o
bardzo du˝o mieszkaƒców. To pozy-
tywne, ˝e ich czàstka pozostanie w
Ciechocinku - zaznacza. Jej zdaniem
bud˝et obywatelski to Êwietny sposób
w∏àczania mieszkaƒców w ̋ ycie miasta,
pobudzania ich aktywnoÊci.

Co dalej z bud˝etem?

Najpewniej pod koniec tego roku
radni przyjmà bud˝et. Na styczeƒ
burmistrz zapowiada seri´ spotkaƒ z
wnioskodawcami zwyci´skich projek-
tów, podczas których zostanà omó-
wione szczegó∏y ich realizacji.

  Krzysztof Lepczyƒski
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MIEJSKA PLA˚A
Rozmowa z Tomaszem Szcz´snym i ¸u-
kaszem Ma∏eckim, wspó∏autorami pro-
jektu miejskiej pla˝y

Skàd pomys∏ na miejskà pla˝´?
- Tomasz Szcz´sny: - Tak naprawd´ cho-

dzi∏o nie tyle o pla˝´, co przystaƒ. Z Marci-
nem Strychem i kilkoma znajomymi w´dru-
jemy po rzece i widzimy miejsca, które ˝yjà.
Przyk∏adem niech b´dzie Solec nad Wis∏à,
gdzie odbywajà si´ du˝e regaty. WidzieliÊmy
oczywiÊcie pla˝e w Warszawie, sporo dzieje
si´ nad Odrà. PomyÊleliÊmy, ˝e Ciechocin-
kowi tego brakuje.

- ¸ukasz Ma∏ecki: - Wi´kszoÊç okolicz-
nych rzek jest dobrze turystycznie zagospo-
darowana, ludzie mogà tam sp´dzaç wolny
czas. Przystanie sà na Brdzie, Wdzie, Drw´cy
czy Noteci. Wis∏a kiedyÊ by∏a rzekà sp∏awnà,

ale zosta∏a troch´ zapomniana. W samym
Ciechocinku brakuje terenów do rekreacji
wodnej. Owszem, sà przepi´kne parki z
fontannami, ale to nie zaspokaja wszystkich
potrzeb mieszkaƒców.

- Tomasz Szcz´sny: - To miasto by∏o bar-
dzo mocno zwiàzane z Wis∏à, odbywa∏y
si´ tu mi´dzynarodowe zloty wioÊlarskie,
nad rzekà dzia∏a∏a kawiarnia. By∏o znacznie
ciekawiej ni˝ teraz. OdwróciliÊmy si´ od
Wis∏y plecami, pokazuje si´ jà jako zagro˝e-
nie, choç mo˝e przecie˝ daç ludziom wiele
radoÊci.

Teraz jej nie daje?
- Tomasz Szcz´sny: - Kiedy widzia∏em,

jak z roku na rok coraz wi´cej ludzi przyje˝-
d˝a∏o nad Wis∏´, by∏em przera˝ony i by∏o
mi wstyd, ˝e mamy tam tylko ∏àk´. Dobrze,
by Ciechocinek sta∏ si´ miejscem przyjaznym
dla turystyki rzecznej. Chcia∏bym te˝, by ta

pla˝a zyska∏a walor edukacyjny, by dzieci
i m∏odzie˝ mog∏y tam dowiedzieç si´ czegoÊ
wi´cej o rzece i kultywowaç wodniackie
tradycje.

Co dok∏adnie powstanie nad Wis∏à?
- Tomasz Szcz´sny: - Planujemy lekki,

p∏ywajàcy pomost, hangar dla ∏odzi, kilka
sto∏ów, boisko dla pi∏ki pla˝owej. I widoczny
z Wis∏y napis „Ciechocinek”. DziÊ przep∏y-
wajàcy rzekà ludzie nie wiedzà, ˝e tu˝ obok
le˝y nasze miasto i mo˝na tam zajrzeç.

W planach jest kàpielisko?
- Tomasz Szcz´sny: - Niestety nie jest to

miejsce odpowiednie do kàpieli, to b´dzie
„sucha” pla˝a.

- ¸ukasz Ma∏ecki: - Pla˝a ma mieç le˝aki,
miejsce do grillowania, do sp´dzania czasu
na ∏onie natury, nie b´dzie to jednak
kàpielisko. Jej granica nie powinna nawet
si´gaç do wody.

PLAC ZABAW

Rozmowa z Annà Michalskà, autorkà
projektu placu zabaw

Skàd pomys∏ na zg∏oszenie projektu pla-
cu zabaw do bud˝etu obywatelskiego?

- MyÊla∏am o nim od dawna, bo to super
miejsce i ciesz´ si´, ˝e wreszcie b´dzie
mo˝na to zrealizowaç. Ten plac zg∏osi∏am
jeszcze w ramach akcji podwórka Nivea,
gdzie mo˝na by∏o zbudowaç plac zabaw,
ale w tamtym konkursie ciechocinianie

niestety nie g∏osowali i projekt przepad∏.
Dlaczego w∏aÊnie to miejsce?
- To m∏ode, rozwojowe osiedle, w okolicy

którego uda∏o si´ znaleêç dzia∏k´ nale˝àcà
do miasta. Nie mieszkam tam, to nie mój
rejon, ale mieszkajà tam moje kole˝anki i
mówi∏y mi, ˝e coÊ takiego im si´ przyda.

SPRZ¢T DLA HOPR
Rozmowa z Dawidem Grabowskim,
dru˝ynowym 8. Ciechociƒskiej Dru˝yny
Harcerzy, ratownikiem Harcerskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Skàd pomys∏ na projekt zakupu sprz´tu
dla HOPR?

- Jako harcerze dzia∏amy w Ciechocinku
od 20 lat. W HOPR od kilku lat regularnie
zabezpieczamy medycznie miejskie imprezy

i uroczystoÊci, przygotowujemy szkolenia.
Prowadzimy ju˝ drugà edycj´ kursów
pierwszej pomocy dla dzieci ze szko∏y
podstawowej. Dodatkowy sprz´t pozwoli
nam lepiej spe∏niaç te obowiàzki.

To znaczy?
- Obecnie posiadamy sprz´t do pomocy

przedmedycznej. Teraz b´dziemy mogli
wejÊç poziom wy˝ej. W naszych szeregach
mamy kwalifikowanych ratowników i dzi´ki
niemu b´dziemy wreszcie mogli w pe∏ni

wykorzystaç ich umiej´tnoÊci i kwalifikacje.
B´dzie te˝ nam ∏atwiej szkoliç kolejnych
ratowników i m∏odych mieszkaƒców Cie-
chocinka. Pracujemy nie tylko nad naszymi
kwalifikacjami, ale tak˝e umiej´tnoÊciami
m∏odzie˝y w naszym mieÊcie.

Co konkretnie chcecie kupiç?
- Przede wszystkim zestaw ratunkowy z

podstawowymi materia∏ami, desk´ ortope-
dycznà oraz bardzo przydatne w przypadku
szkoleƒ fantomy i defibrylatory.

ZAKUP DEFIBRYLATORÓW
Rozmowa z Iwonà Roch z Miejskiej Rady
Seniorów, autorkà projektu zakupu de-
fibrylatorów

Skàd pomys∏ na zakup defibrylatorów?
- Ju˝ na pierwszym posiedzeniu Rady

Seniorów zastanawialiÊmy si´, co mo˝na
zmieniç w mieÊcie, jak pomóc starszym

ludziom. KtoÊ wpad∏ na pomys∏ zakupu
defibrylatorów. W Ciechocinku nie mamy
pogotowia, dojazdy karetek sà coraz d∏u˝-
sze, mo˝emy wi´c chocia˝ za∏atwiç sprz´t,
który ratuje ˝ycie.

Gdzie znajdà si´ te urzàdzenia?
- Najpierw wskazaliÊmy trzy lokalizacje,

w tym w supermarketach. Okaza∏o si´ jed-
nak, ̋ e przepisy na to nie pozwalajà. Zosta∏y

wi´c dwa miejsca: siedziba stra˝y po˝arnej
i Hala Sportowa przy ul. Lipnowskiej.

Laik obs∏u˝y taki defibrylator?
- Pan S∏awomir Rybarczyk z OSP zobo-

wiàza∏ si´, ˝e potrafi i mo˝e obs∏ugiwaç
takie urzàdzenie. Tak˝e w drugiej lokalizacji
znajdzie si´ przeszkolony cz∏owiek. Musi
byç ktoÊ taki, bo ludzie w skrajnych sytu-
acjach zachowujà si´ ró˝nie.

SPRZ¢T DLA OSP

Rozmowa ze S∏awomirem Rybarczykiem
i Piotrem Zakrzewskim z zarzàdu Ochot-
niczej Stra˝y Po˝arnej w Ciechocinku

Skàd pomys∏ na zg∏oszenie projektu
do bud˝etu obywatelskiego?

- Po 1986 roku OSP w Ciechocinku zo-
sta∏a pozbawiona sprz´tu, wszystko przej´∏a
Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna. Teraz staramy
si´ uzupe∏niaç te braki, ale Êrodki z gminy
nie mogà zaspokoiç wszystkich naszych
potrzeb. Bud˝et obywatelski od razu zwróci∏
naszà uwag´. I w koƒcy b´dziemy mogli
dzia∏aç.

To znaczy?
- Nie mieliÊmy odpowiedniego sprz´tu

ratowniczego i szkoleniowego. Czasy si´
zmieniajà, jest coraz wi´cej zagro˝eƒ, a
stra˝ paƒstwowa ma swoje obowiàzki, któ-
rych zresztà przybywa. Chcemy uzupe∏niaç
dzia∏ania PSP. DziÊ do pomocy stra˝y paƒ-
stwowej przyje˝d˝ajà jednostki OSP z Ra-
cià˝ka i Konecka. Po co Êciàgaç tu jednostki
z innych gmin, skoro jesteÊmy na miejscu?
Trzeba te˝ pami´taç, ˝e w OSP sà ludzie
m∏odzi, którzy chcà si´ anga˝owaç. Mo˝e
na wsi to nic dziwnego, ale w miastach
nale˝y do rzadkoÊci. Trzeba to doceniç.

Jaki sprz´t chcecie kupiç?

- Przede wszystkim szkoleniowy,
medyczny i wodny, zw∏aszcza ̋ e planowana
jest miejska pla˝a i tu przyb´dzie
obowiàzków. Stra˝ paƒstwowa nie szkoli
z pierwszej pomocy w ró˝nych instytucjach,
my mo˝emy to robiç i to robimy. Chcemy,
˝eby ten sprz´t s∏u˝y∏ mieszkaƒcom
Ciechocinka.

Zadowoleni z drugiego miejsca w g∏o-
sowaniu?

- Zw∏aszcza, ˝e to g∏osowanie mieszkaƒ-
ców i wyraz ich poparcia dla naszych dzia-
∏aƒ. I mi∏y akcent na 130. rocznic´ powsta-
nia.
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Rok Wis∏y czas zaczàç

W drodze na inauguracj´ Roku Wis∏y
flisacy zawin´li we wtorek 18 paêdzier-
nika do naszego miasta, by zabraç ∏a-
dunek soli. - To historyczna chwila. Sól
ciechociƒska znów sp∏awiana jest Wis∏à
- cieszy∏ si´ Marcin Zajàczkowski, prze-
wodniczàcy Rady Miejskiej i prezes PUC
S.A.

Rzeczna flotylla z∏o˝ona z galara i
czterech drewnianych batów wyp∏yn´∏a
z Warszawy jeszcze 15 paêdziernika.
Dzi´ki staraniom starostwa powiatowe-
go flisacy i przybyli goÊcie mogli posiliç
si´ goràcà grochówkà. GoÊcie zgodnie
przyznawali, ˝e powitanie w Ciechocin-
ku by∏o jednym z najbardziej przyjaz-
nych na trasie.

Flisacy jeszcze tego samego dnia do-
tarli do Torunia, gdzie mieli wziàç udzia∏
w inauguracji Roku Wis∏y i inscenizacji
na rzece.

W Êrod´ w Dworze Artusa zebrali
si´ przedstawiciele samorzàdów po∏o-
˝onych nad Wis∏à wszystkich szczebli,
od wojewódzkiego po gminny. Ciecho-
cinek by∏ reprezentowany przez bur-
mistrza Leszka Dzier˝ewicza, Aldon´
Nocnà, wiceprzewodniczàcà Rady
Miejskiej i radnego Marcina Strycha,
mocno zaanga˝owanego w przygoto-
wania do Roku Wis∏y.

- Wis∏a od stuleci jest przedmiotem
wielkiej polskiej mi∏oÊci - mówi∏ w Dwo-
rze Artusa Micha∏ Zaleski, prezydent
Torunia. Wskazywa∏ na ogromnà rol´
rzeki w dziejach miasta, regionu i ca∏ego
kraju. Mówi∏ te˝ o koniecznoÊci rozma-
wiania i dzia∏ania na rzecz przysz∏oÊci
Wis∏y, podkreÊlajàc ˝e czas na wià˝àce
decyzje. - Czas na Wis∏´! - zakoƒczy∏.

Toruƒ odwiedzi∏ te˝ dr Bruno Platter,
wielki mistrz Zakonu Szpitala NajÊwi´t-
szej Marii Panny Domu Niemieckiego
w Jerozolimie. - Nie zdarza si´ codzien-
nie, by wielki mistrz zakonu krzy˝ac-
kiego przyjecha∏ do jednego ze swoich
historycznych miast i spotka∏ si´ z tak
przyjaznym przyj´ciem - Êmia∏ si´.

Dok∏adnie 550 lat temu, 19 paêdzier-
nika 1466 roku, w Dworze Artusa za-
warto II pokój toruƒski mi´dzy Kazi-
mierzem Jagielloƒczykiem a zakonem
krzy˝ackim. Traktat przywróci∏ polskiej
Koronie dost´p do ca∏ej Wis∏y i uwolni∏
handel na rzece od ce∏, przyczyniajàc
si´ do intensywnego rozwoju gospodar-
czego ca∏ego kraju.

- WiÊle trzeba poÊwi´ciç nie tylko
ten rok, ale i kolejne lata - podkreÊla∏
Robert Jankowski, sekretarz generalny
Spo∏ecznego Komitetu Obchodów Ro-
ku Rzeki Wis∏y. - Zbyt d∏ugo nie by∏o

nas nad Wis∏à. Musimy nad rzek´ wró-
ciç i jà zrozumieç - zaapelowa∏.

Jankowski zauwa˝y∏, ˝e Polacy majà
podzielone zdania na temat przysz∏oÊci
Wis∏y. Jedni chcà jà intensywnie zagos-
podarowaç, inni pozostawiç naturze.
Jankowski wyrazi∏ nadziej´, ˝e dzi´ki
przysz∏orocznym obchodom uda si´
osiàgnàç w tej sprawie konsensus. -
Chcia∏bym, by Rok Wis∏y podniós∏ Êwia-
domoÊç ekologicznà Polaków. Marz´,
byÊmy mówili o WiÊle jednym, wspól-
nym j´zykiem - t∏umaczy∏.

Tu˝ po sesji w Dworze Artusa na
WiÊle odby∏a si´ inscenizacja bitwy
mi´dzy flotyllà handlowà a statkami
piratów, z udzia∏em ∏odzi, które we
wtorek odwiedzi∏y Ciechocinek. Gdy
opad∏ bitewny dym, na Bulwarze Fi-
ladelfijskim mo˝na by∏o podziwiaç re-
konstrukcj´ podpisania pokoju toruƒs-
kiego. WÊród salw armatnich i okrzy-
ków radoÊci król Kazimierz Jagielloƒczyk
otrzyma∏ od flisaków ciechociƒskà sól.

Ciechocinek w przysz∏ym roku w∏àczy
si´ w obchody Roku Wis∏y mi´dzy in-
nymi jako wspó∏gospodarz Festiwalu
Wis∏y, flagowej imprezy zwiàzanej z
ca∏à inicjatywà.

      Krzysztof Lepczyƒski

Rozmowa z Robertem Jankowskim, se-
kretarzem generalnym Spo∏ecznego Ko-
mitetu Obchodów Roku Rzeki Wis∏y i pre-
zesem Fundacji Rok Rzeki Wis∏y

Jaka idea stoi za Rokiem Wis∏y?
- Budujemy dobrà mark´ tej rzeki.

Polacy zacz´li odwracaç si´ od Wis∏y,
naros∏o wiele stereotypów godzàcych
w jej dobre imi´. Jako Êrodowiska wiÊ-
lane, kochajàce t´ rzek´ i p∏ywanie po
niej, chcemy zwróciç uwag´ na jej pro-
blemy i przybli˝yç jà ludziom. Rok Wis∏y
ma pomóc w zrozumieniu królowej
naszych rzek.

Dlaczego musimy zwróciç si´ ku WiÊle?
- Uzyskamy wielki obszar swobody

i wolnoÊci. DziÊ Wis∏a dzieli Polsk´ na
dwie cz´Êci, sama pozostajàc niemal˝e
bia∏à plamà na mapie. T´ plam´ chcemy
zape∏niç kolorami, pokazaç ˝e Wis∏a

jest barwna, ˝e ˝yje. Wis∏a jest wielkà
przestrzenià, na której mo˝na kreowaç
ró˝nego rodzaju aktywnoÊci. Turystycz-
ne, sportowe, rekreacyjne. Ta rzeka to
równie˝ szlak ˝eglugowy, a jednoczeÊ-
nie wspania∏y korytarz ekologiczny. To
skarb, pere∏ka na skal´ Êwiatowà. Nieraz
wi´cej o WiÊle i jej walorach wiedzà
cudzoziemcy ni˝ Polacy. Chcemy to
zmieniç.

Rozmowa z Leszkiem Dzier˝ewiczem,
burmistrzem Ciechocinka

Czym jest Wis∏a dla Ciechocinka?
- WczeÊniejsze lata pokaza∏y, ˝e lu-

dzie kochajà wod´, kochajà Wis∏´, a
liczba osób wypoczywajàcych nad nià
jest coraz wi´ksza. W Ciechocinku nie
ma przemys∏u, nie potrzebujemy wi´c
portu, Wis∏a mo˝e byç traktowana jako

atrakcja turystyczna.
Choç plany wzgl´dem Wis∏y w naszym

regionie sà wi´ksze.
- W budowie stopnia wodnego i

powstaniu zbiornika dostrzegam wiel-
kà szans´ poprawy komunikacji i atrak-
cyjnoÊci turystycznej. Tama ma stanàç
1,5 km od Ciechocinka, to wielka szansa
dla naszego miasta. Wszyscy o to wal-
czymy.

Jak Ciechocinek w∏àczy si´ w obchody
Roku Wis∏y?

- Wiemy, ˝e zatrzyma si´ u nas jeden
ze sp∏ywów rzecznych, odpowiednio
si´ wi´c na to przygotujemy. Zorganizu-
jemy tramwaj konny do miasta, zapro-
simy na koncert szantowy, postaramy
si´ stworzyç prawdziwie wodniackà
atmosfer´.

Rozmowa z prof. Markiem Grzesiem na s. 16

Uroczystà sesjà w toruƒskim Dworze Artusa i efektownà inscenizacjà historycznà rozpocz´∏y si´ 19 paêdziernika
obchody Roku Wis∏y. Dzieƒ wczeÊniej wiÊlana flotylla odwiedzi∏a Ciechocinek.
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- P∏yniemy - mówi Tomasz Szcz´s-
ny. - Przepraszam, idziemy wodà. Nie
mówi si´ „p∏yniemy” - poprawia si´
po chwili. „Idziemy” Wis∏à z Ciecho-
cinka do Torunia, na inauguracj´ Ro-
ku Wis∏y.

JesteÊmy na pok∏adzie „Âwi´tej Bar-
bary”. To galar, p∏askodenny drewniany
statek u˝ywany niegdyÊ do sp∏awiania
towarów rzekami. Nie p∏yniemy sami,
obok jest pi´ç niewielkich batów wiÊla-
nych i kolejny galar, „Solny”. Na jego
pok∏ad za∏adowano ciechociƒskà sól,
tak jak przed wiekami.

- ¸adnie to wszystko Marcin zrobi∏ -
 flisacy zgodnie chwalà Marcina Strycha,
ciechociƒskiego radnego i w∏aÊciciela
wiÊlanej baty, za organizacj´ postoju
w Ciechocinku. Jak mówià, by∏o coÊ i
dla miejscowych oficjeli, i dla nich, pa-
sjonatów Wis∏y. - Chocia˝ ta grochów-
ka… - wzdychajà. Nie to, ˝e z∏a. Dobra,
g´sta, z wk∏adkà. Ale w Modlinie te˝
dali grochówk´. I w Czerwiƒsku. I Wy-
szogrodzie. A˝ strach pomyÊleç, co da-
dzà w Toruniu.

Najwa˝niejsze jednak, ˝e by∏o coÊ
ciep∏ego. Bo „Âwi´ta Barbara” to jed-
nostka luksusowa. Zadaszona kabina,
okna, ogrzewanie. Reszta flotylli to od-
kryte ∏odzie, na których flisacy p∏ynà
ju˝ od czterech dni. O ch∏odzie nawet
si´ nie myÊli.

MyÊleç trzeba o mieliznach. Przed
Czerwiƒskiem odby∏o si´ flisackie we-
sele, czyli w∏aÊnie wejÊcie na mielizn´.
Trzeba by∏o zanurzyç si´ w wodzie i od-
kopaç ∏odzie.

Dlatego „Âwi´tà Barbar´” nawiguje
Tomasz Szcz´sny. Ciechocinianin, zna
ten odcinek rzeki jak w∏asnà kieszeƒ,
bo p∏ywa po niej w∏asnym batem. -
P∏yƒ na t´ boj´. Na tamtà nie patrz,
nurt jà zniós∏. A tu trzymaj si´ dalej
brzegu, daleka ostroga jest - t∏umaczy

cierpliwie. I objaÊnia lokalne atrakcje:
„Rio” z figurà Chrystusa („jakiÊ ma∏y”
- narzekajà malkontenci), komor´ celnà
w Silnie („ju˝ jà min´liÊmy?” - dziwià
si´ ci, co si´ zagapili).

Za sterami Andrzej Staƒski, szef fun-
dacji Szerokie Wody. Nazywajà go „pa-
pie˝em Wis∏y”. - KiedyÊ by∏em ˝egla-
rzem morsko-mazurskim, ale zacz´∏o
mnie to nudziç. Wis∏a to twardsza za-
bawa - mówi.

Staƒski organizuje sp∏ywy i zloty tra-
dycyjnych, drewnianych ∏odzi wiÊlanych.
- By∏ ju˝ z nimi regres. Starzy mistrzowie
poumierali - wspomina. Ich miejsce
zajmujà jednak m∏odzi szkutnicy. - Te
∏odzie sà stworzone przez rzek´ - wy-
jaÊnia Szcz´sny. - Plastikowa uderzy w
byle kamieƒ i ju˝ ma dziur´. Drewnianej
coÊ takiego nie ruszy - dodaje. I tak
odradza si´ tradycja.

Wcià˝ jednak WiÊle daleko chocia˝by
do Loary. Francuska rzeka te˝ by∏a za-
pomniana, a dziÊ p∏ywajà po niej setki
∏odzi. WiÊlani flisacy podpatrujà wi´c
kolegów z Zachodu. A oni Polaków,
bo do Torunia p∏ynà tak˝e Francuzi.

- Ale we Francji wyglàda to inaczej.
Tam zajmujà si´ tym wysoko postawieni
ludzie, mened˝erowie, mecenasi, wice-
gubernatorzy - wzdycha Staƒski. I su-
geruje, ˝e gdyby polscy flisacy te˝ byli
tak maj´tni, inaczej by to wszystko wy-
glàda∏o. Co nie oznacza, ˝e Francuzi
naszych wysi∏ków nie doceniajà. Polska
by∏a honorowym goÊciem zesz∏orocz-
nego Festiwalu Loary w Orleanie. By∏a
tam te˝ „Âwi´ta Barbara”. W ramach
wzajemnoÊci honorowym goÊciem

Roku Wis∏y b´dzie Francja.
Bo o Rok Wis∏y si´ tu rozchodzi.
- Ró˝nie ludzie reagujà. Jedni widzà

w tym potencja∏, inni mówià, ˝e to
szopka - mówi o reakcjach na wiÊlanà
inicjatyw´ Staƒski. Opowiada, ˝e od
lat trwajà dyskusje z aktywistami, samo-
rzàdowcami, ale nic si´ w∏aÊciwie nie
dzieje. - StwierdziliÊmy, ˝e musi byç
mocny kop - mówi. Tak powsta∏ pomys∏
Roku Wis∏y. Lobbing wÊród polityków
sprawi∏, ˝e Sejm przyjà∏ stosownà uch-
wa∏´. Co nie przeszkodzi∏o urzàdziç
inauguracji jeszcze w roku 2016.
Wszystko dzi´ki Jaros∏awowi Ka∏u˝y,
flisakowi z Krakowa.

- Mówimy mu: „Jarek, wymyÊl jakàÊ
dat´”. Po tygodniu zadzwoni∏ i mówi:
„chyba mam. B´dzie rocznica drugiego
pokoju toruƒskiego”.

To dobra rocznica. Traktat po zwy-
ci´skiej wojnie z zakonem krzy˝ackim
przyniós∏ te˝ uwolnienie handlu na
WiÊle. - ˚egluga po WiÊle ruszy∏a z ca-
∏ym impetem. To ona stworzy∏a pot´g´
naszego paƒstwa - opowiada Robert
Jankowski, sekretarz generalny Spo∏ecz-
nego Komitetu Obchodów Roku Rzeki
Wis∏y. W czapce pilotce, mimo ch∏odu,
zara˝a optymizmem.

- Wiatr ca∏y czas w plecy, coÊ nieby-
wa∏ego! Cudowna trasa, dopisa∏a po-
goda, dopisa∏a woda. Po WiÊle p∏ywa
si´ rewelacyjnie! - mówi Jankowski.

Staƒski uÊmiecha si´. - Gdyby nie
Robert, siedzia∏bym przed kominkiem
i oglàda∏ „M jak mi∏oÊç”. A tak…

Krzysztof Lepczyƒski
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Wis∏a to twarda zabawa
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To by∏ pi´kny jubileusz
W piàtek, 23 wrzeÊnia, w Teatrze

Letnim odby∏a si´ uroczysta akademia,
na którà przybyli zaproszeni goÊcie, a
wÊród nich przedstawiciele w∏adz oÊ-
wiatowych na czele z Marzennà Drab,
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej i Marià Mazurkie-
wicz, kujawsko-pomorskim wicekura-
torem oÊwiaty, Domicelà Kopaczewskà,
dyrektor Departamentu OÊwiaty Urz´du
Marsza∏kowskiego i Beatà Stachowiak,
starszà wizytator (obie sà absolwent-
kami naszej szko∏y), przedstawiciele
w∏adz samorzàdowych: cz∏onek zarzà-
du województwa S∏awomir KopyÊç,
starosta aleksandrowski Dariusz Woch-
na, wicestarosta Wojciech Marjaƒski i
cz∏onek zarzàdu powiatu Lotfi Man-
sour, burmistrz Ciechocinka Leszek
Dzier˝ewicz, radni, przedstawiciele
Policji i stra˝y po˝arnej, dyrektorzy
placówek oÊwiatowych i podleg∏ych
jednostek powiatu aleksandrowskiego
oraz miasta Ciechocinka. Teatr wype∏-
ni∏ si´ emerytowanymi i obecnymi pra-
cownikami szko∏y - wÊród nich by∏
dawny dyrektor Ludwik Szczepaƒski -
absolwentami, rodzicami i uczniami.

Po wejÊciu pocztu sztandarowego
dyrektor LO Zbigniew Ró˝aƒski powita∏
wszystkich przyby∏ych i w ciekawy spo-
sób przybli˝y∏ wydarzenia oraz fakty z
kart historii szko∏y. W tak wa˝nym dla
placówki dniu spo∏ecznoÊç szkolna
spotka∏a si´ z licznymi wyrazami sym-
patii. By∏y gratulacje, ˝yczenia, kwiaty
i upominki. Nie zabrak∏o ciep∏ych s∏ów
adresowanych przez absolwentów do
swoich dawnych nauczycieli. W trakcie
uroczystoÊci zosta∏ zaprezentowany
film o szkole autorstwa utalentowa-
nych trzecioklasistów: Daniela Kaniews-
kiego, Piotra Krauze, Nikodema Kuszyƒ-
skiego i Witolda Popio∏ka. Program

artystyczny przygotowali z wielkim
zaanga˝owaniem uczniowie pod opie-
kà Doroty Walinowicz-Matyni. W cz´Êci
muzycznej wzi´li równie˝ udzia∏ zapros-
zeni absolwenci: zespó∏ Lunatycy i ¸u-
kasz Jakubczak (bas). Nie zabrak∏o
ogromnego tortu ze Êwieczkami.

Nast´pnego dnia od samego rana
w murach naszej szko∏y zrobi∏o si´
niezwykle gwarno. Ponad 300 osób
zg∏osi∏o si´ do rejestracji w biurze V
Zjazdu Absolwentów LO. Po uroczystej
mszy Êwi´tej w koÊciele, którà koncele-
browali ksi´˝a-absolwenci, wszyscy
zebrali si´ przy ul. Kopernika 1, gdzie
nastàpi∏y spotkania w klasach. Rozbrz-
mia∏ dêwi´k dzwonka. Du˝ym zainte-
resowaniem cieszy∏a si´ wystawa fo-
tograficzna dokumentujàca ˝ycie szko-
∏y, ró˝ne jej osiàgni´cia, a tak˝e losy
absolwentów, którzy rozs∏awili LO.
U∏atwi∏a ona podró˝ sentymentalnà
w przesz∏oÊç.

Bez koƒca trwa∏y rozmowy przy
ciastku i napojach w gabinetach z
kole˝ankami i kolegami oraz przyby∏y-

mi nauczycielami. GoÊcie wspominali
lata sp´dzone w szkolnych ∏awkach.
By∏y kwiaty dla nauczycieli, uÊmiechy,
anegdoty. Absolwenci z ciekawoÊcià
zwiedzali odnowionà szko∏´. Du˝o
radoÊci da∏o przeglàdanie starych kro-
nik szkolnych, klasowych i tych z wy-
padów wakacyjnych. Wszyscy robili
wspólne zdj´cia. „Co u Ciebie?”, „A
pami´tasz?”, „Ewa przyjecha∏a?” - ta-
kie pytania rozbrzmiewa∏y na korytarzu,
bowiem niektórzy widzieli si´ po raz
ostatni podczas rozdania Êwiadectw
maturalnych. Potem grill, taƒce i kon-
tynuacja rozmów o przesz∏oÊci i nie
tylko o niej. A wieczorem w restauracji
„Zdrojowa” odby∏ si´ Bal Absolwentów.
Sala p´ka∏a w szwach. Taƒce kilku po-
koleƒ dawnych uczniów trwa∏y prawie
do bia∏ego rana.

Nie zapomnieliÊmy o zmar∏ych - na
grobach nauczycieli zwiàzanych z naszà
placówkà zap∏on´∏y znicze. ZaÊ pod
pomnikiem patrona Liceum Ogólno-
kszta∏càcego Stanis∏awa Staszica w
parku T´˝niowym delegacja absolwen-

Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Stanis∏awa Staszica - jedynej w naszym mieÊcie szko∏y Êredniej
- Êwi´towany by∏ przez dwa dni.
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W Saloniku Literackim Klary Drobniews-
kiej goÊciliÊmy 14 paêdziernika Jerzego Se-
rafina z ma∏˝onkà Annà.

Spotkanie odby∏o si´ nieprzypadkowo
w Dniu Edukacji Narodowej, bowiem te-
matem by∏a postaç Stanis∏awa Serafina
(1895-1984), wieloletniego nauczyciela
Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku
i znanego spo∏ecznika. Syn w sposób nie-
zwykle interesujàcy opowiedzia∏ o swoim
ojcu, prezentujàc rodzinne pamiàtki: foto-
grafie i dokumenty. Stanis∏awa Serafina
wspomina∏y te˝ jego dawne uczennice.

By∏a to barwna i szanowana postaç cie-
chociƒskiej oÊwiaty, bliska kilku pokole-
niom wychowanków. Warto przypomnieç,
˝e Stanis∏aw Serafin, b´dàc m∏odym cz∏o-
wiekiem, wstàpi∏ do Polskiej Organizacji
Wojskowej. Jako ˝o∏nierz 2. Brygady 2.
Korpusu Polskiego bra∏ udzia∏ w bitwie
pod Kaniowem. Uczestniczy∏ te˝ w wojnie
z bolszewikami. Po odzyskaniu niepodle-
g∏oÊci uczy∏ w Ro˝nie i Ciechocinku. Dzia-
∏a∏ w Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego
oraz harcerstwie - by∏ komendantem hufca
w Aleksandrowie Kujawskim. Przed wojnà
by∏ radnym Rady Miejskiej Ciechocinka.
Jako jej delegat uczestniczy∏ w pogrzebie
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego - od 1929 r.
patrona Szko∏y Powszechnej, w której uczy∏.
By∏ sekretarzem, a potem wieloletnim pre-
zesem Towarzystwa Dramatyczno - Âpie-
waczego „Lira”. W czasach PRL wchodzi∏
w sk∏ad Miejskiej Rady Narodowej. Pia-
stowa∏ ró˝ne funkcje: przewodniczàcego

Zwiàzku Wa∏owego Niziny Ciechociƒskiej,
wiceprezesa Towarzystwa Przyjació∏ Cie-
chocinka, aktywnie dzia∏a∏ w Lidze Ochro-
ny Przyrody. Wielokrotnie odznaczany za
swojà prac´ zawodowà i spo∏ecznà pami´-
tany jest jako solidny i sumienny, kochajàcy
swojà prac´ pedagog.

  Aldona Nocna

tów z∏o˝y∏a wiàzank´ bia∏o-czerwonych
kwiatów.

Z okazji V Zjazdu Absolwentów uka-
za∏a si´ publikacja „Naszej szko∏y wi-
zerunek w∏asny. Liceum Ogólnokszta∏-
càce im. S. Staszica od A do Z”.

Wspólna praca wszystkich pracowni-
ków szko∏y i Komitetu Organizacyjnego
Zjazdu oraz ˝yczliwoÊç organu prowa-
dzàcego - Starostwa Powiatowego w
Aleksandrowie Kujawskim i sponsorów
przyczyni∏y si´ do sukcesu wszystkich
podj´tych dzia∏aƒ, które by∏y zwiàzane
z obchodami jubileuszu LO i V Zjazdu
Absolwentów.

Wi´cej na stronie internetowej locie-
chocinek.pl.

 Aldona Nocna

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!



Wypijemy
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Przez ca∏y dzieƒ eksperci mówili o
problemach w leczeniu uzdrowisko-
wym osób starszych, innowacyjnych
metodach leczniczych i wyzwaniach
stojàcych przed wspó∏czesnà geriatrià.

Zasiadajàca w komitecie naukowym
prof. Kornelia Kornatowska z Collegium
Medicum UMK w Bydgoszczy wskazuje
w rozmowie ze „Zdrojem”, ˝e sana-
torium to jedno z nielicznych miejsc,
gdzie mo˝na w d∏u˝szym okresie, kom-
pleksowo obserwowaç stan zdrowia
seniora, co ma ogromnà wartoÊç dla
geriatrii.

Prof. Kornatowska podkreÊla, ˝e cie-
chociƒska konferencja to szansa na
wymian´ wiedzy i doÊwiadczeƒ mi´dzy
Êrodowiskiem naukowym a praktykami
zajmujàcymi si´ na co dzieƒ opiekà nad
osobami starszymi. - Dobrze, ˝e coraz
wi´cej mówi si´ o geriatrii. Opieka se-
nioralna wreszcie zaczyna byç dostrze-
gana - dodaje.

Jak mówi Krzysztof Jarosz, prezes
stowarzyszenia Komisja Zdrojowa i
dyrektor Sanatorium „Polex”, konfe-
rencja to kontynuacja „okràg∏ego
sto∏u”, który zebra∏ si´ w czerwcu
podczas ciechociƒskiego Kongresu
Uzdrowisk Polskich.

- Naszym celem by∏o stworzenie no-
wej oferty dla seniorów. I taka oferta
powsta∏a - zaznacza Jarosz. Wnioski z
ciechociƒskiego powstania zosta∏y
przedstawione na odbywajàcej si´ kilka
dni póêniej konferencji „Dobre praktyki
na rzecz osób starszych” w Ministers-
twie Rodziny, Pracy i Polityki Spo∏ecz-
nej.

Jednak ciechociƒska konferencja by-
∏a tak˝e okazjà do spotkania si´ osób
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià uzdrowis-
kowà, które sà zaniepokojone pomi-
ni´ciem leczenia sanatoryjnego w stra-
tegicznych dokumentach rzàdowych
przygotowywanych na najbli˝sze lata.
- Ta konferencja ma pokazaç argumen-
ty na rzecz lecznictwa sanatoryjnego -
mówi Wies∏awa Taranowska, wiceprze-
wodniczàca OPZZ. - JeÊli naukowcy
przeka˝à odpowiednie rekomendacje,
decydenci na pewno si´ nad nimi za-
stanowià - zaznacza.

G∏ównymi organizatorami konfe-
rencji by∏o Polskie Towarzystwo Balne-
ologii i Medycyny Fizykalnej oraz Co-
llegium Medicum Uniwersytetu Miko-
∏aja Kopernika w Toruniu.

   Krzysztof Lepczyƒski

Okràg∏y stó∏
z myÊlà o seniorach
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Ciechocinek b´dzie kupowa∏ wod´ w
Torunia. Stosowne porozumienie pod-
pisali 10 paêdziernika Leszek Dzier˝e-
wicz, burmistrz Ciechocinka i Micha∏
Zaleski, prezydent Torunia.

Porozumienie zak∏ada, ˝e od stycznia
2018 r. Ciechocinek b´dzie czerpa∏ wod´
z nale˝àcego do toruƒskich wodociàgów
uj´cia w Czerniewicach. DziÊ miasto ko-
rzysta z uj´ç w Siarzewie i Kuczku obs∏ugi-
wanych przez spó∏k´ GPU Algawa.

- Sprawa zaopatrzenia Ciechocinka w
wod´ dobrej jakoÊci i w zdroworozsàdkowej
cenie jest dla nas priorytetem - mówi bur-
mistrz Dzier˝ewicz.

Woda z Torunia ma zapobiec przerwom
w dostawach, które w ubieg∏ym roku zda-
rza∏y si´ kilkakrotnie. - W upalne dni, kiedy
zaopatrzenie w wod´ jest zwi´kszone, spó∏-
ka Algawa nie zawsze zaspokaja∏a w pe∏ni
nasze zapotrzebowanie. Dlatego szukaliÊmy
innego dostawcy wody - wyjaÊnia Wanda
Buchalska, prezes MPWiK w Ciechocinku.

Poprawi si´ tak˝e jakoÊç wody. Woda z
Siarzewa i Kuczka jest twarda, w jej litrze
znajduje si´ nawet 400 mg w´glanu wapnia,
podczas gdy dopuszczalny poziom to 500
mg. Woda z Czerniewic zawiera do 260
mg w´glanu wapnia w litrze.

Inwestycja ma te˝ umo˝liwiç obni˝enie
ceny za wod´. Porozumienie zak∏ada op∏at´
w wysokoÊci od 1,79 do 2,02 z∏ za m³ (ce-
na spada wraz ze wzrostem poboru), pod-
czas gdy woda dostarczana dziÊ przez Alga-
w´ kosztuje 3,25 z∏ za m³. Dopiero po
wst´pnych decyzjach ws. nowych uj´ç
Algawa zaproponowa∏a obni˝enie ceny do
ok. 3 z∏ za m³.

Aby dostarczyç wod´ do Ciechocinka,
toruƒskie wodociàgi zaprojektujà i wybu-
dujà 12-km magistral´ z Czerniewic do
Wo∏uszewa, która poch∏onie ok. 6 mln z∏.
Przewiduje si´ te˝ budow´ dwóch zbiorni-
ków na wod´. Ciechociƒskie MPWiK za-
projektowa∏o natomiast magistral´ od ulicy
Wo∏uszewskiej do Zdrojowej. Inwestycja
ma byç zrealizowana jeszcze w 2017 roku
ze Êrodków w∏asnych przedsi´biorstwa i
po˝yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska.

     Krzysztof Lepczyƒski

Geriatrzy, balneolodzy i inni lekarze z ca∏ej Polski zjechali 14 paêdziernika
do Ciechocinka na konferencj´ naukowà „Uzdrowiska Polskie z nowà
ofertà dla seniora”.



Tak po przebudowie b´dzie wyglàda∏o skrzy˝owanie ulic Zdrojowej, Widok
i Narutowicza. Projekt czeka teraz na gwarancj´ finansowania w przysz∏orocz-
nym bud˝ecie.

Seniorzy
chcà walczyç

o karetk´

Koperty ˝ycia w Ciechocinku
Miejska Rada Seniorów wraz z Uni-

wersytetem dla Aktywnych chcà roz-
daç w Ciechocinku trzysta kopert ˝y-
cia. Na poczàtek.

Koperta ˝ycia to akcja, do której przy-
stàpienia zach´cajà lekarze i pracownicy
pogotowia ratunkowego. Skierowana
jest przede wszystkim do osób przew-
lekle chorych, starszych i samotnych. Po-
lega na umieszczeniu w specjalnie przy-
gotowanych kopertach najwa˝niejszych
informacji o stanie zdrowia, przyjmowa-
nych lekach, alergiach, a tak˝e danych
osobowych i kontaktów do najbli˝szych.

Pakiet z takimi informacjami powinien
byç przechowywany w lodówce, czyli
miejscu, które jest praktycznie w ka˝dym
domu i zarazem jest ∏atwo dost´pne. Lo-
dówki sà oznaczone specjalnà naklejkà,
do∏àczonà do zestawu z kopertà.

W Ciechocinku jak na razie rozdanych
b´dzie 300 sztuk. To pilota˝, docelowo

pakietów ma byç o wiele wi´cej. - Dà˝ymy
do tego, aby kopert´ ˝ycia otrzymali
wszyscy seniorzy - mówi Wies∏aw Strzy-
˝ewski, przewodniczàcy Miejskiej Rady
Seniorów. - Jednak przy przekazywaniu
pakietów nie b´dziemy patrzeç w metry-
k´, bo nieszcz´Êcia dotyczà wszystkich,
bez wzgl´du na wiek - dodaje.

Koperty ˝ycia pojawiajà si´ w Ciecho-
cinku dzi´ki inicjatywie Jagody Pietrusy z
Uniwersytetu dla Akywnych (UDA), która
podpatrywa∏a funkcjonowanie tej akcji
w Toruniu. Ciechociƒskie koperty ˝ycia
powsta∏y dzi´ki finansowemu zaanga˝o-
waniu grupy osób prywatnych oraz
wsparciu instytucjonalnemu stowarzy-
szenia UDA.

Dystrybucjà kopert zajmujà si´ cz∏on-
kowie Miejskiej Rady Seniorów oraz za-
rzàd UDA. Do tych instytucji najlepiej
udaç si´, aby otrzymaç pakiet.

         Krzysztof Lepczyƒski

Skrzy˝owanie
przy Zdrojowej
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Miejska Rada Seniorów zamierza wal-
czyç o karetk´ pogotowia dla Ciecho-
cinka. - Szukamy wsparcia, gdzie si´ da
- mówi Wies∏aw Strzy˝ewski, przewodni-
czàcy rady.

DziÊ obs∏ugujàce nasze miasto zespo∏y
ratownictwa medycznego stacjonujà w
Aleksandrowie Kujawskim i Nieszawie.
Rada Seniorów poprosi∏a kierownictwo
aleksandrowskiego szpitala o statystyki
dotyczàce funkcjonowania ratownictwa
medycznego na terenie Ciechocinka.

Co z nich wynika? Od lipca 2015 do
czerwca 2016 karetki wyje˝d˝a∏y do Cie-
chocinka prawie 2 tys. razy. To jedna trzecia
kursów wykonywanych w ca∏ym powiecie.
W 2015 roku najkrótszy czas dojazdu
karetki na miejsce wypadku w Ciecho-
cinku to 3 min. Najd∏u˝szy zaÊ 19 minut.
Rok póêniej by∏y to odpowiednio 2 i 22
minuty. Ârednio dojazd karetki zajmowa∏
mi´dzy lipcem 2015 a czerwcem 2016
8,5 min.

Wed∏ug Rady Seniorów dane przekaza-
ne przez aleksandrowski szpital wskazujà
na coraz d∏u˝sze dojazdy karetki do Cie-
chocinka. A fakt, ˝e w mieÊcie nie brakuje
seniorów i kuracjuszy cierpiàcych na ró˝ne
dolegliwoÊci ka˝e znów walczyç o pogo-
towie dla Ciechocinka.

- Mam wra˝enie, ˝e ju˝ odpuszczono t´
spraw´. Musimy jà podjàç raz jeszcze -
mówi Wies∏aw Strzy˝ewski, przewodni-
czàcy Rady Seniorów. Chce uzyskaç po-
parcie lokalnych w∏adz z burmistrzem i
starostà na czele, a tak˝e parlamentarzys-
tów z regionu. Póêniej stosowne pismo
trafi do wojewody, który mo˝e przekazaç
Êrodki na jednostk´ pogotowia. - B´dziemy
walczyç o t´ karetk´ do koƒca kadencji -
zapowiada Strzy˝ewski.

Od lat ró˝ne Êrodowiska, w∏adze i in-
stytucje miejskie zabiegajà u w∏adz woje-
wódzkich o przydzielenie miastu Êrodków
na karetk´ pogotowia. Jak dotàd bezsku-
tecznie.

        Krzysztof Lepczyƒski



Trzech pos∏ów, senator, wicewojewoda, czterech w∏odarzy miast, trzech starostów i szeÊciu wójtów przyjecha-
∏o do Racià˝ka na konferencj´ poÊwi´conà budowie stopnia wodnego na WiÊle w Siarzewie. Na spotkaniu
rozpocz´to zbiórk´ g∏osów poparcia dla inwestycji, której jak nie by∏o, tak nie ma.
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Sala raciàskiego oÊrodka kultury siód-
mego paêdziernika p´ka∏a w szwach,
bo prócz wspomnianych oficjeli po-
jawi∏o si´ wielu innych samorzàdow-
ców, urz´dników, aktywistów i miesz-
kaƒców regionu. Najwi´ksze wra˝enie
robili jednak politycy z Warszawy. - Nie
by∏o jeszcze spotkania, na którym po-
jawi∏oby si´ a˝ czterech przedstawicieli
najwy˝szych w∏adz - zauwa˝y∏ prof.
Zygmunt Babiƒski, hydrolog z Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-
czy, goràcy or´downik budowy tamy.

Politycy podczas konferencji wyra˝ali
przede wszystkim nadziej´. - Wydaje
si´, ˝e nawet w tej kadencji zostanà
podj´te decyzje, które przesàdzà o roz-
pocz´ciu prac - mówi∏ Jan Ardanowski,
pose∏ z PiS. - JesteÊmy bli˝ej ni˝ dalej
do realizacji tej inwestycji - podkreÊli∏.
- Po tylu latach jesteÊmy ca∏y czas na
etapie dyskusji. Pi´knie by by∏o, gdyby
w Roku Wis∏y w∏adze powiedzia∏y, ˝e
jest decyzja - stwierdzi∏ Dariusz Woch-
na, starosta aleksandrowski.

Nie brakowa∏o jednak g∏osów mniej
optymistycznych. - Ciesz´ si´, ̋ e stopieƒ
ma powstaç w Siarzewie. Moja radoÊç
b´dzie jednak jeszcze wi´ksza, gdy
doczekamy si´ inwestycji. Czekamy na
nià 46 lat - mówi∏a Wies∏awa S∏owiƒska,
wójt Racià˝ka. - Oklaski b´dà, jak uda
nam si´ wybudowaç stopieƒ wodny -
uspokaja∏ w pewnym momencie sal´
Stanis∏aw Wroƒski, pe∏nomocnik mar-
sza∏ka województwa ds. dróg wod-
nych. - Po tylu latach przeciwnicy sà
skuteczniejsi - zauwa˝y∏.

Konferencja mia∏a jednak przede
wszystkim pokazaç, ˝e przeciwnicy
budowy tamy w Siarzewie racji nie
majà.

- W∏àczcie telewizor. JeÊli nie us∏y-
szycie o suszy, us∏yszycie o powodzi.
Czy tak musi byç? - pyta∏ wspomniany
prof. Babiƒski. Hydrolog wylicza∏ zale-
ty kolejnego stopnia wodnego: stabi-
lizacj´ tamy we W∏oc∏awku, zatrzy-
manie degradacji dna Wis∏y i unormo-
wanie stosunków wodnych w stepo-
wiejàcym regionie. - ZmarnowaliÊmy

Tama w Siarzewie,
czyli pó∏ wieku gadania
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na gadanie 45 lat. JeÊli wcià˝ nie b´dzie-
my nic robili, doprowadzimy do kl´ski
- grzmia∏.

Janusz Granatowicz, dyrektor Energa
Invest, g∏ównego inwestora, przedsta-
wia∏ stopieƒ wodny w szerszym gospo-
darczym kontekÊcie. Bo choç tama w
Siarzewie mo˝e byç samodzielnà kon-
strukcjà, najwi´ksze profity przyniesie
dopiero system zapór na ca∏ej dolnej
WiÊle. Po∏àczenie Trójmiasta z Warsza-
wà umo˝liwi∏oby stworzenie europejs-
kiej drogi wodnej ∏àczàcej Ba∏tyk z Mo-
rzem Czarnym, która otworzy∏aby
ogromne mo˝liwoÊci przed transpor-
tem wodnym. - Mo˝emy mówiç o dru-
gim stopniu na WiÊle jako etapie wi´k-
szej ca∏oÊci - podkreÊla∏ Granatowicz.

G∏ównym celem spotkania by∏o jed-
nak rozpocz´cie zbiórki podpisów po-
pierajàcych budow´ stopnia wodnego
w Siarzewie. - Przez kilka lat wiele si´
mówi∏o, podejmowa∏o uchwa∏y, zbie-
ra∏o podpisy, ale za s∏owami nie sz∏y
czyny - t∏umaczy w rozmowie ze „Zdro-
jem” Ryszard Borowski, przewodniczàcy
zarzàdu Zwiàzku Gmin Ziemi Kujaws-
kiej, wspó∏gospodarz konferencji.

- JesteÊmy po rozmowach w minis-
terstwie Êrodowiska i widz´, ˝e w pols-
kim rzàdzie jest klimat, by inwestycja
zosta∏a zrealizowana - mówi Borowski.
Stàd te˝ pomys∏, by zbieraç podpisy
popierajàce budow´ tamy. - Chcemy
pokazaç, ̋ e ta inwestycja jest spo∏ecznie
potrzebna. Rzàd oczekuje poparcia
spo∏ecznego - zaznacza.

Inwestycja w Siarzewie czeka na tzw.
decyzj´ Êrodowiskowà. Na poczàtku
roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Âro-

dowiska w Bydgoszczy odrzuci∏a wnio-
sek Energi. W kwietniu Generalna Dy-
rekcja uchyli∏a t´ decyzj´ i sprawa znów
jest w toku. Dopiero po uzyskaniu zgo-
dy RDOÂ inwestor mo˝e wystàpiç o
pozwolenie na budow´.

Nawet jednak zielone Êwiat∏o od
urz´dników nie sprawi, ˝e budowa
ruszy, jeÊli zabraknie na nià pieni´dzy.
- Warunkiem koniecznym jest pozyska-
nie partnerów, m.in. instytucji odpo-
wiedzialnych za gospodark´ wodnà,
którzy podzielà si´ z nami kosztami
inwestycji - informuje Beata Ostrowska
z biura prasowego Grupy Energa. -
Budowa nowego stopnia z elektrownià
wodnà o mocy ok. 80 MW w Siarzewie
ma kosztowaç szacunkowo 3,5 mld z∏
- dodaje. Sama Energa jest gotowa
wy∏o˝yç 25-30 proc. tej kwoty.

Lista poparcia ma pomóc w przeko-
naniu urz´dników, tak˝e tych z Brukseli,
do zapalenia zielonego Êwiat∏a dla tamy
w Siarzewie. Energa liczy te˝ na rzàdo-
we gwarancje. Inwestycja wraz z ca∏à
kaskadà dolnej Wis∏y znalaz∏a si´ w
projekcie rzàdowej listy inwestycji stra-
tegicznych i samorzàdowcy liczà na to,
˝e ju˝ z niej nie wypadnie.

Wed∏ug Energi budowa stopnia
wodnego w Siarzewie mo˝e ruszyç, w
optymistycznym wariancie, w 2019
roku.

               Krzysztof Lepczyƒski

Po co tama w Siarzewie?

Stopieƒ wodny we W∏oc∏awku ukoƒ-
czono w 1970 roku. Mia∏ byç elemen-
tem kaskady na WiÊle, jednak pozosta-
∏ych siedmiu zapór nie wybudowano
ze wzgl´du na problemy gospodarcze.
W rezultacie w∏oc∏awska tama stoi
samotnie i jej stan techniczny systema-
tycznie si´ pogarsza. Od lat 90. planuje
si´ budow´ kolejnych zapór, które od-
cià˝à istniejàcà konstrukcj´ i zapobiegnà
ewentualnej katastrofie, przed którà
ostrzega wielu specjalistów.



Zakoƒczy∏y si´ 19. Ogólnopolskie Spotkania Teatralne. Na prze∏omie
wrzeÊnia i paêdziernika ciechociƒska publicznoÊç mog∏a zobaczyç
w Teatrze Letnim trzy spektakle komediowe w doborowej obsadzie.

Ogólnopolskie Spotkania Teatralne
majà ju˝ wyrobionà mark´. - Zacz´∏o
si´ w 1998 roku po remoncie Teatru
Letniego. OdÊwie˝one wn´trza sprawi-
∏y, ˝e zobaczy∏am prawdziwy teatr. Tak
zacz´∏y si´ Spotkania Teatralne - wspo-
mina Barbara Kawczyƒska, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury.

- Przez lata zauwa˝yliÊmy, ˝e naj-
wi´kszà popularnoÊcià cieszy si´ lekki
repertuar. I tak wypracowa∏a si´ kon-
wencja teatrów komediowych - mówi.
Teatr lekki nie oznacza jednak teatru
banalnego. Na deskach Teatru Letniego
wyst´powa∏y uznane nazwiska: Henryk
Machalica, Hanka Bielicka, Zofia Merle,

Jan Machulski, Marek Perepeczko czy
Emilian Kamiƒski. - Mo˝liwoÊç zoba-
czenia aktorów znanych z telewizji czy
kina to silny magnes dla widzów - przy-
znaje Kawczyƒska.

I w tym roku nie brakowa∏o gwiazd.
W „M´˝czyênie idealnym” wyst´powali
Katarzyna Cichopek, Maciej Dami´cki
i Jacek Kawalec, w „Operacji Ibisz” mo-
gliÊmy zobaczyç Krzysztofa Ibisza oraz,
mi´dzy innymi, Tadeusza Rossa. Nato-
miast w „Atrakcyjny pozna panià” grali
znani z ma∏ego ekranu Lech Dyblik czy
Klaudia Halejcio.

Kolejna edycja Spotkaƒ ju˝ za rok!
   red.

Teatralny magnes
dla widzów
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Na wernisa˝u 13 paêdziernika w bi-
bliotece pojawili si´ Dariusz Wochna,
starosta aleksandrowski, radni Aldona
Nocna, Klara Drobniewska i Grzegorz
Adamczyk, a tak˝e rodzice, opiekuno-
wie podopiecznych „Karczemki” i inni
goÊcie.

To pierwsza wystawa tego rodzaju,
∏àczàca rzeêby, wyroby ceramiczne
codziennego u˝ytku, bi˝uteri´ i obrazy.
Starosta otwierajàc wystaw´ wyrazi∏
zachwyt ró˝norodnoÊcià i poziomem
prezentowanych prac. ˚yczy∏ autorom
kolejnych wystaw i zadowolenia z do-
konaƒ. RzeczywiÊcie, poziom prac, ich
wykonanie i ró˝norodnoÊç zaskakujà.
Sà niezwykle starannie wykonane,
barwne, ich forma zaskakuje Êwie˝oÊ-
cià spojrzenia. Nie sà powielane, ka˝dà
coÊ wyró˝nia. Widaç, ˝e autorzy wk∏a-
dali w ich wykonanie ca∏e serce i sporo
wyobraêni.

WÊród prac sà wazony o ró˝nych
kszta∏tach i kolorystyce, pi´kne Êwiecz-
niki w postaci anio∏ów, ozdobne figurki
przytulajàcych si´ par. Obok zaprezen-
towano równie˝ oryginalnà bi˝uteri´:
kolczyki, bransoletki i wisiorki. Gwaran-
towane, ˝e drugich takich nigdzie Paƒ-
stwo nie spotkacie, sà niepowtarzalne.

Âciany galerii ozdobi∏y natomiast
obrazy. Tematyka ró˝norodna, kolo-
rystyka przepi´kna. Âmia∏e zestawienia
barw cieszà oczy zwiedzajàcych. Sami
artyÊci niezwykle skupieni, skromni, ale
z uÊmiechami na twarzach, niezwykle
prze˝ywali otwarcie wystawy, zaniepo-
kojeni, czy prezentowane dzie∏a przy-
padnà do gustu zwiedzajàcych. Przy-
gotowali równie˝ s∏odki pocz´stunek,
przepyszne rogaliki pieczone przez nich
samych. WÊród Êmiechu i rozmów sp´-
dziliÊmy mi∏o czas, zachwycajàc si´
sztukà.

Wszystkie wystawione w galerii prace
mo˝na kupowaç, zasilajàc w ten spo-
sób konto fundacji utrzymujàcej warsz-
taty w Ot∏oczynie. Podzi´kowania sk∏a-
damy Agnieszce Urbaƒskiej, kierownik
WTZ, oraz pracownikom warsztatów,

a artystom ˝yczymy natchnienia, wy-
trwa∏oÊci  w pracy i zapraszamy do bi-
blioteki w Ciechocinku na kolejne wy-
stawy!

Warsztat Terapii Zaj´ciowej „Kar-
czemka” w Ot∏oczynie - Jednostka Fun-
dacji im. Brata Alberta istnieje od
1993 r. Jest przepi´knie po∏o˝ony w
Êrodku lasu. Do Warsztatu dowo˝onych
jest 50 osób niepe∏nosprawnych z To-
runia, Aleksandrowa Kujawskiego, Cie-
chocinka i okolic. Pracujà oni w dzie-
si´ciu grupach, gdzie uczà si´: pracy
przy komputerze, szycia, haftowania,
przygotowania prostego posi∏ku, le-
pienia w glinie i prostych napraw sto-
larskich, rehabilitujà si´ poprzez sport
i aktywizujà zawodowo. Oprócz tego
uczestnicy Warsztatu malujà, Êpiewajà,
przygotowujà inscenizacje teatralne,
biorà udzia∏ w imprezach i zawodach
sportowych. W Warsztacie pracujà pod
okiem profesjonalnych instruktorów
terapii zaj´ciowej. Otoczeni sà opiekà
psychologicznà, a nad zdrowiem fizycz-
nym uczestników czuwa rehabilitant.
Warsztat to drugi dom zarówno dla
uczestników, jak i dla pracowników.
Podopieczni ch´tnie biorà udzia∏ w
spotkaniach integracyjnych, pielgrzym-
kach, wyjazdach na turnusy rehabili-
tacyjne. W Karczemce organizowane
sà biwaki, na które przyje˝d˝ajà za-
przyjaênione warsztaty z Torunia i Alek-
sandrowa Kujawskiego.

       Mariola Ró˝aƒska

Kuênia talentów
w „Karczemce”
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Uczestnicy Warsztatów Terapii Zaj´ciowej „Karczemka” z Ot∏oczyna
zaprezentowali swoje prace w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Janusza ˚ernickiego.



W galerii Miejskiego Centrum Kultury zakoƒczy∏a si´ wystawa „Inspiracje
dzie∏ami sztuki. Papiery z çwierçwiecza 1991-2016”.

KINO „ZDRÓJ”
We listopadzie planujemy zagraç:Inspiracje wielkà

sztukà w MCK

Jak pisze Natalia Dorocka na stronach
MCK, pretekstem do stworzenia tej
wystawy by∏a retrospektywa Andrzeja
Klimczaka-Dobrzanieckiego w BWA
w Bydgoszczy, którà mo˝na by∏o oglà-
daç w maju i czerwcu. Cz´Êç tamtej
wystawy stanowi∏y prace innych ma-
larzy, którzy reinterpretowali dzie∏a
Klimczaka-Dobrzanieckiego. Niektóre
z nich pojawi∏y si´ w Ciechocinku.

Wystawa 21 dzie∏ wspó∏czesnych
polskich artystów oparta by∏a na mo-
tywie inspiracji dzie∏ami sztuki. „Dzie-
∏ami sztuki najwy˝ej rangi - pisze Do-
rocka - bowiem Piotr StaÊkiewicz
prowadzi dialog z Picassem, Henryk
Zimak z Anzelmem Kielerem, prace
Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego i
Zbigniewa Karpiƒskiego odnoszà si´
do sztuki w∏oskiej. Pojawi∏y si´ tak˝e
dzie∏a zwiàzane z nurtem nowej eks-
presji (Zdzis∏aw Nitka), realistyczne
martwe natury (Micha∏ Träger), fowi-
styczne egzotyczne pejza˝e (Barbara
Kawczyƒska), odnoszàce si´ do przes-
trzeni abstrakcje zbudowane rozedr-
ganà malarskà materià (Pawe∏ Lewan-
dowski-Palle) i inne próby wejÊcia w
dyskusj´ z dzie∏ami wielkich mistrzów”.

Wpisane w wystaw´ çwierçwiecze

to nieÊmia∏a zapowiedê 25-lecia Pra-
cowni Rysunku i Malarstwa prof. Paw∏a
Lewandowskiego-Palle, kuêni m∏odych
talentów. W tym roku w MCK plano-
wane sà jeszcze wydarzenia zwiàzane
z tà rocznicà.

    red.
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„Prosta historia o morderstwie”
krymina∏, prod. Polska, czas projekcji 1.30
4.11 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19) i
6.11 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Kosmiczna jazda: hau hau mamy
problem” (bajka)

animacja, familijny, przygodowy, prod.
Rosja, USA, 1.30 - projekcja 2D

5.11 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16) i
6.11 (niedziela) godz.16.00 (kasa 15-16)

„Excentrycy czyli po s∏onecznej
stronie ulicy”

komedia, muzyczny, prod. Polska, 1.52
5.11 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19) i
6.11 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Sekretne ˝ycie zwierzaków domowych”
(bajka)

animacja, komedia, prod. Japonia, USA,
1.30 projekcja w 2D

12.11 (sobota) godz.16.00 (kasa 15-16) i
13.11 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Dziewczyna z pociàgu”
thriller, prod. USA, 1.52

12.11 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 13.11 (niedziela) godz. 19.00 (kasa18-19)

„Jestem mordercà”
thriller, psychologiczny, prod. Polska, 1.57
18.11 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19),
19.11 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 20.11 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Trolle” (bajka)
animacja, familijny, fantasy, prod. USA,

1,32 projekcja 2D
19.11 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)
i 20.11 (niedziela) godz.16.00 (kasa 15-16)

„Prze∏´cz ocalonych”
biograficzny, dramat, wojenny, prod.

Australia, USA, 2.11
21.11 (poniedzia∏ek) godz. 19.00 (kasa

18-19) i 22.11 (wtorek) godz. 19.00
(kasa 18-19)

„Pitbul. Niebezpieczne kobiety”
sensacyjny, prod. Polska, 2.15

25.11 (piàtek) godz. 19.00 (kasa18-19),
26.11 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 27.11 (niedziela) godz.19.00 (kasa 18-19)
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze

i zmian godzin otwarcia kasy.
Dla filmów w systemie 2D:
- bilet normalny 15 z∏otych

- bilet ulgowy 10 z∏otych dla dzieci  do lat 16 na
bajki i filmy animowane

Dla filmów w systemie 3D:
- bilet normalny 19 z∏otych

- bilet ulgowy 14 z∏otych dla dzieci do lat 16 na
bajki i filmy animowane

- zakup okularów polaryzacyjnych 5 z∏otych
Uwaga! Nie przyjmujemy rezerwacji indywidualnych,

tylko rezerwacje dla grup zorganizowanych -
minimum 20 osób.
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Koncerty, zabawy taneczne, turniej sportowy i pyszny ˝urek czeka∏ na
ciechocinian w parku T´˝niowym w sobot´ 1 paêdziernika. Wszystko
w ramach II Katolickiego Pikniku Rodzinnego.
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Nie walczmy
z Wis∏à

Rozmowa z prof. Markiem Grzesiem,
hydrologiem z Uniwersytetu Miko∏aja
Kopernika w Toruniu

Przepraszamy si´ z Wis∏à?
- Ja si´ na nià nie gniewa∏em.
Ale inni owszem.
- OdwróciliÊmy si´ od Wis∏y. Ale to

spuÊcizna dawnego ustroju. Mówiono, ˝e
jest brudna, niebezpieczna… Teraz czytam
takà ksià˝eczk´ pana Pokojskiego „Ujarz-
mienie Wis∏y”. Straszny tytu∏! Jak mo˝na
ujarzmiç tak pi´knà rzek´? PowinniÊmy
˝yç z nià w zgodzie, a nie z nià walczyç.

Jest szansa na t´ zgod´?
- ÂwiadomoÊç ekologiczna Polaków jest

bardzo s∏aba. Ludzie widzieliby beton, za-
pory, a przecie˝ nie o to chodzi. W Europie
jest takie has∏o, taki wielki program „˚yç
z powodziami”. Sam trzy lata temu ufundo-
wa∏em figur´ Êw. Jana Nepomucena, pa-
trona powodzian. A teraz postawi´ drugà
figur´ w Siarzewie. Âwi´tego Franciszka,
patrona ekologów.

Po co?
- ˚eby zapory nie by∏o. Bo to wielki

b∏àd. I to w bezpoÊrednim sàsiedztwie ni-
ziny ciechociƒskiej, która doÊwiadczy∏a
wielkiego nieszcz´Êcia podczas powodzi w
1924 roku. I jeszcze jedna sprawa. Dzisiaj
jest tu sporo ludzi. Czy pan sobie zdaje
spraw´ z tego, ˝e kuracjusze, którzy przy-
je˝d˝ajà do Ciechocinka, cz´sto nie wiedzà,
˝e tu˝ obok le˝y Wis∏a? Mam nadziej´, ˝e
przystaƒ, która tu powstanie w ramach
projektu obywatelskiego, przybli˝y nas do
tej rzeki.

I nie b´dziemy traciç skarbu.
- Trzeba coÊ na tej WiÊle robiç. Z pa-

nem Tomkiem Szcz´snym, moim przy-
jacielem, podejmujemy spraw´ regulacji i
ochrony rzeki. Potrzebna jest màdra regu-
lacja, ˝eby nie zatraciç jej charakteru. Bo
to cudowna rzeka! We wrzeÊniu by∏y tu
tysiàce ˝urawi. Teraz ich nie ma, wynios∏y
si´. Cisza, spokój. To w∏aÊnie tracimy.

Piknik uroczyÊcie rozpoczà∏ burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz tu˝ po b∏ogos∏a-
wieƒstwie udzielonym przez ks. Grze-
gorza Karolaka, proboszcza ciechociƒ-

skiej parafii. Imprez´ odwiedzili Dariusz
Wochna, starosta aleksandrowski, Woj-
ciech Marjaƒski, wicestarosta, a tak˝e
przedstawiciele Rycerzy Kolumba: brat
Tomasz Wawrzkowicz, sekretarz sta-
nowy, oraz brat Janusz Palczewski, de-
legat rejonowy.

Ks. Pawe∏ Dàbrowski, Rycerz Kolum-
ba z Wàbrzeêna, przywióz∏ w∏asnor´cz-
nie wykonanà kopi´ W∏óczni Âwi´tego

Maurycego, ustawionà w przenoÊnej
gablocie obok stoiska z ulotkami pro-
mujàcymi Zakon Rycerzy Kolumba oraz
miesi´cznik rycerzy „Kolumbi´” wydany
z okazji kanonizacji Êw. Jana Paw∏a II.

Program artystyczny przygotowali
spo∏ecznie Don Vasyl, Tomasz Thiede
z dzieçmi ze Êwietlicy „Promyk”, Orkie-
stra D´ta „Ksi´˝nej Kujaw” z Ostrowàsa
prowadzona przez Romana OrganiÊ-
ciaka i zespó∏ S∏awomira Ma∏eckiego
dzia∏ajàcy przy pracowni MCK. Wy-
stàpi∏y te˝ dzieci z zespo∏ów Jerzego
Sobierajskiego i W∏odzimierza S∏odo-
wicza.

Jeszcze przed po∏udniem odby∏ si´
turniej hokeja na trawie o Puchar Ry-
cerski. Trofeum wr´czy∏ zwyci´zcom
Wielki Rycerz Eugeniusz Rakoca.

Na goÊci czeka∏ te˝ pocz´stunek -
do koƒca pikniku rodzina Bartosza Ró-
˝aƒskiego, radnego i organizatora im-
prezy, wyda∏a ponad 3 tys. porcji ̋ urku.

Piknik odbywa∏ si´ pod patronatem
pos∏anki Joanny Borowiak.

Wojciech Krzysztof Jankowski

Drugi Katolicki
Piknik Rodzinny
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W jubileuszowym dla Ciechocinka roku warto przypomnieç osoby zas∏u˝one dla uzdrowiska.

Naukowiec i spo∏ecznik prof. Jan Szmur∏o

Podczas pogrzebu w maju 1952 roku
nad jego trumnà na Powàzkach prof.
dr Jerzy Jakubowski, prorektor Akademii
Medycznej, powiedzia∏: „Jego ˝ycie by-
∏o g´sto zapisanà kartà dziejów lekarza,
spo∏ecznika, wychowawcy i naukowca”.
RzeczywiÊcie, biografia prof. dr. n. med.
Jana Szmur∏y jest imponujàca.

Przyszed∏ na Êwiat w 1867 r. w osa-
dzie Miedzno pod W´growem w ro-
dzinie pisarza gminnego. Po zdaniu
matury w V Paƒstwowym Gimnazjum
M´skim w Warszawie studiowa∏ w la-
tach 1887-1893  na Wydziale Lekarskim
Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskie-
go. W latach 1891-93 by∏ asystentem
w Katedrze Farmakologii, a po uzyska-
niu dyplomu lekarskiego w 1893 r. -
Oddzia∏u Chorób Wewn´trznych Szpi-
tala Êw. Ducha w Warszawie oraz prak-
tykantem w Zak∏adzie Anatomii Pato-
logicznej UW.

W czasach gimnazjalnych i studenc-
kich nale˝a∏ do tajnych organizacji. Za
swojà dzia∏alnoÊç politycznà zosta∏
uwi´ziony w Cytadeli Warszawskiej i
w 1896 roku skazany na 5-letnià zsy∏k´
do guberni wo∏ogodzkiej w g∏´bi Rosji.
W Samarze pe∏ni∏ funkcj´ ordynatora
Oddzia∏u Chorób Uszu, Nosa i Gard∏a
Szpitala Gubernialnego Ziemskiego.
Pracowa∏ spo∏ecznie, m.in. organizowa∏
z dala od kraju polskà szko∏´ i biblio-
tek´. Zyska∏ s∏aw´ jako lekarz laryngo-
log. W latach 1901-1911 w rosyjskiej
s∏u˝bie medycznej zosta∏ mianowany
tytularnym radcà, królewskim asesorem
i radcà dworu. Dokszta∏ca∏ si´ za gra-
nicà, odby∏ kilka podró˝y naukowych
do Berlina, Pary˝a, Krakowa i Wiednia.
W czasie wojny rosyjsko-japoƒskiej zo-
sta∏ wys∏any do Mand˝urii, gdzie pe∏ni∏
funkcj´ ordynatora szpitala frontowego
Rosyjskiego Czerwonego Krzy˝a. Po
Êmierci ˝ony w 1911 r. wróci∏ z czwor-
giem dzieci do Polski. W 1916 r. zawar∏
drugie ma∏˝eƒstwo, z którego mia∏ cór-
k´.

W Warszawie rozpoczà∏ praktyk´
prywatnà oraz podjà∏ prac´ w Szpitalu
Êw. Ducha. Przez wiele lat pe∏ni∏ funkcj´
naczelnego lekarza Sekcji Higieny Szkol-
nej. Tworzy∏ przychodnie szkolne i or-
ganizowa∏ kolonie letnie dla dzieci.

W 1923 r. zosta∏ kierownikiem Ka-
tedry Laryngologicznej Uniwersytetu

Stefana Batorego w Wilnie, profesorem
zwyczajnym, a w 1936 roku profesorem
honorowym. W 1927 roku po nostry-
fikacji dyplomu na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Poznaƒskiego uzyska∏
stopieƒ naukowy doktora nauk medycz-
nych. Posiada∏ ogromnà wiedz´ w dzie-
dzinie, w której si´ specjalizowa∏. W∏a-
da∏ siedmioma j´zykami.

Od 1926 roku w sezonach letnich
przyje˝d˝a∏ do Ciechocinka. Do wybu-
chu wojny by∏ kierownikiem Oddzia∏u
Inhalatorium, które unowoczeÊni∏. Wy-
kaza∏ swoimi badaniami, ˝e przebywa-
nie pod t´˝niami jest niezwykle korzyst-
ne dla chorych cierpiàcych na choroby
uk∏adu oddechowego, zaleca∏ wi´c
przebywanie w tej cz´Êci uzdrowiska.
Przewodniczy∏ Stowarzyszeniu Lekarzy
Zdrojowych. Wspó∏organizowa∏ te˝
wakacyjne kursy lekarskie. Bardzo lubi∏
obserwowaç przez lunet´ niebo nad
Ciechocinkiem, bowiem astronomia
obok pracy w sadzie, turystyki, teatru
i muzyki powa˝nej by∏a jego pasjà.

Po wybuchu wojny w 1939 r. zg∏osi∏
si´ na ochotnika do Szpitala Ujazdows-
kiego. Wykaza∏ niezwyk∏à odwag´, ra-
tujàc rannych i chorych. Czynnie dzia∏a∏
w Radzie G∏ównej Opiekuƒczej, wyk∏a-
da∏ te˝ na tajnych kompletach. W czasie
powstania warszawskiego prowadzi∏
punkt sanitarny.

W latach 1946-1952 by∏ kierowni-
kiem Katedry i Zak∏adu Historii Medy-

cyny Uniwersytetu ¸ódzkiego, zaanga-
˝owa∏ si´ te˝ w organizowanie biblio-
teki lekarskiej. W 1947 roku zosta∏ kie-
rownikiem inhalatorium i konsultantem
naukowym w ówczesnym Paƒstwowym
Zak∏adzie Zdrojowym w Ciechocinku.
Jego dorobek naukowy jest niezwykle
imponujàcy. Opublikowa∏ ponad 280
prac naukowych z zakresu otolaryngo-
logii, farmakologii, balneologii, higieny,
medycyny spo∏ecznej, historii medycyny,
lecznictwa uzdrowiskowego, biogra-
fistyki, a trzeba te˝ dodaç, ˝e wiele je-
go prac pozosta∏o w r´kopisach i ma-
szynopisach. Opracowa∏ pierwszy
podr´cznik z zakresu otolaryngologii.
Dzi´ki znajomoÊci kilku j´zyków obcych
t∏umaczy∏ wiele podr´czników, lite-
ratur´ medycznà, publikowa∏ te˝ swoje
artyku∏y w zagranicznych czasopismach
naukowych. Za∏o˝y∏ „Polski Przeglàd
Otolaryngologiczny”, wspó∏pracowa∏
z wieloma redakcjami czasopism me-
dycznych. Dla naszego miasta istotna
sà prace: „Przepisy i rady dla leczàcych
si´ wziewaniami w inhalatorium Paƒ-
stwowego Zak∏adu Zdrojowego w Cie-
chocinku” (1929), „Klimatyczne i lecz-
nicze walory Ciechocinka - Cieplicy”
(1934), odczyt wyg∏oszony na posiedze-
niu inauguracyjnym z powodu dziesi´-
ciolecia Lekarskich Kursów Wakacyjnych
w Ciechocinku „Rozwój wskazaƒ lecz-
niczych Ciechocinka od poczàtku jego
istnienia jako miejscowoÊci kuracyjnej
a˝ do najnowszych czasów” (1938)
oraz „Ciechocinek i jego obecne sta-
nowisko wÊród polskich zdrojowisk”
(1948) i „Ciechocinek-Zdrój” (1950).

Dla prof. Jana Szmur∏y, lekarza - spo-
∏ecznika, zawsze by∏a wa˝na godnoÊç
stanu lekarskiego i etyka lekarska. By∏
niezwykle aktywny, czynnie uczestniczy∏
w ˝yciu organizacyjnym i naukowym
polskiego i mi´dzynarodowego Êrodo-
wiska medycznego. Zmar∏ 1 maja
1952 r. i zosta∏ pochowany na Powàz-
kach obok dwóch ˝on (po Êmierci Mi-
chaliny poÊlubi∏ Mari´) i syna.

Od 1960 roku jedna z ulic w Ciecho-
cinku nosi jego imi´. W przysz∏ym roku
przypada 150. rocznica jego urodzin
i 65. rocznica Êmierci. Mo˝e warto to
uczciç?

            Aldona Nocna

LUDZIE ZDROJOWISKA



Zdaniem psychologa

Âmiech to zdrowie

Pierwszà prac´ z tego cyklu zamieÊciliÊmy w sierpniowym numerze „Zdroju Ciechociƒskiego”. Dzisiaj kolejne rysunki
autorstwa Karola Kossaka.      Maria Krowiƒska

Galeria jednego rysunku

Zdrowy przedszko-
lak Êmieje si´ Êred-
nio trzysta razy ka˝-
dego dnia, a osoba
doros∏a tylko sie-
demnaÊcie razy. Po-
czucie humoru to 
zdolnoÊç wzbudza-
nia uÊmiechu i Êmie-
chu, najlepiej nie 
tylko u innych, lecz

równie˝ u siebie.
Dar rozweselania samego siebie jest naj-

bardziej przydatny w chwilach kryzysów,
zmartwieƒ i k∏opotów. A tych, jak wiado-
mo, los nie szcz´dzi prawie nikomu.
Âmiech mo˝e dos∏ownie uratowaç ˝ycie.
A w powszednim, cz´sto nudnawym cià-
gu zdarzeƒ, mo˝e staç si´ solà i pieprzem,
majerankiem i rozmarynem - niepowta-
rzalnà mieszankà przypraw, które poprawià
smak md∏ej kaszy. Wprawdzie Êmiech jest
ze swej natury niepowa˝ny, ale jego nie-
dobór w obyczaju narodowym wydaje si´
powa˝nym brakiem. A czy˝ to w∏aÊnie nie
cz∏owiek wyró˝nia si´ spoÊród wszystkich
istot tym, ˝e potrafi si´ Êmiaç i ˝artowaç?
Ten, kto tego nie robi, w pewnym sensie

nie korzysta w pe∏ni ze swej gatunkowej
wyjàtkowoÊci. Angielski lekarz Thomas
Sydenham napisa∏ trzysta lat temu: „Przy-
bycie do wioski dobrego clowna wi´cej
czyni dla zdrowia mieszkaƒców ni˝ spro-
wadzenie dwudziestu os∏ów ob∏adowanych
koszami pe∏nymi lekarstw”. Âmiech to „du-
chowy jogging” (Norman Cousins), dzi´ki
któremu dotleniajà si´ organy wewn´trzne,
poprawia krà˝enie krwi i wydzielajà si´
endorfiny - substancje zwi´kszajàce odpor-
noÊç organizmu.

Âmiech to zdrowie. Potwierdza to nowa
dyscyplina medyczna: psychoneuroimmu-
nologia. Zajmuje si´ ona Êcis∏ym zwiàzkiem
pomi´dzy nastrojem psychicznym a fun-
kcjonowaniem organizmu. Badacze twier-
dzà, ˝e od nastroju cz∏owieka zale˝y jego
zdrowie, bardziej nawet ni˝ nastrój od
zdrowia. I to jest dobra wiadomoÊç, bo
mamy naukowo uzasadniony powód, aby
jak najwi´cej si´ Êmiaç. Usprawnimy w ten
sposób nasz system odpornoÊciowy, ak-
tywizujàc limfocyty T, które zwalczajà ata-
kujàce nas zewszàd mikroby. Podwy˝szy-
my poziom interferonu gamma i obni˝ymy
poziom kortyzolu, nazwanego „hormonem
stresu”. A wszystko to bez ryzykownych

Êrodków farmakologicznych. Âmiech to
najskuteczniejszy Êrodek uspokajajàcy,
wolny od jakichkolwiek skutków ubocz-
nych. W Centrum Onkologii stwierdzono,
˝e chorzy poddawani regularnie „Êmie-
choterapii” szybciej zdrowiejà, potrzebujà
mniej Êrodków przeciwbólowych i ogólnie
lepiej si´ czujà.

Zdrowym ludziom Êmiech te˝ s∏u˝y,
choçby w ten sposób, ˝e ludzi weso∏ych
inni lubià, ch´tnie zapraszajà i odwiedzajà.
W grupie Êmiech daje poczucie wi´zi i na-
wet nieÊmia∏e osoby mogà si´ poczuç jej
cz´Êcià. Dzieci wychowujàce si´ w domu,
gdzie jest du˝o Êmiechu, lepiej si´ rozwijajà
i wyrastajà na szcz´Êliwszych ludzi. Weseli
ma∏˝onkowie rzadziej si´ rozwodzà. Humor
dodaje lekkoÊci, zbli˝a ludzi.

Nie mylmy jednak poczucia humoru
z szyderstwem, oÊmieszaniem i wyÊmie-
waniem. Âmiejmy si´ do ludzi i z ludêmi,
ale nie z ludzi. Tajemnica poczucia humo-
ru tkwi w umiej´tnoÊci patrzenia na mniej
lub bardziej niemi∏e sprawy z przymru˝e-
niem oka. Warto zrobiç przeglàd w∏asnych
upodobaƒ i ustaliç, co nas rozÊmiesza i ba-
wi - skompletowaç osobistà kolekcj´ roz-
weselajàcych zasobów. ˚ycie wymaga te˝
od nas czasem odwagi prze˝ywania smutku,
potrzeba czasu, by od˝a∏owaç strat´ lub
pogodziç si´ z czymÊ bolesnym. Trzeba
posmakowaç czasem tego, co gorzkie, aby
móc potem na nowo rozkoszowaç si´
s∏odyczà.

Monika Kofel-Dudziak
Tel. 783 133 336
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Uniwersum Shannary obejmuje na dzieƒ
dzisiejszy kilkadziesiàt powieÊci, które uka-
zujà si´ w USA od lat siedemdziesiàtych.
W Polsce d∏ugo nie decydowano si´ na
t∏umaczenie serii. Dopiero w latach dzie-
wi´çdziesiàtych wysz∏o 4-tomowe „Dzie-
dzictwo Shannary”, a teraz, w roku 2016,
w zwiàzku z serialem telewizyjnym trylogia
„Miecza Shannary”.

„Kamienie Elfów Shannary” stanowià
kontynuacj´ „Miecza Shannary” (Replika
2016), jednak powieÊç mo˝na czytaç bez
znajomoÊci cz´Êci poprzedniej. Wszystkie
potrzebne nam informacje o przesz∏oÊci
zostajà podane przez „starszych” bohate-
rów. Akcja tomu drugiego skupia si´ wokó∏
prze∏omowego w dziejach Czterech Krain
momentu. Drzewo Ellcrys, które do tej
pory strzeg∏o Êwiat przed demonami, umie-
ra. Jedynà nadziejà elfów sà Wybrani, któ-
rych corocznie wyznacza si´ do s∏u˝by w
Ogrodach ˚ycia. Z∏o atakuje jednak wczeÊ-
niej i mocniej, ni˝ si´ spodziewano. Wszys-
cy Wybrani zostajà brutalnie zamordowani.
W tej dramatycznej chwili do stolicy wraca
po pó∏ wieku niebytnoÊci druid Allanon,
który stwierdza, ˝e istnieje ostatnia szansa
na uratowanie Êwiata - Wybrana, która z
w∏asnej woli zrzek∏a si´ przywileju s∏u˝by
u Ellcrys i uda∏a si´ w nieznanym nikomu
kierunku...

Tylko pozornie jest to high fantasy (do-
datkowo bardzo tradycyjnie uj´te w kon-

wencji tolkienowsko-howardowskiej).
Âwiat, w którym poruszajà si´ bohaterowie,
powsta∏ na gruzach naszego, a z rasy ludz-
kiej wykszta∏ci∏y si´ nowe: elfy, trolle, gno-
my i krasnoludy. Na tej podstawie „Kamie-
nie Elfów Shannary” sà bardzo ciekawie
skonstruowanym postapokaliptycznym
science fiction i ju˝ nawet tylko z tego jed-
nego powodu warto po t´ ksià˝k´ si´gnàç.

Du˝ym plusem historii sà bohaterowie.
Czytelnik szybko si´ z nimi identyfikuje,
gdy˝ nie wyidealizowano ich na si∏´. Sà
bardzo autentyczni ze swoimi zaletami, ale
te˝ wadami, których bynajmniej nie ukrywa
si´ pod gradem heroicznych czynów. Cha-
rakterystyczne dla Brooksa jest wyraêne
dzielenie postaci na „te dobre” i „te z∏e”.
W powieÊci nie ma szaroÊci. Ka˝demu z
góry przypisana jest rola protagonisty albo
antagonisty w konflikcie.

„Kamienie Elfów Shannary” nie unikn´∏y
jednak b∏´dów. Wydarzenia dziejà si´ bar-
dzo szybko, a nawet zbyt szybko. Od czasu
do czasu czytelnik ma wra˝enie, ˝e coÊ
ominà∏, bàdê bohaterowie nagle si´  telepor-
towali. PrzejÊcia mi´dzy scenami sà zbyt
raptowne i przez to powstajà czasowe luki,
które pog∏´biajà jeszcze szerokie opisy i
powtórzenia, które z jednej strony nie poz-
walajà si´ zagubiç w historii, ale z drugiej
spowalniajà akcj´.

Fani serialu mogà byç jednak mocno
rozczarowani, gdy˝ adaptacja filmowa
znacznie odbiega od pierwowzoru. Wpraw-
dzie zgadzajà si´ podstawowe za∏o˝enia
fabu∏y, ale zupe∏nie inaczej po∏àczono sceny
i wykreowano g∏ównych bohaterów.

         ˚aneta Mas∏owska

Terry Brooks -
„Kroniki Shannary: Kamienie Elfów Shannary”

(Replika 2016)

TO POLECAM

Komisariat
Policji

OG¸OSZENIE

Dy˝ury radnych

Przewodniczàcy Rady Miejskiej
Ciechocinka przyjmuje wyborców
i interesantów w ka˝dy wtorek w go-
dzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie
Urz´du Miejskiego pok. nr 12.

Radni Rady Miejskiej Ciechocinka
przyjmujà wyborców i interesantów
w ka˝dy poniedzia∏ek w godzinach
13.30-15.30 w siedzibie Urz´du
Miejskiego, pok. nr 12.

Jerzy Draheim
- 26.09.2016 r.,

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

Pawe∏ KanaÊ
- 17.10.2016 r.,

Izabela Kowacka
- 24.10.2016 r.,
Marek Kuszyƒsk
- 07.11.2016 r.,
Anna Michalska
- 14.11.2016 r.,
Aldona Nocna
- 21.11.2016 r.,

Ró˝aƒski Bartosz
- 28.11.2016 r.,

W∏odzimierz S∏odowicz -
05.12.2016 r.

Jerzy Sobierajski
- 12.12.2016 r.,
Marcin Strych
- 19.12.2016 r.
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Krótsze godziny pracy ciechociƒskiego
Komisariatu Policji. Od 6 paêdziernika
osobiste zg∏oszenia b´dà przyjmowane w
godz. 6-22, a nie ca∏odobowo. - Zmiany
majà charakter organizacyjny i nie wp∏ynà
na dzia∏anie jednostki - zapewnia sier˝.
sztab. Marta Bia∏kowska-B∏achowicz, oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji w
Aleksandrowie Kujawskim. Jak podkreÊla
w rozmowie ze „Zdrojem”, nie zmieni si´
obsada patroli policyjnych na terenie Cie-
chocinka. Poza godzinami urz´dowania
ciechociƒskiego komisariatu ze zg∏oszenia-
mi mo˝na dzwoniç pod numery: 54 231
82 00, 54 231 82 21 oraz tradycyjne 997
i 112. Osobiste zg∏oszenia przyjmuje Ko-
menda Powiatowa Policji w Aleksandrowie
Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 15.

Przy wejÊciu do Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Janusza ˚ernickiego po-
jawi∏ si´ oryginalny plakat z wizerunkiem
patrona.

WymyÊlili i zaprojektowali go m∏odzi
czytelnicy.
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Paêdziernik jest okresem, w którym
zwracamy szczególnà uwag´ na bio-
logicznà nieuchronnoÊç, jakà jest schy-
∏ek ˝ycia cz∏owieka.

Pierwszy dzieƒ tego miesiàca obcho-
dzony by∏ jako Mi´dzynarodowy Dzieƒ
Osób Starszych, potem 20 paêdzierni-
ka przypada∏ Europejski Dzieƒ Seniora.
Stwarza to dobrà okazj´ do tego, aby
w scenografii z∏otej polskiej jesieni po-
rozmawiaç o fizjologicznym i filozo-
ficznym fenomenie, jakim jest staroÊç.

Obecnie na Êwiecie ˝yje oko∏o 600
milionów osób powy˝ej 60. roku ˝ycia.
Szacuje si´, ˝e w 2050 roku liczba ta
wyniesie 2 miliardy. Zdecydowana wi´k-
szoÊç z nich zamieszkiwaç b´dzie kraje
rozwini´te i rozwijajàce si´, do których
zalicza si´ Polska. Jest to przede wszyst-
kim konsekwencja najd∏u˝szego od ty-
siàcleci okresu pokoju w naszym regio-
nie, jak równie˝ przemian ustrojowych
i cywilizacyjnych, których wspó∏czeÊnie
˝yjàcy sà niewàtpliwymi beneficjentami.

W naszym kraju ˝yje obecnie ponad
6 milionów seniorów. Stajà si´ oni li-
czàcà si´ nie tylko w statystyce, ale i w
˝yciu politycznym i publicznym grupà
spo∏ecznà, przez co stosunek do star-

szych osób ulega zmianie. Przestajà oni
byç postrzegani tak, jak w czasach,
kiedy zrzucano ich ze Ska∏y Tarpejskiej
jako demograficzny balast, ale traktuje
si´ ich jako ˝ywy dowód perspektywy
nagrody b´dàcej ukoronowaniem ludz-
kiej egzystencji.

D∏ugie i dostatnie ˝ycie, uwolnione
pod koniec od przymusu pracy zarob-
kowej, od dzia∏aƒ zwiàzanych z za∏o˝e-
niem, utrzymaniem rodziny i wykszta∏-
ceniem potomstwa. Czy mo˝e byç coÊ
dla cz∏owieka przyjemniejszego? Chyba
nie.

Trzeba jednak do przyj´cia tej na-
grody troch´ si´  przygotowaç. Szcze-
gólnie przez akceptacj´ swojego sta-
tusu, z niewàtpliwymi ograniczeniami
wynikajàcymi z biologicznego zu˝ycia,
a tak˝e ekonomicznymi nast´pstwami
zaprzestania pracy zarobkowej. Nast´p-
nie, przez wyrobienie w sobie  dystansu
od zgie∏ku czynionego przez polityków,
szukaç „s∏odyczy spe∏nienia” dotych-
czasowych wyborów, jak to mówià
paskudnie psycholodzy „domknàç
swoje ego”.

Koniecznie te˝ trzeba si´ przeprowa-
dziç do Ciechocinka, o którym moja

wnuczka Magda w maturalnej klasie
liceum napisa∏a reporta˝:

„Rzadko myÊl´ o swojej staroÊci , ale
jeÊli ju˝ nachodzà mnie myÊli o niej, to
chcia∏abym zamieszkaç tak, jak moi
dziadkowie - w Ciechocinku. (...)

Od pewnego czasu obserwuje si´
ciekawe zjawisko - osiedlania si´ w
Ciechocinku osób w starszym wieku,
które po przejÊciu na emerytur´ porzu-
cajà dotychczasowe miejsca zamiesz-
kania i rozpoczynajà tutaj nowe ˝ycie.
Tak zrobili moi dziadkowie i z tej decyzji
sà bardzo zadowoleni. (...)

A ju˝ zupe∏nym odjazdem ze strony
dziadków by∏o zapisanie si´ na studia
w Uniwersytecie dla Aktywnych. Cho-
dzà na wyk∏ady i çwiczenia, majà ca∏y
tydzieƒ zagospodarowany ciekawymi
i bardzo atrakcyjnymi formami aktywi-
zacji. Grajà w bryd˝a, w petanque,
p∏ywajà w basenie, dziadek rozprawia
o literaturze, a nawet gra∏ w kabarecie,
babcia chodzi o kijkach. Z prawdziwà
przyjemnoÊcià, przyje˝d˝ajàc tutaj bra-
∏am udzia∏ w grach ruchowych dziars-
kich siedemdziesi´ciolatków ”.

Stanis∏aw Wodyƒski
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StaroÊç nie jest karà, ale nagrodà!

Wanda Rosiƒska, s∏uchaczka ciechociƒskiego Uniwersytetu dla Aktywnych, zaj´∏a II miejsce w konkursie fotograficznym Z∏ota Aleksandrowska
Ramka w kategorii „Mój Region”. Zdoby∏a te˝ trzecie miejsce w kategorii „Mój uniwersytet”. Konkurs organizowali aleksandrowski oddzia∏ Kujawsko-
Dobrzyƒskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Gratulujemy!
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Najtrudniejszy
pierwszy krok…
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Âwiatowy Dzieƒ UÊmiechu
z przedszkolakami

„Beztroski Êmiech dziecka
to jak promyk s∏oƒca w szarym ˝yciu”.

Przedszkolaki z „Bajki” ze szczerym
uÊmiechem powita∏y poranek 7 paê-
dziernika. I nie by∏ to przypadek, bo na
ten dzieƒ przypada∏ Âwiatowy Dzieƒ
UÊmiechu.

Po pierwsze, w dobry humor wpro-
wadzi∏ dzieci weso∏y clown. Sta∏ przy
wyjÊciu z szatni w Êmiesznej peruce i
wr´cza∏ wszystkim rodzicom „uÊmiech-
ni´te” rogaliki od paƒ kucharek. Po-
maga∏y mu pi´ciolatki pod kierunkiem
Szymka, obdarowujàc wchodzàcych

plakietkà z weso∏à buzià.
Po drugie, pani dyrektor uczy∏a

przedszkolaków z najstarszych grup
panowaç nad z∏oÊcià, wyp´dzaç jà i
pomagaç sobie wzajemnie. I pi´knie
si´ uda∏o podrzeç z∏oÊç na kawa∏ki,
odszukaç po Êladach z∏e emocje, a po-
tem przenieÊç ciemne chmury ponad
g∏owami, i jeszcze pokazaç tej z∏oÊci,
˝e dobry humor jest najwa˝niejszy,
unoszàc si´ nad g∏owà ka˝dego dziec-
ka jak kolorowy balonik!

Po trzecie, najstarsi „Bajkowicze”:
Gumisie i Czarodzieje, wyruszyli do
miasta, ˝eby wszystkim mieszkaƒcom
oznajmiç o Âwiatowym Dniu UÊmiechu.
Dzieci rozdawa∏y weso∏e plakietki prze-
chodniom, spotka∏y si´ nawet z panem
burmistrzem, który powita∏ je bardzo
mile i z wielkim uÊmiechem pocz´sto-
wa∏ s∏odyczami.

A po czwarte, piàte i szóste: tego
dnia nawet kanapki uÊmiecha∏y si´ do
dzieci, mleko by∏o s∏odkie, na obiad
by∏y nuggetsy z kurczaka, a i deszcz
przesta∏ padaç. Ca∏y dzieƒ by∏ weso∏y!
Prosimy o wi´cej takich piàtków!

   Wies∏awa K. Wójcik
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Za nami pierwsze dni w Przedszkolu
Samorzàdowym nr 2. Dla wielu dzieci
i rodziców by∏ to zapewne nie∏atwy
okres. Mimo kilku „kryzysowych” chwil
i paru „pocàcych si´ oczek” z dnia na
dzieƒ jest nam ∏atwiej.

Naszych dzielnych przedszkolaków
codziennie wita KubuÊ Puchatek. „Ma-
leƒstwa”, bo tak nazywa si´ grupa trzy-
latków, poznajà kolegów i kole˝anki,
zwiedzajà przedszkole, bawià si´ w kà-
cikach zainteresowaƒ, malujà farbami,
kolorujà, uk∏adajà budowle z klocków,
uczà si´ piosenek, taƒców i wierszyków.

Dzi´ki sprzyjajàcej aurze codziennie
bawià si´ na terenie ogrodu przedszkol-
nego. Uczà si´ bezpiecznego korzystania
ze sprz´tów znajdujàcych si´ na terenie
przedszkola: zje˝d˝alni, karuzel i huÊta-
wek.

„Maleƒstwa” po raz pierwszy uczest-
niczy∏y w wielkim wydarzeniu. We wto-
rek 20 wrzeÊnia obchodzi∏y Dzieƒ Przed-
szkolaka. Zabawom nie by∏o koƒca, taƒ-
ce, Êpiewy, baƒki mydlane, zabawy z
animatorem oraz upominki wr´czone
przez panià dyrektor Iwon´ Ruteckà
przynios∏y dzieciom ogromnà frajd´ i
niezapomniane wra˝enia, a tak˝e u∏atwi-
∏y jeszcze trwajàcy okres adaptacyjny.

Drodzy Rodzice! Pami´tajmy, ˝e
wszystkim nam chodzi o dobro naszych
dzieci, a sukces osiàgniemy tylko dzi´ki
wspó∏pracy, czego ˝yczymy zarówno
Paƒstwu jak i sobie.

Izabela Rakusiewicz



W ramach akcji „Wygraj ˝ycie dzi´ki marzeniom” Szko∏´ Podstawowà nr 1
i Liceum Ogólnokszta∏càce odwiedzili niepe∏nosprawni sportowcy i tancerze.

Urodziny
Kubusia
Puchatka

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 22

SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

Dzieci i m∏odzie˝ z ciechociƒskich
szkó∏ mog∏a spotkaç si´ z utytu∏owa-
nymi paraolimpijczykami, szermierzami
na wózkach: Grzegorzem Lewono-
wskim (mistrzem Êwiata i Europy), Ada-
mem Micha∏owskim (mistrzem Êwiata
i Europy) oraz Stefanem Makowskim
(reprezentowa∏ Polsk´ na szeÊciu ig-
rzyskach). Sportowcy opowiadali o og-
raniczeniach zwiàzanych z niepe∏no-
sprawnoÊcià i swojej walce o spe∏nienie
marzeƒ. Przygotowali te˝ pokaz swoich
umiej´tnoÊci.

Towarzyszàca olimpijczykom Adria-
na Zawadziƒska, miss Polski na wózku,
pokaza∏a swoje umiej´tnoÊci taneczne,
udowadniajàc ˝e niepe∏nosprawnoÊç
nie musi byç przeszkodà w dà˝eniu do

swoich celów.
Spotkanie z uczniami ciechociƒskich

szkó∏ by∏o mo˝liwe dzi´ki Fundacji Aka-
demia Integracji oraz Fundacji Jedyna
Taka.

   red.

Paraolimpijczycy
w ciechociƒskich szko∏ach
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Moc atrakcji, niespodzianek i ogromny
tort czeka∏y na dzieci z Przedszkola Samo-
rzàdowego nr 2 z okazji urodzin ich patro-
na. KubuÊ Puchatek 14 paêdziernika skoƒ-
czy∏ 90 lat.

Po Êniadaniu wszyscy zebraliÊmy si´
w jednej sali, aby Êwi´towaç z Kubusiem.
Na imprezie nie mog∏o oczywiÊcie zabrak-
nàç przyjació∏ Kubusia, którzy bawili si´
razem z nami i pomagali nam w przepro-
wadzaniu konkursów.

Na poczàtku dzieci dowiedzia∏y si´, skàd
pochodzi patron przedszkola. Nast´pnie
zaprosiliÊmy je do rozwiàzywania zagadek,
wspólnego Êpiewania z pokazywaniem,
rozpakowywania prezentu niespodzianki
oraz pieczenia ciasta metodà Klanza.

Ponadto Kubusiowi zosta∏y z∏o˝one ˝y-
czenia urodzinowe po∏àczone z tradycyj-
nym odÊpiewaniem „sto lat". Na koniec
KubuÊ Puchatek wraz z panià dyrektor
ukroi∏ pierwszy, symboliczny kawa∏ek tortu,
który trafi∏ do brzuszka ka˝dego przed-
szkolaka.

Joanna Kowalska



Pasowanie
na przedszkolaka

Przedszkole Kubusia Puchatka
18 paêdziernika 2016
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Pasowanie pierwszaków
i nauczycielskie laury

Pasowanie pierwszaków w Dniu
Edukacji Narodowej to w Szkole Pod-
stawowej nr 1 ju˝ tradycja. Dzieci przy-
gotowa∏y program artystyczny, a
nauczyciele w dniu swojego Êwi´ta
otrzymali nagrody i wyró˝nienia.

Po przygotowanej przez dzieci cz´Ê-
ci artystycznej nadszed∏ najwa˝niejszy
dla nich moment, który pami´taç b´dà
jeszcze d∏ugo. Pierwszaki zosta∏y pa-
sowane na ucznia olbrzymim o∏ówkiem,
co tak˝e nale˝y do tradycji szko∏y.

A póêniej przysz∏a chwila dla nauczy-
cieli. Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz wr´-
czy∏ nagrody wyró˝nionym pedago-
gom: dyrektor Katarzynie Dzi´gelews-
kiej, wicedyrektor Danucie Kapelaty-
Hryniewicz, Mirelli Ku∏aczkowskiej oraz
Tomaszowi Thiede.

Gratulacje otrzyma∏y tak˝e Joanna
Braatz, uhonorowana w tym dniu Brà-
zowym Krzy˝em Zas∏ugi, oraz Aleksan-
dra Dobrzaƒska, odznaczona Medalem
Komisji Edukacji Narodowej.

     red.
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Biegacze i biegaczki z Ciechocinka i
okolic odebrali 15 paêdziernika od bur-
mistrza Leszka Dzier˝ewicza pamiàtkowe
medale za promowanie miasta poprzez
sport w roku jubileuszowym.

Grupa sportowców bra∏a udzia∏ w wielu
ogólnopolskich biegach, promujàc w ten
sposób Ciechocinek i nasz region. WÊród
nagrodzonych znaleêli si´ Tomasz Górecki,
Monika Skibiƒska, Wiktoria Górecka, Ma∏-
gorzata Górecka, Maciej Kaliszewski, Kata-
rzyna Kaliszewska, Franek Kaliszewski, Ja-
rek Gierszewski, Sebastian Mackojç, Marcin
Zajàczkowski, Marta Dobrzaƒska, Janusz
Wyràbkiewicz, Darek Szad∏owski, Ariadna
Borzych, Lucyna Jab∏oƒska, Rados∏aw We-
so∏owski, Bartek Kubiak, Ma∏gorzata Burs-
ka, Kornelia KoÊciƒska, Czarek Kawiak,
Magda Gapiƒska, Paulina Mrówczyƒska,
˚aneta B∏asiƒska, Kamila KoÊciƒska.
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W ciechociƒskiej Hali Sportowej
odby∏ si´ 1 paêdziernika Turniej
Dwójek Siatkarskich dla m∏odzie˝y
szkó∏ podstawowych i gimnazjalnych.
Wzi´∏o w nim udzia∏ ponad 20 dru-
˝yn, które rywalizowa∏y w trzech
kategoriach wiekowych.

Wyniki:
Klasy III-IV - rzucanka siatkarska:
1. Natalia Domaga∏a/Ola Odwa˝na
2. Karolina Klamecka/Julia Siuber
3. Marcelina Puczyƒska/¸ucja

Zwierzchowska/Rafa∏ Szudzik.
Klasy V-VI:
1. Adam Kornaszewski/Szymon

Kisielewski
2. Leon Paƒka/Dominik St´piƒski
3. Mateusz Guêniczak/Filip Matuszak.
Klasy gimnazjalne:
1. Piotr Sztejna/Mi∏osz Siuber/Igor

Lewandowski
2. Wojciech Gawinecki/Konrad

Lewandowski

3.Dominik Pietrzak/Kacper Kulpa.
Statuetki i medale dla najlepszych

ufundowa∏ ciechociƒski OÊrodek Sportu
i Rekreacji.

Maciej Wzi´ch
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Turniej Dwójek Siatkarskich
dla m∏odzie˝y



Wyniki:
Bieg kobiet:
1. Dorota Dàbkowska (Toruƒ) 24:40
2. Arleta Jastrz´bska (Mogilno) 24;49
3. Katarzyna Bylicka (Ciechocinek)

26:01
Nordic Walking kobiet:
1. Halina Radzimirska (Poznaƒ) 36;41
2. Marianna Jóêwiak (W∏oc∏awek)

36:48
3. Agata B∏´dowska (Toruƒ) 37:47
Bieg m´˝czyzn:
1. Tomasz Bojanowski (Ciechocinek)

19:06
2. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo)

19:23
3. Jaros∏aw Jab∏oƒski (Ciechocinek)

20:38
Nordic Walking m´˝czyzn:
1. Micha∏ Rosiƒski (Che∏mno) 31:47
2. Franciszek Haniaczyk (Chodecz)

36:40
3. ̧ ukasz Jóêwiak (W∏oc∏awek) 36:49

Po biegu odby∏o si´ wr´czenie meda-
li najlepszym zawodniczkom i zawodni-
kom za siódmy bieg, jak równie˝ pod-
sumowanie i wr´czenie nagród za cykl
Grand Prix 2016 (od paêdziernika do

kwietnia). W poszczególnych katego-
riach najlepszymi byli:

Bieg kobiet:
1. Arleta Jastrz´bska (Mogilno)
2. Katarzyna Bylicka (Ciechocinek)
3. Honorata N´dzusiak (Aleksandrów

Kuj.)
Nordic Walking kobiet:
1. Halina Radzimirska (Poznaƒ)
2. Agnieszka Kowalewska (Ciechoci-

nek)
3. Justyna Maziarz-Malinowska

(W∏oc∏awek)
Bieg m´˝czyzn:
1. Tomasz Bojanowski (Ciechocinek)
2. Jaros∏aw Jab∏oƒski (Ciechocinek)
3. Sebastian Mackojç (Ciechocinek)
Nordic Walking m´˝czyzn:
1. Ryszard Dembkowski (Toruƒ)
2. Franciszek Haniaczyk (Chodecz)
3. W∏odzimierz Krych (Toruƒ)
Puchary i medale dla najlepszych

ufundowa∏ OSiR w Ciechocinku, a na-
grody rzeczowe Towarzystwo Przyjació∏
Ciechocinka wspó∏organizujàce cykl GP
T´˝nie Run w Biegach i Nordic Walking.
Kolejny, trzeci cykl zawodów Grand
Prix rozpocznie si´ w kwietniu 2017
roku.             Maciej Wzi´ch
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W Amatorskim Turnieju Tenisa Ziem-
nego na kortach w parku Zdrojowym
wzi´∏o udzia∏ 13 zawodników. Faz´ eli-
minacyjnà uczestnicy rozegrali w 4 gru-
pach, a do play-off awansowa∏o po
dwóch najlepszych z ka˝dej grupy.

Turniej zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem Ra-
fa∏a Goêdzikowskiego, który w finale po-
kona∏ Micha∏a Kisielewskiego 7:6. Trzecie
miejsca zaj´li Maciej Wzi´ch oraz Ramirez
Kaliski, przegrywajàc z finalistami w pó∏-
finale.

Wyniki:
åwierçfina∏y:
- R. Kaliski (Ciechocinek) - J. Kamiƒski

(Toruƒ) 6:3
- R. Go˝dzikowski (C-nek/Warszawa) -

 W. Kaczorowski (C-nek) 6:0
- M. Wzi´ch (C-nek) - R. Fràczek (C-

nek) 6:1
- M. Kisielewski (C-nek/Toruƒ) - M.

Olejnik 6:0.
Pó∏fina∏y:
- R. Goêdzikowski - R. Kaliski 6:1
- M. Kisielewski - M. Wzi´ch 6:1.
Fina∏:
R. Goêdzikowski - M. Kisielewski 7:6.
Puchary dla najlepszych zawodników

ufundowa∏ ciechociƒski OÊrodek Sportu
i Rekreacji.   Maciej Wzi´ch

Amatorski
Turniej Tenisa

Ziemnego
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Fina∏ tegorocznego cyklu
Grand Prix T´˝nie Run

Blisko 60 zawodniczek i zawodników wzi´∏o udzia∏ w siódmym biegu
cyklu Grand Prix T´˝nie Run Ciechocinek 2016 w Biegach i Nordic Walking,
który zosta∏ rozegrany 15 paêdziernika na trasie wokó∏ ciechociƒskich
t´˝ni. Jak zwykle uczestnicy mieli do pokonania dystans 5200 m.



Zakoƒczy∏a si´ kolejna edycja konkursu „Zielony Ciechocinek” na naj-
∏adniejszy ogród i balkon w mieÊcie. W piàtek 14 paêdziernika w Urz´dzie
Miejskim odby∏o si´ uroczyste wr´czenie nagród laureatom.

Ciechocinek
na targach

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 26

Z ˚YCIA MIASTA

W∏aÊciciele najpi´kniejszych
ogrodów nagrodzeni

Do konkursu mo˝na si´ by∏o zg∏a-
szaç do po∏owy sierpnia, kilka ogro-
dów zg∏osili jednak sami cz∏onkowie
komisji konkursowej w uznaniu ich
urody i wysi∏ku w∏aÊcicieli. Jury przez
dwa tygodnie wizytowa∏o uczestni-
ków konkursu, a ostateczny werdykt
zapad∏ 20 wrzeÊnia.

- W tym roku konkurs mia∏ bardzo
wysoki poziom. MieliÊmy spory k∏opot
z wy∏onieniem zwyci´zców - przyzna-
je Joanna Rutkowska z Biura Kultury,
Sportu i Promocji Miasta, przewod-
niczàca komisji konkursowej.

G∏ówne nagrody w kategorii „ogród-
ki przydomowe” zdobyli:

- Marzena Pacholska, ul. Stawowa 9,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.

Konopnickiej 41,
- Agnieszka i Maciej Marjaƒscy, ul.

˚ytnia 71,
- Dorota i Ireneusz Krupa, ul. Nor-

wida 52,
- Krzysztof Mrówczyƒski, ul. S∏oƒska

11a.
W kategorii „balkony” nagrody otrzy-

mali:
- Paulina i Jakub BuÊko, ul. Polna 10/98,

- Bogumi∏a Go∏´biowska, ul. Osiedlo-
wa 7/9,

- Agnieszka Peisert, ul. S∏oƒska 2b/11.
- Ten konkurs przynosi nam najwi´-

cej splendoru, fantastycznie wp∏ywa
na popraw´ wizerunku miasta - mówi∏
podczas wr´czenia nagród Leszek Dzier-
˝ewicz, burmistrz Ciechocinka. Dzi´ko-
wa∏ uczestnikom konkursu za zaanga-
˝owanie i pomys∏owoÊç. Zaznaczy∏, ˝e
to tak˝e dzi´ki ich wysi∏kowi Ciecho-
cinek zas∏u˝y∏ na miano „miasta kwia-
tów”.

W jury zasiadali Joanna Rutkowska
jako przewodniczàca, Katarzyna Tur-
kiewicz, inspektor ds. obs∏ugi Rady
Miejskiej, Barbara Kawczyƒska, dyrek-
tor MCK, Czes∏awa Florczak, mieszkan-
ka, Klara Drobniewska, radna, Jerzy
Draheim, radny i Bartosz Ró˝aƒski,
radny.

Laureaci konkursu otrzymali nagro-
dy rzeczowe: sprz´t AGD, a tak˝e akce-
soria i ma∏à architektur´ ogrodowà.
„Zdrój Ciechociƒski” sprawowa∏ patro-
nat medialny nad konkursem.
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Ciechocinek promowa∏ si´ podczas
pierwszej edycji Mi´dzynarodowych Targów
Turystycznych World Travel Show w War-
szawie. Joanna Rutkowska z Biura Kultury,
Sportu i Promocji reprezentowa∏a nasze
miasto na stoisku województwa kujawsko-
pomorskiego wraz z Toruniem, Bydgoszczà,
˚ninem czy Koronowem.

 GoÊcie targów mogli spotkaç si´ ze zna-
nymi podró˝nikami: Martynà Wojciecho-
wskà, Aleksandrem Dobà czy idolkà naj-
m∏odszych, Nelà Ma∏à Reporterkà. Na im-
prezie promowa∏y si´ miasta i paƒstwa z
ca∏ego Êwiata, od Meksyku po Chiny.
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fot. J. Hawik, K. Lepczyƒski, nades∏ane



Inauguracja roku Wis∏y
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