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Uroczystà sesjà w Teatrze Letnim Rada Miejska podsumowa∏a koƒczàcy si´ Rok Jubileuszowy.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 4

Z ˚YCIA MIASTA

Ten rok nas zbli˝y∏

- Przez te miesiàce wielokrotnie wy-
brzmiewa∏y dwa s∏owa: rok jubileuszo-
wy. Pozostajà nam po nim wspania∏e
wspomnienia i odrobina ˝alu, ˝e ju˝
przemin´∏o - mówi∏ burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz. - Ten rok to by∏ trud, od-
powiedzialnoÊç i radoÊç. W ferworze
przygotowaƒ spieraliÊmy si´, ale i szu-
kaliÊmy kompromisu, porozumienia.
Wspólna praca dla miasta przezwy-
ci´˝y∏a codzienne niesnaski. Ten rok
nas zbli˝y∏ - wskazywa∏.

- Musimy jeszcze bardziej zjednoczyç
si´ we wszystkich dzia∏aniach - doda∏
Marcin Zajàczkowski, przewodniczàcy
Rady Miejskiej. - Niech 2017 rok z∏àczy
nas wspólnie tak jak ten rok, który w∏aÊ-
nie ˝egnamy - podkreÊli∏.

Wiele ciep∏ych s∏ów pod adresem
Ciechocinka pad∏o z ust przyby∏ych
goÊci. - To polska marka, per∏a uzdro-
wisk, uznawana za najbardziej kultowy
polski kurort - mówi∏ senator Józef ¸y-
czak. - Pere∏ka na mapie województwa

Te jubileusze Êwi´towaliÊmy

180 lat uzdrowiska

100 lat nadania praw miejskich

130 lat Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej

125 lat Teatru Letniego

110 lat Towarzystwa Przyjació∏

Ciechocinka

70 lat Liceum Ogólnokszta∏càcego

im. Stanis∏awa Staszica

wódzkiego.
- Ciechocinek jest miastem systema-

tycznie si´ rozwijajàcym i ˝ycz´, by by∏o
tak dalej - mówi∏ Dariusz Wochna, sta-
rosta aleksandrowski. - Jubileusz to do-
skona∏a okazja, by przypomnieç, ˝e

Ciechocinek to jeden z najpi´kniejszych
kurortów w Polsce i Europie, który swo-
jà pozycj´ wypracowa∏ dzi´ki pracowi-
toÊci kilku pokoleƒ - wskazywa∏ Jerzy
Terlecki, cz∏onek zarzàdu Stowarzysze-
nia Gmin Uzdrowiskowych RP i bur-
mistrz Polanicy Zdroju.

„Echo rocznicowych wydarzeƒ s∏y-
chaç by∏o tak˝e w Toruniu” - napisa∏
w liÊcie skierowanym do w∏adz Ciecho-
cinka Micha∏ Zaleski, prezydent Torunia.
„Z perspektywy toruƒskiej Ciechocinek
to nieodleg∏y i dobry sàsiad” - zazna-
czy∏.

Do cz∏onków komitetu honorowego
Roku Jubileuszowego, czyli prof. Ireny
Ponikowskiej, Izabeli Kowackiej, prof.
Szymona Kubiaka, prof. Zygmunta Wia-
trowskiego, prof. Stanis∏awa Kunikows-
kiego, dr. Micha∏a Mik∏aszewicza i Wik-
tora Polaka pow´drowa∏y pierwsze
egzemplarze rocznicowego albumu.

Leszek Dzier˝ewicz i Marcin Zajàcz-
kowski dzi´kowali zaanga˝owanym
w obchody Krzysztofowi Jaroszowi,
przewodniczàcemu Komisji Zdrojowej,
Mariuszowi Krupie z zarzàdu Przed-
si´biorstwa Uzdrowiska Ciechocinek,
Teresie Kudybie, koordynatorce wyda-
rzeƒ rocznicowych i Dominice Sikors-
kiej z Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Pamiàtkowe tablice trafi∏y na r´ce
kierowników miejskich instytucji: Bar-
bary Kawczyƒskiej z Miejskiego Centrum
Kultury, Marioli Ró˝aƒskiej z Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Dariusza Górec-
kiego z OÊrodka Sportu i Rekreacji oraz
Janusza Hawika z Biura Kultury, Sportu
i Promocji Miasta.

Doceniono równie˝ aktywnoÊç oby-
wateli, czyli Towarzystwa Przyjació∏

kujawsko-pomorskiego - doda∏ Ryszard
Bober, przewodniczàcy sejmiku woje-



Jubileuszowy
album
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Koƒczy si´ pani misja w roku jubi-
leuszowym. Jakie towarzyszy temu
uczucie? Spe∏nienia, niedosytu?

- Misja, powiedzia∏ pan... Troch´ tak.
Nadzorowa∏am, inspirowa∏am, czasem
te˝ zmuszona by∏am si∏owaç si´ z „umo-
cowanymi” wiatrakami, ale to zupe∏nie
nieistotne w wielowymiarowym „kos-
mosie”, jakim okaza∏ si´ ten wyjàtkowy
rok. Koordynowa∏am obchody tylko
dwóch jubileuszy: 180-lecia oraz 100-
lecia.

JeÊli czytelnicy „Zdroju” zauwa˝yli
chocia˝ kilka inicjatyw, jak wystawa
plenerowa, Kongres Polskich Mediów,
zwielokrotnionà obecnoÊç Ciechocinka
w mediach czy solidarnoÊç mieszkaƒ-
ców w podejÊciu do I Parady Ciecho-
cinian, którà organizowa∏am, to wys-
tarczy. Ani spe∏nienie, ani niedosyt.
Ca∏kiem zwyczajnie: to by∏ rok, w któ-
rym ciechocinianie mieli szans´ spraw-
dziç si´ w grze zespo∏owej. Wielu si´
sprawdzi∏o i to jest nasz wspólny suk-
ces.

Co ten rok da∏ Ciechocinkowi?
- Ciechocinkowi ten rok da∏ zdecy-

dowanie ogromnà popularnoÊç, umoc-
niliÊmy mark´ kultowego polskiego
kurortu, a to bardzo dobrze. Pomóg∏
nam ogromnie film „Excentrycy”. Je-
dnak w Roku Jubileuszowym, z powo-
du bardzo licznych imprez masowych,
odwiedza∏y nas „t∏umy”, a ja nie jestem
przekonana, czy to dobrze dla uzdro-
wiska.

Ciechocinek to nie powinno byç mia-
sto zaje˝d˝one przez auta i zdeptane
przez g∏oÊnych turystów, którzy w do-
datku potrzebujà, ˝eby koniecznie „coÊ
si´ dzia∏o”. W kurorcie nie mo˝e dziaç
si´ zbyt du˝o... W dobrym kurorcie si´
leczy, wypoczywa, uspokaja. Dope∏nie-
niem leczenia bywa muzykoterapia,
aromaterapia - kameralne koncerty,
kwiaty, fontanny. Nie ha∏aÊliwa, byle
jaka „muzyka” dla mas i spaliny przy
Grzybku, byle tylko interes si´ kr´ci∏…

Najwi´kszy sukces i najwi´ksze nie-
powodzenie?

- Sukcesem tego roku jest synergia.
Sukcesem jest po∏àczenie dzia∏aƒ wielu
Êrodowisk, pozyskanie do wspó∏pracy
osób stojàcych nieco z boku. Przeko-
nanie, ˝e mo˝na si´ pi´knie sprzeczaç
i ˝e w ka˝dym sporze nale˝y mieç od-
wag´ bycia màdrym. Zauwa˝y∏am, ˝e
potworzy∏y si´ sojusze osób, którym
na Ciechocinku bardzo zale˝y.

Ale sukcesem najwi´kszym jest upo-
wszechnienie w kraju marki Ciechocinka
jako Stolicy Polskiej Balneologii. B´dzie-
my kontynuowaç te dzia∏ania w Êrodo-
wisku Komisji Zdrojowej. Mamy am-
bitne plany.

Niepowodzeniem tego roku b´dzie
tylko to, jeÊli za miesiàc, dwa „wszystko
wróci do normy”, jeÊli potencja∏y, które
zosta∏y dostrze˝one i uruchomione w
wielu znakomitych ludziach, sprawach,
pomys∏ach zostanà zapomniane, za-
niechane.

Ciechocinka, Uniwersytetu dla Aktyw-
nych i Fundacji Pro Omnibus Don Vasyla
Szmidta. Szczególne podzi´kowania
pad∏y pod adresem ciechociƒskich dru-
hów ze Zwiàzku Harcerstwa Rzeczy-

pospolitej na czele z ¸ukaszem Ma∏ec-
kim. - Zawsze mo˝emy na was liczyç,
tak˝e dziÊ. Dzi´kujemy za niezawodnoÊç
- mówi∏ Marcin Zajàczkowski.

  Krzysztof Lepczyƒski
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Na zakoƒczenie Roku Jubileuszowego
powsta∏ pamiàtkowy album „Uzdrowisko
Ciechocinek”.

- To wyjàtkowe wydanie z unikatowymi
archiwaliami i artystycznymi zdj´ciami -
mówi∏ podczas uroczystej sesji Rady Miejs-
kiej burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.

- To zespo∏owe dzie∏o stworzone przez
kreatywnych ciechocinian - mówi „Zdrojo-
wi” Teresa Kudyba, której zlecono przygo-
towanie rocznicowego wydawnictwa. - Mo-
ja koncepcja polega∏a na tym, aby pokazaç
niepublikowane wczeÊniej archiwalia, a
dzi´ki zaproszeniu do wspó∏pracy znako-
mitych fotografików, ukazaç te˝ wspó∏-
czesny Ciechocinek w zaskakujàcej i ele-
ganckiej formule - wyjaÊnia.

Album pe∏en jest efektownych zdj´ç
wykonanych przez ciechociƒskich foto-
grafów. - OczywiÊcie, nie mog∏am stwo-
rzyç jedynie dzie∏a opartego na fotografii
artystycznej, bowiem jest to tak˝e album
dokumentujàcy obchody Roku Jubileuszo-
wego i jest w nim te˝ miejsce na reporters-
kie zdj´cia wydarzeƒ oraz sportretowanie
mieszkaƒców - wskazuje Kudyba. - Prze-
glàdajàc ten album, podziwiamy, jak pi´kny
kawa∏ek polskiej ziemi los odda∏ nam pod
opiek´ - dodaje.

Album mo˝na kupiç w Biurze Promocji
przy ul. Zdrojowej 2b.      red.

Rozmowa z Teresà Kudybà, koordynatorkà obchodów Roku Jubileuszowego.



Koniec z op∏atami za psy, nowe stawki podatków od nieruchomoÊci
i zmiany w MOPS - to najwa˝niejsze decyzje podj´te na XXVI sesji
Rady Miejskiej, która odby∏a si´ 28 listopada.
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Dekoracje
Êwiàteczne

Burmistrz Ciechocinka zaprasza do
udzia∏u w konkursie na naj∏adniejsze
dekoracje Êwiàteczne.

Komisja konkursowa b´dzie bra∏a pod
uwag´ wykonanie i estetyk´ instalacji, po-
mys∏owoÊç oraz wk∏ad w stworzenie Êwià-
tecznego nastroju w uzdrowisku.

Nagrody zostanà przyznane w dwóch
kategoriach: domy i mieszkania prywatne,
obiekty u˝ytecznoÊci publicznej.

Termin zg∏oszeƒ do konkursu: 15-31
grudnia 2016.

Komisja konkursowa dokona oceny zg∏o-
szonych oraz wybranych przez siebie obiek-
tów. Ch´tni mogà zg∏aszaç swój udzia∏ w
Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta
przy ul. Zdrojowej 2b, telefonicznie pod
num. 54 416 01 60 lub drogà elektronicznà
na adres bok@ciechocinek.pl.

XXVI sesja Rady Miejskiej

Nie zap∏acimy za psa
O nowego roku nie b´dziemy ju˝

musieli p∏aciç 36 z∏ rocznie za posiada-
nie czworonoga. - Du˝o pracy, ma∏y
efekt - mówi o tej op∏acie Ma∏gorzata
Szwajkowska, skarbnik miasta. W ubie-
g∏ym roku z tego tytu∏u wp∏yn´∏o do
miejskiej kasy 4925 z∏, a do koƒca lis-
topada tego roku 4047 z∏. To jednak
niewiele, zw∏aszcza ̋ e urz´dnicy musieli
przygotowywaç mnóstwo powiado-
mieƒ o nowej op∏acie. - Dochody by∏y
tak znikome, ˝e odpuÊciliÊmy - mówi
Szwajkowska.

Wielu mieszkaƒców tego podatku
nie uiszcza∏o, zw∏aszcza ˝e nie jest on
obligatoryjny i w praktyce trudno by∏o
go egzekwowaç. Kiedy jednak pojawi-
∏a si´ mo˝liwoÊç zwolnienia od op∏aty
po przedstawieniu zaÊwiadczenia, ˝e
pies pochodzi ze schroniska, skorzysta∏o
z tej drogi bardzo du˝o ciechocinian.

Zmiany w MOPS
Podczas sesji radni uchwalili nowy

statut Miejskiego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej. - W zwiàzku z na∏o˝eniem
na MOPS realizacji dodatkowych za-
daƒ wynikajàcych z ustaw o Karcie
Du˝ej Rodziny, zasi∏ków i 500+ oraz
utworzonego i przekazanego do za-
rzàdzania MOPS oÊrodka dziennego
pobytu, koniecznym sta∏o si´ uwzgl´d-
nienie wszystkich tych dodatkowych
zadaƒ w statucie jednostki - t∏umaczy∏
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.

Zmieni∏y si´ tak˝e stawki odp∏atnoÊci
za us∏ugi opiekuƒcze. Teraz b´dà one
uzale˝nione od dochodu zaintereso-
wanych (a konkretnie ustawowego
kryterium, które wynosi obecnie 461
z∏ dochodu dla osoby samotnie gos-
podarujàcej lub 316 z∏ dochodu na
osob´ w rodzinie). I tak osoby, które
nie przekraczajà tego progu, nie b´dà
p∏aciç za opiek´, a np. osoby, których
dochody to dwukrotnoÊç kryterium,
p∏aciç b´dà jednà czwartà stawki go-

dzinowej.

WysokoÊç stawek podatku od nie-
ruchomoÊci

Radni przyj´li uchwa∏´ w sprawie
wysokoÊci stawek podatku od nierucho-
moÊci. W porównaniu z ubieg∏ym ro-
kiem praktycznie si´ ona nie zmieni∏a.

Inne uchwa∏y
Uchwalono Program wspó∏pracy

gminy z organizacjami pozarzàdowy-
mi, o którym pisaliÊmy ju˝ w „Zdroju”.
W miejscowym planie zagospodaro-
wania dla ul. Ogrodowej wprowadzono
postulowanà mo˝liwoÊç budowy do-
mów wielorodzinnych. Zaktualizowano
te˝ tegoroczny bud˝et i ustalono ek-
wiwalent pieni´˝ny dla cz∏onków
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej. Formalnie
uchwalono przystàpienie do opracowa-
nia Lokalnego Programu Rewitalizacji
na lata 2016-2023, który obszernie
opisywaliÊmy w listopadowym „Zdro-
ju”.

Wszystkie uchwa∏y dost´pne sà w
Biuletynie Inofmracji Publicznej Cie-
chocinka w zak∏adce akty prawne /
uchwa∏y Rady Miejskiej.
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Dom Seniora
prawie gotowy
W koƒcu listopada zakoƒczy∏y si´ od-

biory techniczne Domu Seniora, czyli oÊ-
rodka dziennego pobytu dla osób starszych
przy ul. Mickiewicza. Dawna siedziba
Miejskiego Centrum Kultury zmieni∏a si´
nie do poznania.

W grudniu trwa wyposa˝anie obiektu
i przygotowanie do otwarcia. Pierwsze za-
j´cia dla seniorów majà ruszyç ju˝ 2 stycz-
nia. Placówka dzia∏aç b´dzie w strukturach
Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej.

Rodzaj podatku stawka
Grunty zwiàzane 0,79 z∏/m²
z dzia∏alnoÊcià gospodarczà
Grunty pozosta∏e 0,30 z∏/m²
Grunty niezabudowane, 2,98 z∏/m²
z prowadzonà budowà
Budynki mieszkalne 0,66 z∏/m²
Budynki zwiàzane 21,2 z∏/m²
z dzia∏alnoÊcià gospodarczà
Budynki zwiàzane z udzielaniem 4,45 z∏/m²
Êwiadczeƒ zdrowotnych
Budynki pozosta∏e 7,23 z∏/m²
Budowle 2 proc. wartoÊci

Drodzy Czytelnicy,

w Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia ˝yczymy Wam spokoju, chwili relaksu
i odpr´˝enia w gronie najbli˝szych. Nie dajcie si´ porwaç przedÊwiàtecznemu

szaleƒstwu i pami´tajcie, ˝e ten czas jest dla Was i Waszych bliskich.

A w Nowy Rok wejdêcie z si∏à, determinacjà i radoÊcià. Oby obfitowa∏
on w te pi´kne chwile, które niektórzy nazywajà sukcesami.

Wasza Redakcja



Jerzy Owsiak
wiosnà

w Ciechocinku?
Jubileuszowy, 25. fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy odb´dzie si´
15 stycznia. Ciechociƒski sztab, którego organizacjà jak co roku zajmuje si´
Miejskie Centrum Kultury, jest ju˝ prawie gotowy do dzia∏ania.
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W ubieg∏ym roku na ciechociƒskie
ulice wysz∏o 74 wolontariuszy, uda∏o
im si´ zebraç 30 342 z∏ote. Jak mówi
„Zdrojowi” Katarzyna Kaliszewska,
szefowa sztabu w Ciechocinku, w tej
edycji WOÂP kwestowaç b´dzie a˝ 90
osób.

Podczas tradycyjnego koncertu w
Muszli Koncertowej zagraç majà  m.in.
Zdrowa Woda i Sko∏owani, trwajà jesz-
cze rozmowy z innymi zespo∏ami. Pla-
nowane sà te˝ licytacje orkiestrowych
pamiàtek. Prócz koszulek, kubków i in-
nych gad˝etów wystawiony zostanie
plakat filmu „Excentrycy” z podpisami
Macieja Stuhra, Janusza Majewskiego
i W∏odzimierza Kowalewskiego.

W tym roku WOÂP gra dla ratowania
˝ycia i zdrowia dzieci na oddzia∏ach
ogólnopediatrycznych oraz dla zapew-
nienia godnej opieki medycznej senio-
rom.

- To przera˝ajàce jak pediatria w Pols-
ce wcià˝ jest zaniedbana - mówi prof.
Teresa Jackowska, konsultant krajowy
w dziedzinie pediatrii, cytowana na
stronach WOÂP. - Mimo ogromnej
pomocy ze strony Orkiestry, nadal na
tych oddzia∏ach brakuje elementarnego
wyposa˝enia. Na salach szpitalnych
mo˝na by z powodzeniem kr´ciç filmy
w rzeczywistoÊci lat 60-tych bez bu-

dowania scenografii - podkreÊla.
- Mówiàc j´zykiem medycznym, ge-

riatria wymaga intensywnej terapii -
zaznacza Lilia Dziwisz, ekspertka Funda-
cji Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy.
- Je˝eli nie zaczniemy wi´cej dzia∏aç na
rzecz tej dziedziny medycyny, mo˝e si´
okazaç, ˝e za kilka czy kilkanaÊcie lat
nie b´dzie mia∏ kto si´ zajàç seniorami,
bo np. wcià˝ brakuje lekarzy specja-
listów. Uk∏on Orkiestry w stron´ geriatrii
to przepi´kny gest, dla wielu starszych
ludzi to po prostu godne warunki na
chorowanie, dochodzenie do zdrowia,
mniej bólu czy poprawa diagnostyki.
Ale sama Orkiestra nie jest w stanie
zrobiç wszystkiego - podkreÊla.

Sztab WOÂP w Ciechocinku wspierajà
m.in. Szko∏a Podstawowa nr 1, Liceum
Ogólnokszta∏càce, Publiczne Gimna-
zjum, Niepubliczne Gimnazjum, Miejska
Biblioteka Publiczna, Miejskie Centrum
Kultury, Samorzàdowe Przedszkole nr
1, Przedszkole Samorzàdowe nr 2, sekcja
wolontariatu Uniwersytetu dla Aktyw-
nych, piekarnia Polkorn, Sanatorium
Wojskowe „Jubilat”, Centrum Rehabi-
litacji i Wypoczynku TeoDorka, Pensjonat
pod Jemio∏à, Cukiernia Wuzetka, Agen-
cja Ochrony Osób i Mienia Auto-Trezor
oraz PLH-Audio.

      Krzysztof Lepczyƒski

Przed nami jubileusz WOÂP.
Ciechocinek ju˝ gotowy
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Jerzy Owsiak na prze∏omie maja lub
czerwca ma odwiedziç Ciechocinek.
Planowana wizyta zwiàzana jest z 25-
leciem Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy.

Kilka tygodni temu burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz wystosowa∏ do Jerzego Ow-
siaka list z zaproszeniem do Ciechocinka.
- Chcàc podkreÊliç rol´ naszego miasta
jako inicjatora WOÂP, postanowi∏em zre-
alizowaç pomys∏ pana S∏awomira Ma∏ec-
kiego i zaprosiç na koncert zespo∏y, któ-
re od poczàtku by∏y z WOÂP - wyjaÊnia
w rozmowie ze „Zdrojem” burmistrz.

W ciechociƒskiej Sali Malinowej 15 lu-
tego 1992 roku odby∏ si´ koncert, który
da∏ poczàtek Wielkiej Orkiestrze Âwià-
tecznej Pomocy. Gra∏a wtedy Zdrowa
Woda, a imprez´ prowadzi∏ Jerzy Owsiak.
Póêniej wÊród mieszkaƒców i miejscowych
przedsi´biorców zbierano fundusze na
leczenie dzieci z wadami serca.

Jak t∏umaczy S∏awomir Ma∏ecki, wspó∏-
za∏o˝yciel Zdrowej Wody, chodzi o pow-
tórzenie tamtego koncertu z udzia∏em
zespo∏ów, które wspiera∏y WOÂP u jej
poczàtków: Proletaryatu, Voo Voo, IRA,
Kobranocki i Zdrowej Wody.

Owsiak podczas wizyty w naszym uz-
drowisku mia∏by te˝ ods∏oniç dedykowanà
mu gwiazd´ na deptaku. S∏awomir Ma∏ecki
podkreÊla, ˝e nie zastanawiamy si´ ju˝
„czy”, ale „kiedy” szef WOÂP odwiedzi
Ciechocinek. W gr´ wchodzi najpewniej
maj lub czerwiec.

     Krzysztof Lepczyƒski

Zapraszamy
na sylwestra w Ciechocinku

W Sylwestra w Muszli Koncertowej zagra
zespó∏ Alahari. Nie zabraknie te˝ ˝yczeƒ

i efektownych sztucznych ogni.

Jak podkreÊla Barbara Kawczyƒska, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury, które

przygotowuje imprez´, Alahari goÊci∏ ju˝
w Ciechocinku dwa lata temu i

spotka∏ si´ z entuzjastycznym przyj´ciem.

Poczàtek koncertu o godz. 22.30.
O pó∏nocy tradycyjne ˝yczenia burmistrza

i sztuczne ognie.



Piàtà rocznic´ powstania Êwi´towa∏ 22 listopada ciechociƒski Uniwersytet dla Aktywnych. - Ciechocinek mo˝e
byç z nas dumny, bo dzi´ki naszemu stowarzyszeniu sta∏ si´ miastem akademickim - Êmia∏a si´ Gra˝yna Ocho-
ciƒska, prezes stowarzyszenia UdA.
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Marzenia nie idà na emerytur´

DziÊ Uniwersytet dla Aktywnych to
214 cz∏onków w 18 sekcjach, nie dzi-
wi wi´c, ˝e sala podczas obchodów
rocznicowych, a jednoczeÊnie uroczys-
tej inauguracji roku akademickiego,
p´ka∏a w szwach. - MyÊl´, ˝e mój sen
i moje marzenie o uniwersytecie dla
seniorów zosta∏o spe∏nione - mówi∏a
prezes Ochociƒska.

Przyszed∏ ca∏y Ciechocinek
Na uroczystoÊci pojawili si´ szefowie

niemal wszystkich ciechociƒskich in-
stytucji i organizacji, na czele z Dariu-
szem Wochnà, starostà aleksandrows-
kim, i Leszkiem Dzier˝ewiczem, bur-
mistrzem. - To wa˝ny dzieƒ dla mias-
ta, uniwersytet fantastycznie wpisa∏ si´
w jego krajobraz - przyzna∏ ten ostatni,
podkreÊlajàc zaanga˝owanie Gra˝yny
Ochociƒskiej w powstanie uniwersyte-
tu. - Min´∏o pi´ç lat, a wydaje si´, jak-
byÊmy rozmawiali o za∏o˝eniu UdA
przed chwilà - mówi∏ Leszek Dzier˝e-
wicz.

- Zawsze pracowa∏am spo∏ecznie -
przyznaje w rozmowie ze „Zdrojem”
Gra˝yna Ochociƒska. Jak mówi, po za-
koƒczeniu aktywnoÊci politycznej w jej
˝yciu nagle pojawi∏a si´ pustka. - A cie-
chociƒski uniwersytet powsta∏ przez
czyste lenistwo. Nie chcia∏o mi si´ jeê-
dziç na wyk∏ady do Torunia - Êmieje
si´.

„Chcemy integrowaç”
Jednak w UdA nie chodzi o lenistwo

pani prezes, a o coÊ wi´cej. - Chcemy
integrowaç ludzi – wyjaÊnia Ochociƒska.

Jedna z naszych studentek opowiada∏a,
jak bardzo podoba∏ jej si´ Ciechocinek
tu˝ po przeprowadzce. Ale przyszed∏
listopad, usiad∏a w pokoju, popi∏a her-
bat´ i zapyta∏a „co dalej”? Takie historie
nas mobilizujà - wskazuje.

A potrzeba by∏a ogromna. Poczàtko-
wo siedziba UdA mieÊci∏a si´ w niewiel-
kim pomieszczeniu dawnej siedziby
Miejskiego Centrum Kultury na ul. Mic-
kiewicza. - Zacz´∏y waliç t∏umy, niemal
od razu zapisa∏o si´ 190 osób - wspo-
mina prezes Ochociƒska. DziÊ warunki
w nowej kwaterze MCK sà o wiele bar-
dziej komfortowe.

Pozytywne ADHD
Podczas inauguracji komplementów

pod adresem prezes nie brakowa∏o. -
˚ywotnoÊç pani Gra˝yny pozwoli do-
czekaç dziesi´ciolecia - wskazywa∏ prof.
Stanis∏aw Kunikowski, rektor Kujawskiej
Szko∏y Wy˝szej we W∏oc∏awku, która
wspiera∏a UdA w pierwszym okresie
dzia∏ania.- Gra˝yna ma pozytywne
ADHD na punkcie uniwersytetu - mó-
wi∏a Jagoda Pietrusa, cz∏onkini zarzàdu
stowarzyszenia.

Gratulacje pop∏yn´∏y ze strony To-
ruƒskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku i miejskich instytucji. - Marzenia nig-
dy nie idà na emerytur´. I to swoim
dzia∏aniem paƒstwo udowodnili - mó-
wi∏a Katarzyna Dzi´gelewska, dyrektor
Szko∏y Podstawowej nr 1. Prof. Zyg-
munt Wiatrowski podkreÊla∏ zaÊ, ˝e
Êrodowisko ciechociƒskich „studentów”
z optymizmem patrzy w przysz∏oÊç.

Na samym poczàtku wydarzenia wy-

stàpi∏ dzieci´cy zespó∏ „Âwierszcze”
W∏odzimierza S∏odowicza. Na koniec
zagra∏a zaÊ „Zdrowa Woda”, skupiajàc
si´ na l˝ejszym, balladowym repertuarze.

Przyjaciele UdA
Podczas uroczystoÊci wr´czono tytu∏y

Przyjaciela Uniwersytetu dla Aktywnych.
Pow´drowa∏y one do Leszka Dzier˝e-
wicza, prof. Stanis∏awa Kunikowskiego
i prof. Zygmunta Wiatrowskiego.

To w∏aÊnie prof. Wiatrowski by∏ pier-
wszym nauczycielem akademickim, któ-
ry zaanga˝owa∏ si´ w powstawanie
UdA. To on skierowa∏ prezes Ochociƒ-
skà do prof. Kunikowskiego, wtedy
jeszcze z Wy˝szej Szko∏y Humanistycz-
no-Ekonomicznej. Dzia∏ajàcy przy niej
Kujawsko-Dobrzyƒski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku by∏ bezpiecznà przystanià
dla UdA w pierwszych miesiàcach ist-
nienia. Póêniej jednak przyszed∏ czas
na samodzielnoÊç. Pierwsze zebranie
po zarejestrowaniu i znów t∏umy, pra-
wie 170 osób. - Ludzie siedzieli na ko-
rytarzu brakowa∏o krzese∏ - przyznaje
prezes Ochociƒska.

A przysz∏oÊç? Gra˝yna Ochociƒska
mówi o rozwoju i zaj´ciach, które jesz-
cze lepiej b´dà odpowiadaç potrzebom
studentów. - Chcia∏abym te˝, ˝eby w
naszà dzia∏alnoÊç bardziej zaanga˝owali
si´ panowie. Choç i tak nie jest ich a˝
tak ma∏o - kwituje.

   Krzysztof Lepczyƒski

O historii Uniwersytetu dla Aktyw-
nych Gra˝yna Ochociƒska pisa∏a w lis-
topadowym numerze „Zdroju”.
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Miejska Biblioteka Publiczna zaj´∏a drugie miejsce w województwie w szóstej edycji rankingu bibliotek
przygotowywanym przez „Rzeczpospolità” i Instytut Ksià˝ki.

W tej edycji rankingu wzi´∏o udzia∏
800 bibliotek z ca∏ej Polski, 30 proc.
wi´cej ni˝ rok temu (biblioteki same
zg∏asza∏y si´ do konkursu, przesy∏ajàc
ankiety). Pierwsze miejsce zdoby∏a
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Barcin (woj. kujawsko-pomorskie), dru-
gie - Miejska Biblioteka Publiczna we
W∏odawie (lubelskie), a trzecie - Miejska
Biblioteka Publiczna w Polanicy-Zdroju
(dolnoÊlàskie).

Ka˝dy ranking to sprawdzian

Ciechociƒska biblioteka zaj´∏a w skali

Ciechociƒska biblioteka
druga w regionie
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kraju 55. pozycj´, co oznacza awans
a˝ o 30 miejsc w porównaniu do ubieg-
∏ego roku. W województwie pozwoli∏o
to na zaj´cie Êwietnej drugiej lokaty,
za placówkà w Barcinie.

- To nam da∏o ogromnego kopa -
mówi w rozmowie ze „Zdrojem” o ran-
kingowym awansie Mariola Ró˝aƒska,
dyrektor biblioteki. - Ka˝dy ranking
jest sprawdzianem, a to ˝e poszliÊmy
w gór´ o 30 miejsc, szalenie nas zmo-
tywowa∏o - przyznaje.

Nie tyko ksià˝ki

W rankingu uwzgl´dniano m.in. po-
wierzchni´ biblioteki, liczb´ pracowni-
ków, wielkoÊç ksi´gozbioru, liczb´ no-
wych ksià˝ek i tych wypo˝yczonych
przez czytelników. Premiowano tak˝e
dzia∏alnoÊç kó∏ zainteresowaƒ, wo-
lontariatu oraz udogodnienia dla od-
wiedzajàcych, jak choçby zapewnienie
dost´pu do internetu.

Jak przyznaje dyrektor Ró˝aƒska, w
rankingu bardzo wa˝ny by∏ aspekt fi-
nansowy, a zw∏aszcza pozyskiwanie
zewn´trznych Êrodków finansowych,
np. z Unii Europejskiej. Ciechociƒska
biblioteka rozbudowy ma ju˝ za sobà,
wi´c i ci´˝ko jest jej przebiç intensyw-
nie inwestujàcà placówk´ w Barcinie.
Dlatego broni si´ czytelnictwem i do-
datkowà ofertà.

Co si´ dzieje w bibliotece

Czytelnictwo, jak mówi dyrektor, jest
stabilne. - Wykrusza si´ sporo m∏odych
osób, które idà na studia, stawiajà czo∏a
˝yciowym zmianom. JednoczeÊnie zapi-
suje si´ bardzo du˝o osób w wieku
50+ - wyjaÊnia. Co ciekawe, choç
wzrasta czytelnictwo wÊród ciechoci-
nian, coraz mniej czytelników jest wÊród
kuracjuszy.

Jednak biblioteka to nie tylko ksià˝ki.
W ciechociƒskiej placówce dzia∏a Ma-
moteka, czyli klub dla mam z ma∏ymi
dzieçmi, a tak˝e salonik literacki, klub
gier fabularnych czy ostatnie dziecko
- sekcja malarska.

A plany na przysz∏oÊç? Biblioteka
planuje zmodernizowaç magazyn dzi´ki
instalacji bardziej pojemnych rega∏ów
przesuwnych. Dyrektor Ró˝aƒska chce
te˝ znaleêç program, dzi´ki któremu
mog∏aby rozwinàç ofert´ dla seniorów
z artystycznym zaci´ciem, a czytelni´
przekszta∏ciç w pó∏profesjonalnà gale-
ri´.

Ranking „Rzeczpospolitej” i Instytutu
Ksià˝ki uwzgl´dnia∏ biblioteki gminne
z wy∏àczeniem miast na prawach po-
wiatu.

      Krzysztof Lepczyƒski
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Ciechocinek odÊwie˝a
apetyt na ˝ycie

Krzysztof Lepczyƒski: Ciechocinek
w Lipnie. Po co?

Jaros∏aw Zieliƒski: - Ciechocinek to
marka. Bardzo silna nie tylko w bran˝y
uzdrowiskowej, ale i handlowej. Ma
kilka prostych skojarzeƒ...

...deptak, Maxi Kaz.
- To zale˝y od pokolenia. Na mapie

Polski Ciechocinek, jak niektórzy ˝artu-
jà, jest czerwonym punktem. To miejs-
ce, do którego przyje˝d˝ajà ludzie w
kwiecie wieku i nawiàzujà relacje, ro-
mansujà, ∏apià trzecià m∏odoÊç. Ciecho-
cinek to miejsce, w którym odÊwie˝a
si´ apetyt na ˝ycie. Jak si´ jest w tym
miejscu – u z d r o w i s k u , to po
tych wszystkich basenach, kàpielach,
masa˝ach, kuracjach, wraca apetyt na
˝ycie.

A pami´tajmy, ˝e dzisiejsi seniorzy
to pokolenie wielkiej industrializacji,
mieszkajàce w blokach, tak jak moi ro-
dzice. Tutaj majà przestrzeƒ, mogà
odetchnàç pe∏nà piersià. ¸apià jeszcze
jeden oddech, znów prze˝ywajà emo-
cje m∏odoÊci w kontaktach z rówieÊ-
nikami.

I jak to si´ ma do pieczywa?
- Kuracjusze majà zabiegi i czas wol-

ny. I tu oferta, zw∏aszcza jesienià i zi-
mà, jest raczej skromna. Sà deptaki,
ksià˝nica, ˝ycie t´tni w sanatoriach.
Idàc ulicà ludzie widzà nasz punkt na
Broniewskiego, gdzie jest ciep∏o, przy-
tulnie, ktoÊ robi chleb, kaw´. To strefa

wspomnieƒ, konsumenckiego senty-
mentu. Chleb z rzemieÊlniczego sklepu
wià˝e si´ z czymÊ fajnym.

W Lipnie?
- Na pierwszy rzut oka to miasto,

w którym ˝ycie toczy si´ w zwyczaj-
nym, codziennym rytmie, innym ni˝
w Ciechocinku. A Ciechocinek jest nie-
daleko, przez Bobrowniki i prom w
Nieszawie to nieca∏e 30 kilometrów,
idealnie na weekendowy wypad. Przy-
jechaç, pójÊç na koncert, pospacerowaç.
W Lipnie Ciechocinek kojarzy si´ z faj-
nym sp´dzeniem czasu. I my korzysta-
my z tego wspomnienia, tej marki.

W jaki sposób?
- W sklepie na trzech Êcianach zro-

biliÊmy panoram´ Ciechocinka z jego
wszystkimi ikonami, od Jasia i Ma∏gosi
po Grzybek. Ta fototapeta robi furor´,
to jedyny pomys∏, który nie pozwala
zapomnieç, ˝e to piekarnia z Ciecho-
cinka. Pierwszego dnia przysz∏o do nas
750 klientów! Teraz tylko musimy utrzy-
maç standardy jakoÊci produktów i ob-
s∏ugi.

Staje si´ pan ambasadorem Cie-
chocinka.

- To za du˝o powiedziane. Ale kiedy
moje sklepy odwiedzajà znajomi, cenià
to, czego nie mogà dostaç w „sieciów-
ce”. Wsz´dzie na Êwiecie, obserwuj´
to podczas podró˝y, ceni si´ coraz bar-
dziej produkty lokalne, ró˝ne od zuni-
fikowanej ˝ywnoÊci dyskontowej. Ko-

rzystamy z tego trendu jako piekarnia
rzemieÊlnicza i staramy si´ odpowiednio
sprofilowaç zró˝nicowanà ofert´ pie-
karniczo-cukierniczà. Obserwujemy
przecie˝ pojawiajàcà si´ tu i tam awers-
j´ do nowoczesnych kana∏ów sprzeda˝y
detalicznej. Stàd te˝ pomys∏y z aktyw-
nà sprzeda˝à produktów z màki ˝ytniej
i orkiszowej, oraz life-baking, czyli pie-
czenie na oczach klientów.

To coÊ nowego.
- Nie, to nic nowego. To jedynie pod-

wy˝szenie wiarygodnoÊci relacji z klien-
tem. Cz´Êç osób ufa ofercie dyskontów,
bo na pó∏ce le˝à ciep∏e, pachnàce bu∏-
ki, ale cz´Êç wie, ˝e one zosta∏y upie-
czone z mro˝onego ciasta. OczywiÊ-
cie, to technologia obowiàzujàca dziÊ
w Europie i na Êwiecie, ale niektórzy
szukajà czegoÊ wi´cej. Wokó∏ klienta
jest wiele manipulacji, sprzedaje si´
nam chrabàszcza zamiast ˝aby, a my
wierzymy ˝e to ˝aba.

Mamy sta∏ych klientów, niemal klu-
bowiczów, którzy nam zaufali, przyz-
wyczaili si´ do nas, rzecz jasna wyba-
czajà nam b∏´dy. Tych lepszych pro-
jektów poszukuje jakieÊ 15 proc. kon-
sumentów.

Niewiele.
- Co nie przeszkadza w rozwoju. Do

naszych 14 punktów codziennie przy-
chodzi ok. 3 tys. klientów. W skali re-
gionu to promile, ale ka˝dy rzemieÊlnik
ma swoje miejsce na konsumenckiej

Nowy sklep piekarni „Polkorn” w Lipnie to miniaturka Ciechocinka. Na Êcianach znalaz∏y si´ t´˝nie, Grzybek,
JaÊ i Ma∏gosia. - Ciechocinek kojarzy si´ z fajnym sp´dzeniem czasu. I my z tej marki korzystamy - wyjaÊnia
w rozmowie ze „Zdrojem” Jaros∏aw Zieliƒski, prezes piekarni „Polkorn”.
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mapie i rzetelnie wykonuje swojà ro-
bot´. W ka˝dym sklepie dost´pna jest
moja wizytówka, klient mo˝e zadzwo-
niç, ˝e nie wypieczone, ˝e si´ nie uda-
∏o... To oczywiÊcie generuje mnóstwo
roboty, ale pokazuje naszà filozofi´
istnienia na rynku.

OdejÊcia od produkcji przemys∏o-
wej?

- Rzemios∏o w Europie to 12 proc.
rynku. Pieczywo, przekàska, bistro z
kawà. Tak to jest na Êwiecie skonstruo-
wane: na przyk∏ad projekt na Broniews-
kiego w Ciechocinku, na Gagarina w
Toruniu czy ostatni na KoÊciuszki w
Lipnie, to realizacja tego, co dzieje si´
na Zachodzie i b´dzie si´ dzia∏o w na-
szym kraju coraz wi´cej. Nie ma innego
wyjÊcia.

Ciechocinek pod tym wzgl´dem
to chyba jeden z pionierów. W du-
˝ych miastach ze Êwiecà szukaç po-
dobnych miejsc.

- Czasami s∏ysz´, ˝e powinniÊmy za-
istnieç z naszymi pomys∏ami w Warsza-
wie. Ale to trzeba zostawiç rzemieÊlni-
kom pracujàcym na miejscu. Rzemios∏o
to umiej´tnoÊci, które trzeba przekazy-
waç. Dlatego skupiamy si´ na naszym
regionie, tu mamy korzenie, wspó∏pra-
cujemy z ró˝nymi Êrodowiskami, wspie-
ramy inicjatywy spo∏eczne i charyta-
tywne. JeÊli mo˝emy coÊ daç, to dajemy.
Ka˝dy spotyka si´ z odzewem. A przy
tym si´ rozwijamy, otwieramy kolejne
punkty w Toruniu i Bydgoszczy. I wsz´-
dzie przenosimy ciechociƒski gen.

Ciechociƒski
camping z tytu∏em
„Mister Camping

2016”
Ciechociƒski camping nr 17 zdoby∏

II miejsce w konkursie na najlepszy
camping w Polsce.

W konkursie oceniano zagospodaro-
wanie i wyposa˝enie campingu, jego stan
techniczny, czystoÊç i porzàdek na cam-
pingu, bezpieczeƒstwo pobytu oraz profe-
sjonalizm i jakoÊç obs∏ugi turystów. Cam-
ping nr 17 obs∏ugiwany jest przez OÊrodek
Sportu i Rekreacji.

Konkurs „Mister Camping” organizowa-
ny przez Polskà Federacj´ Campingu i Ca-
ravaningu we wspó∏pracy z Ministerstwem
Sportu i Turystyki oraz Polskà Organizacjà
Turystycznà.

Wi´cej informacji na stronie organizato-
ra.

Salonik
Literacki UdA

Bogumi∏ Korzeniewski opowiada∏ w Sa-
loniku Literackim Uniwersytetu dla Aktyw-
nych o swoich podró˝ach Êladami naj-
wi´kszych polskich pisarzy i poetów.
Zebrani w czytelni Miejskiej Biblioteki
Publicznej s∏uchali o rozsianych po ca∏ej
Polsce i Europie miejscach zwiàzanych z
Janem Kochanowskim, Elizà Orzeszkowà,
Henrykiem Sienkiewiczem, Marià Konop-
nickà, Zygmunetm Krasiƒskim czy Marià
Dàbrowskà. Nie mog∏o te˝ zabraknàç Ed-
warda Stachury z nieodleg∏ego ¸azieƒca.

    red.



- Nie ka˝dy mo˝e byç harcerzem, choç ka˝dy ma takà szans´. Harcerstwo jest elitarne – wskazuje w rozmowie
ze „Zdrojem” phm. ¸ukasz Ma∏ecki, komendant Kujawskiego Hufca Harcerzy. Harcerze w Ciechocinku Êwi´tujà
20-lecie istnienia.
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Z ˚YCIA MIASTA

Harcerstwo jest elitarne

Krzysztof Lepczyƒski: Jak harcerstwo
pojawi∏o si´ w Ciechocinku?

¸ukasz Ma∏ecki: - Do Aleksandrowa
Kujawskiego na poczàtku lat 90. przy-
jecha∏ ks. Zbigniew Formella i objà∏ pie-
cz´ nad oratorium salezjaƒskim. Stwo-
rzy∏ w nim dru˝yn´ harcerskà, która
najpierw dzia∏a∏a w ZHP 1918, a po
z∏àczeniu organizacji w Zwiàzku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej. Jednak har-
cerstwo na Kujawach ma o wiele starsze
tradycje, aleksandrowska dru˝yna jako
jedna z nielicznych dru˝yn w Polsce
posiada przedwojenny sztandar. Dzia-
∏alnoÊç z czasem rozszerzy∏a si´ na oko-
liczne miejscowoÊci, a Ciechocinek szyb-
ko sta∏ si´ kluczowym Êrodowiskiem.

Które z czasem si´ uniezale˝ni∏o.
- Tak, ciechociƒskie Êrodowisko dzia∏a

ju˝ 20 lat. JeÊli chodzi o harcerzy, spo-
tka∏a si´ grupa przyjació∏, którà na po-
czàtku prowadzi∏ Karol Wojtasik. Po
dwóch latach, dzi´ki serdecznej pomocy
pana burmistrza, u˝yczono nam po-
mieszczenie na harcówk´.

DziÊ ciechociƒskie Êrodowisko jest
najsilniejsze w regionie. Jak to si´
sta∏o, ˝e w∏aÊnie tu si´ najlepiej za-
korzeni∏o?

- Harcerstwo potrzebuje liderów. Lu-
dzi, którzy motywujà, prowadzà innych,
zach´cajà do pracy. Mamy to szcz´Êcie,
˝e w Ciechocinku zawsze by∏ ktoÊ, kto
w odpowiednim momencie nie ba∏ si´
odpowiedzialnoÊci. I dru˝yny mog∏y si´
rozwijaç. DziÊ to ponad 90 osób, sku-
pionych w dru˝ynach harcerek, harce-
rzy, zuchów i w´drowników. I mnóstwo
sympatyków, którzy sà blisko nas, którzy
nas wspierajà.

Co ZHR daje Ciechocinkowi?
- Od zawsze uczestniczymy w ˝yciu

miasta, nie tylko jesteÊmy obecni pod-
czas wszystkich uroczystoÊci miejskich
i paƒstwowych, ale tak˝e pomagamy
w organizacji imprez sportowych i kul-
turalnych, prowadzimy warsztaty dla
dzieci, szkolimy z udzielania pierwszej
pomocy. Wszyscy instruktorzy pracujà,
rzecz jasna, spo∏ecznie. A z tego pàcz-
kuje wiele innych inicjatyw, harcerskie
korzenie ma choçby studio filmowe
Neskam, zdobywca pierwszego miejs-
ca na Harcerskim Festiwalu Filmowym
w Gdyni oraz wielu ogólnopolskich
konkursów. Promujemy tak˝e Ciecho-
cinek w regionie, np. wspó∏organizo-

waliÊmy tygodniowy mi´dzynarodowy
zlot dla 2,5 tys. harcerzy i skautów,
gdzie g∏ównà ozdobà by∏a zbudowana
przez nas 12-metrowa t´˝nia.

Harcerstwo pozwala znaleêç ˝ycio-
wà Êcie˝k´?

- Rozwija, pokazuje, ˝e dla ludzi am-
bitnych nie ma ograniczeƒ.

Wychowuje?
- Tak. Uczy solidnoÊci, empatii, to˝-

samoÊci narodowej, wra˝liwoÊci na
drugiego cz∏owieka. Ze Êwiàtecznà
paczkà odwiedziliÊmy Polaków na
Ukrainie czy Bia∏orusi. Przede wszystkim
jednak uczymy wspó∏pracy, asertyw-
noÊci, kreatywnoÊci. To te mi´kkie
umiej´tnoÊci, które sà tak wa˝ne w dzi-
siejszym Êwiecie.

Mówisz o dzisiejszym Êwiecie. ¸at-
wiej zach´ciç do skautingu dzieci dziÊ
czy te 15 lat temu?

- Dzieci w wieku szkolnym majà takie
same potrzeby dziÊ jak i kilkanaÊcie lat
temu. Jasne, sp´dzajà du˝o czasu przed
ekranem, osiedlowe boiska Êwiecà pust-
kami, ale w sieci grajà wspólnie z kole-
gami, nawiàzujà przyjaênie. Potrzeby
si´ nie zmieni∏y, zmieni∏y si´ tylko spo-
soby ich zaspokajania. I my chcemy
pokazaç, ̋ e sà sposoby inne ni˝ kompu-
ter. Co nie oznacza, ˝e jesteÊmy skanse-
nem. Wychowujemy w patriotycznym
duchu, nie biegamy po lesie tylko z ma-
pà, uczymy obs∏ugi GPS. A ˝e dzieciaki
nieco trudniej zach´ciç? DziÊ sà wi´ksze

mo˝liwoÊci wyboru, wi´cej jest zaj´ç
pozalekcyjnych. Ale dzieci wcià˝ lubià
zabaw´.

I w harcerstwie tej zabawy nie bra-
kuje.

- Kilka razy w roku jeêdzimy w ró˝ne
miejsca, wspólnie zwiedziliÊmy kawa∏
Polski i Êwiata. Weêmy obozy. Ka˝dy
z nich uczy czegoÊ innego. W tym roku
dzieci wcieli∏y si´ w mieszkaƒców Êred-
niowiecznego grodu. Wyrabia∏y garnki,
narz´dzia, stroje, piek∏y chleb we w∏a-
snor´cznie zbudowanym piecu. MogliÊ-
my to przeprowadziç dzi´ki dofinan-
sowaniu z Urz´du Miasta. To nie tylko
historia podana w atrakcyjny sposób,
ale równie˝ dzia∏ania profilaktyczne,
pokazujàce, ˝e mo˝na dobrze si´ bawiç
bez u˝ywek. Zawsze staramy si´ spra-
wiç, by na naszych obozach, zbiórkach,
nie by∏o czasu na nud´.

Musisz czasem przekonywaç rodzi-
ców, ˝e harcerstwo to s∏uszna spra-
wa?

- Rodzice wiedzà, ˝e harcerstwo mo-
˝e pomóc w wychowaniu. Cz´sto zwra-
cajà si´ do nas z problemami, które
dzi´ki metodzie harcerskiej potrafimy
rozwiàzaç. Ale te˝ nic na si∏´, nie ka˝-
dy zostaje harcerzem, choç ka˝dy ma
takà szans´. Sà wymagania, normy
zachowania, których trzeba przestrze-
gaç. Ta nutka elitarnoÊci pozwala roz-
winàç skrzyd∏a i prze˝yç przygod´. Ale
te˝ uczy wra˝liwoÊci i s∏u˝by.
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W Saloniku Literackim 26 listopada wspominano Janusza ˚ernickiego. W tym roku mija 15 lat od Êmierci
zwiàzanego z Ciechocinkiem poety.
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˚ernicki pracowa∏ w Ciechocinku ja-
ko nauczyciel i z inicjatywy Klary Dro-
bniewskiej w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej pojawi∏y si´ by∏e uczennice
poety: Anna Jastrz´bska-Jasiakiewicz,
Halina Kamiƒska-Grzegórska, Bogumi-
∏a Bojanowska-Wysota, Teresa Smar-
dzewska, Wanda Sygit-Stenka.

Panie czyta∏y wybrane wiersze poety,
towarzyszyli im na fortepianie Iwona
Piàtek i na klarnecie Miko∏aj Winert.

Wieczór wspomnieƒ

Jak zauwa˝y∏a Klara Drobniewska,
listopad to miesiàc sk∏aniajàcy do
wspomnieƒ. A tych tego wieczoru nie
brakowa∏o.

- Po raz pierwszy w ̋ yciu zobaczy∏em
go w telewizji - mówi∏ o ˚ernickim
Zygmunt TrzeÊniowski. - Nie wiem, czy
to by∏a VII czy VIII kasa, ale pami´tam
˝e zapowiada∏ powstanie Orientacji
Hybrydy. Przyjecha∏em do Ciechocinka
i szukajàc kontaktu ze Êrodowiskiem
artystycznym go Pozna∏em. To by∏ nie-
mal Chopin s∏owa poetyckiego - wspo-
mina∏.

- Jak Janusz pisa∏ swoje ostatnie
wiersze? Kiedy do niego przychodzi∏em,
recytowa∏ poczàtek wiersza, zatrzymy-
wa∏ si´, ja pyta∏em „a dalej?”, a on
mówi∏ „dalej jeszcze nie ma”. Przy nas-
t´pnej wizycie dodawa∏ kilka wersów.
Znów pyta∏em „a dalej?”, a on mówi∏
„dalej jeszcze nie ma”. On to pisa∏ z

pami´ci, komponowa∏ tak z tygodnia
na tydzieƒ - opowiada∏ TrzeÊniowski.

˚ernicki nauczyciel

- Janusz to by∏ wspania∏y, cudowny
ch∏opak, pe∏en energii pedagog - wspo-
mina∏ W∏odzimierz S∏odowicz, przy-
wo∏ujàc swojà wspó∏prac´ z poetà.

Tego wieczoru ˚ernickiego wspo-
minano przede wszystkim jako nauczy-
ciela. - By∏ nietuzinkowym pedagogiem
- mówi∏a Klara Drobniewska. - Robi∏
na mnie ogromne wra˝enie. Od po-
czàtku wiedzia∏am, ˝e b´d´ nauczyciel-
kà,i jednym z tych, których bra∏am jako
wzór, by∏ w∏aÊnie ˚ernicki - wspomi-
na∏a.

- Wa˝ne, kto nas kszta∏tuje w wieku
dzieci´cym. Januszowi na pewno zaw-
dzi´czam, ˝e jestem jaka jestem - pod-
kreÊla∏a Bogumi∏a Bojanowska. Halina
Kamiƒska wspomina∏a prowadzony
przez ˚ernickiego teatrzyk, zaj´cia pla-
styczne i Klub Innej Przygody, w którym
dzieci szuka∏y Atlantydy.

˚ywy poeta

Nie brakowa∏o te˝ anegdot. - Mia∏
du˝o pomys∏ów, któregoÊ dnia o godz.
22 zorganizowa∏ dla ca∏ej klasy wyciecz-
k´ na cmentarz w Racià˝ku - mówi∏a
Bojanowska. - ˚eby nam pokazaç, ˝e
nie ma tam ̋ adnych duchów - wyjaÊni∏a
Kamiƒska.

- Mnie ̊ ernicki nie uczy∏, ale mieszka∏

w Szkole Podstawowej nr 1, do której
chodzi∏am - opowiada∏a Mariola Ró-
˝aƒska, dyrektor biblioteki. - Zawsze
biegaliÊmy obok tych drzwi i zastana-
wialiÊmy si´, kto tam mieszka. W koƒcu
poznaliÊmy Iwon´, starszà córk´ ˚ernic-
kiego, która wpuszcza∏a nas do Êrodka.
Kiedy ch∏opcy nas pytali, mówi∏yÊmy
im „tam mieszka poeta!”. Dla dzieci
w piàtek klasie ˝ywy poeta to by∏a ab-
strakcja - mówi∏a.

Ró˝aƒska podkreÊli∏a, ˝e te wspo-
mnienia sprawi∏y, ˝e nie zastanawia∏a
si´ d∏ugo, kiedy trzeba by∏o znaleêç
patrona dla biblioteki. ˚ernicki by∏ oczy-
wistym wyborem. - Bo po co ˚eromski
czy Reymont? - pyta∏a.

˚ernicki urodzi∏ si´ w 1939 roku w
Ciechocinku, studiowa∏ filologi´ polskà
na UMK w Toruniu i pedagogik´ na
Uniwersytecie ¸ódzkim. Debiutowa∏ w
1957 roku na ∏amach „Przeglàdu Kul-
turalnego”. By∏ zwiàzany z Orientacjà
poetyckà Hybrydy. Wyda∏ kilkanaÊcie
tomików wierszy, ostatni z 1998 roku,
zatytu∏owany by∏ „W´drowiec z T´˝-
niopolis”. Poeta zmar∏ 7 paêdziernika
2001 roku w Aleksandrowie Kujawskim.

- ˚egnajàc nas w szkole ˝a∏owa∏, ja-
ka szkoda, ̋ e nie wychowa∏ czytelników
swoich wierszy - mówi∏a Klara Drobnie-
wska.

  Krzysztof Lepczyƒski

˚ernicki, poeta godny Nobla
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W Warszawie odby∏a si´ pierwsza edycja festiwalu poÊwi´conego Danucie Rinn, znanej nam przede wszystkim
dzi´ki przebojowi „Na deptaku w Ciechocinku”. Specjalnà nagrod´ w konkursie ufundowa∏ burmistrz Ciechocinka,
Leszek Dzier˝ewicz.
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Pierwsza edycja Danuta Rinn Festi-
wal zwiàzana by∏a z rocznicà 80. uro-
dzin zmar∏ej w 2006 roku artystki.
Przes∏uchania uczestników konkursu
festiwalowego trwa∏y od paêdziernika.
W jury zasiedli m.in. W∏odzimierz Korcz,
pianista, kompozytor i przyjaciel Danuty
Rinn, a tak˝e Alicja Majewska. Kulmi-
nacyjnym punktem ca∏ej imprezy by∏
Konkurs Fina∏owy z uroczystà galà 25
listopada.

Dzi´ki brawurowemu wykonaniu
piosenki „Na deptaku w Ciechocinku”
Nagrod´ Burmistrza Ciechocinka otrzy-
ma∏ Pawe∏ Lewandowski z Torunia,
uczeƒ Ludmi∏y Ma∏eckiej.

Danuta Rinn, piosenkarka, pianistka
i aktorka. Ukoƒczy∏a Ârednià Szko∏´
Muzycznà w Krakowie w klasie forte-
pianu. Studiowa∏a na Wydziale Kompo-
zycji tamtejszej Paƒstwowej Wy˝szej
Szko∏y Muzycznej. W czasie studiów
wspó∏pracowa∏a jako pianistka i akom-
paniatorka ze szko∏à taƒca Mariana
Wieczystego, Rozg∏oÊnià Krakowskà
Polskiego Radia, a jako piosenkarka z
Teatrem na Wozie i kabaretem „Cen-
tuÊ”.

W 1963 r. przenios∏a si´ do Warsza-
wy. Dokona∏a pierwszych solowych
nagraƒ radiowych latach 1964-1973,
Êpiewa∏a w duecie Rinn - Czy˝ewski.
Od 1974 r. Êpiewa∏a solo. Na Krajowym
Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’75
wystàpi∏a z w∏asnym recitalem Rinndial.
Âpiewa∏a równie˝ standardy jazzowe.

Od po∏owy lat 70. przez prawie 20
lat zwiàzana by∏a z kabaretem „Pod
Egidà”. Koncertowa∏a w kraju i za gra-
nicà, m.in. w ZSRR, Czechos∏owacji,
Bu∏garii, NRD, RFN, Szwajcarii, Szwecji
i na W´grzech oraz w oÊrodkach polo-
nijnych USA, Kanady i Australii.

Wystàpi∏a w operze Krakowiacy i Gó-
rale, sztukach teatralnych Kopciuszek
oraz Królewna Ânie˝ka i krasnoludki.
Zagra∏a epizodyczne role w filmach
fabularnych, m.in. „Bilans kwartalny”
(re˝. Krzysztof Zanussi), „ZazdroÊç i me-
dycyna” (re˝. Janusz Majewski), „Karie-
ra Nikosia Dyzmy” (re˝. Jacek Bromski).

Danuta Rinn Festiwal
z Nagrodà Burmistrza Ciechocinka
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Jej karierze poÊwi´cone jest has∏o w
telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej
Muzyki Rozrywkowej” odcinek 93. Da-
nuta Rinn zmar∏a 19 grudnia 2006 w
Warszawie.

Danuta Rinn Festiwal odby∏ si´ z ini-
cjatywy Fundacji „Apetyt na kultur´”
Danuty B∏a˝ejczyk i Domu Kultury KADR
w Warszawie.

   red.



Ponad 50 prac podopiecznych warsztatów malarskich przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej z∏o˝y∏o si´ na wystaw´ "Debiuty", otwartà 3 grudnia.
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Kino „Zdrój”
W styczniu planujemy zagraç:

„Królowa Âniegu 3: ogieƒ i lód”
animacja, familijny, przygodowy, prod.

Rosja, czas projekcji 1.20
6.01 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16 )

 i 7.01 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Fale”
dramat spo∏eczny, prod. Polska, czas

projekcji 1.18
7.01 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 8.01 (niedziela) godz.19.00 (kasa 18-19)

„Po prostu przyjaêƒ”
komedia, prod. Polska, 1.49

20.01 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16)
oraz godz. 19 (kasa 18-19), 21.01 (sobota)
godz. 19.00 (kasa 18-19), 22.01 (niedziela)

godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Vaiana: Skarb ocenau 2D”
animacja, przygodowy, prod. USA, 1.43
21.01 (sobota) godz.16.00 (kasa 15-16)

i 22.02 (niedziela) godz. 16.00
(kasa 15-16)

„Szcz´Êcie Êwiata”
dramat, prod. Polska, 1.38

25.01 (Êroda) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 26.02 (czwartek) godz. 19.00

(kasa 18-19)

„Konwój”
sensacyjny, thriller, prod. Polska

27.01 (piàtek), 28.01 (sobota), 29.01
(niedziela) godz.19.00 (kasa 18-19), 30.01
(poniedzia∏ek), godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Assassin's Creed 3D”
przygodowy, prod. Francja, USA, Wlk.

Brytania, 2.20
28.01 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i 29.01 (niedziela) godz. 16.00
(kasa 15-16)

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.

A grupa powsta∏a, jak mówi Mariola
Ró˝aƒska, kierownik biblioteki, niemal
przez przypadek. - Jedna z czytelniczek
kserowa∏a u nas obrazy. Zapyta∏am,
czyje to prace. Powiedzia∏a, ˝e sama
wykona∏a je pod kierunkiem kole˝anki
plastyczki. Zaproponowa∏am wi´c im
goÊcin´ - opowiada.

„Kole˝ankà plastyczkà” okaza∏a si´
Stefania Skibiƒska-Bystrek. - Ponad dwa
lata temu przeprowadzi∏am si´ do Cie-
chocinka i malowa∏am sobie do szuf-
lady. Sama warsztaty i plenery prowa-
dz´ od 14 lat, a podczas zaj´ç w Uni-
wersytecie dla Aktywnych wzi´∏am pod
opiek´ jednà panià. I od tego si´ zacz´∏o
- wyjaÊnia.

- Kupi∏am kilka sztalug, niezb´dne
materia∏y i ruszyliÊmy. Obawia∏am si´
tylko, ˝e nie b´dzie ch´tnych - mówi

Ró˝aƒska. Obawy by∏ niepotrzebne.
Na zaj´cia zapisa∏o si´ tak du˝o osób,
˝e trzeba by∏o utworzyç dwie grupy.

Po niespe∏na trzech miesiàcach dzia-
∏ania uczestniczki warsztatów mog∏y
ju˝ pochwaliç si´ pierwszymi obrazami,
które wystawi∏y w bibliotecznej galerii.

- Szalone zdolnoÊci pedagogiczne,
niezwykle inspirujàca - chwali panià
Stefani´ Mariola Ró˝aƒska. Jak t∏uma-
czy Skibiƒska-Bystrek, podczas zaj´ç
zale˝y jej na luênej, przyjacielskiej at-
mosferze. - Bardziej na zasadzie spot-
kania towarzyskiego. Kawa, herbata,
a przy okazji ludzie mogà skorzystaç z
mojej wiedzy - mówi. - Pracuje si´
wspaniale, dla mnie to czysta przyjem-
noÊç - kwituje.

   Krzysztof Lepczyƒski

Malarskie debiuty
w bibliotece
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Nagrody dla Honorowych Dawców Krwi

Zdaniem psychologa

Komu potrzebne sà Êwi´ta?
Jak˝e smutne by∏o-
by ˝ycie bez Êwiàt.
Czy mo˝na sobie 
wyobraziç koniec 
grudnia bez Bo˝ego
Narodzenia i No-
wego Roku?
Regularne powta-
rzanie si´ Êwiàt wy-
daje nam si´ rzeczà
ca∏kiem zwyczajnà.
Tradycjà, od poko-

leƒ. Wystarczy jednak przez chwilk´ wy-
obraziç sobie, ˝e ich nie ma, by sobie uz-
mys∏owiç, i˝ bez Êwi´towania obejÊç si´
nie mo˝na. Skoro Êwi´ta sà tak wa˝ne, to
do czego s∏u˝à?

Spróbujmy zestawiç Êwi´ta z ˝yciem co-
dziennym. Ustawiczna bieganina, rodzice
musza pracowaç, dzieci si´ uczyç. Prawdà
jest, i˝ nie ˝yjemy aby pracowaç, ale pracu-
jemy, by ˝yç. Ludzie sp´dzajà wi´kszoÊç
czasu w pracy, ale najwa˝niejsze jest dla
nich to, dlaczego pracujà: rodzina, szcz´Ê-
cie, przyjaciele, wolnoÊç. Zdajemy sobie
spraw´, ˝e podczas tych d∏ugich, ˝mud-
nych godzin pracy nie ma czasu na zaj´cie
si´ tym, co nam najbardziej odpowiada.
Tak wi´c poÊród codziennoÊci cz∏owiek
odczuwa, ˝e rodzi si´ w nim nieodparta
potrzeba poÊwi´cenia wi´kszej iloÊci czasu
na to, co dla niego jest istotne: na bycie z

one w∏aÊnie pozwalajà cz∏owiekowi zajàç
tym, co najwa˝niejsze.

Mo˝na popatrzeç na Êwi´ta pytajàc, ko-
mu lub czemu w danym przypadku od-
dajemy czeÊç. Weêmy 1 stycznia - zjawia
si´ nowy rok i o pó∏nocy wszyscy si´ ca∏u-
jà, sk∏adajàc sobie ˝yczenia. W tym mo-
mencie oddajemy czeÊç ˝yciu, które si´
nadal rozwija, które pozwala nam byç ra-
zem, a niejednokrotnie zaczàç ró˝ne rze-
czy od nowa. ˚yczymy wszystkim, ˝eby to
˝ycie by∏o pomyÊlne i szcz´Êliwe podczas
roku, jaki si´ w∏aÊnie zaczyna.

Rocznica urodzin - cieszymy si´ w∏asnà
historià; tym, co ju˝ prze˝yliÊmy, a przede
wszystkim faktem, ˝e dane nam jest ˝yç
dalej. A Bo˝e Narodzenie. ChrzeÊcijanie
upami´tniajà przyjÊcie na Êwiat Jezusa, a
wszyscy, nawet niewierzàcy, wychwalajà
˝ycie rodzinne, a przede wszystkim wyra-
˝ajà radoÊç z powodu posiadania dzieci.
Ca∏y rok jest wype∏niony Êwi´tami, pod-
czas którch ludzie uwalniajà si´ od zwy-
czajnych koniecznoÊci, by ˝yç g∏´biej. A
gdy przyjrzymy si´ wszystkim tym Êwi´-
tom, stwierdzimy na koƒcu roku, ˝e ka˝-
da z wa˝nych rzeczy, jak: ˝ycie, rodzina,
historia, Bóg, ojczyzna i wolnoÊç, uczczona
zosta∏a jednym lub kilkoma dniami specjal-
nie im poÊwi´conymi.

Widaç wyraênie, ˝e nie ma Êwiàt bez
powodów. Jest ró˝nica mi´dzy rozrywkà a

Êwi´towaniem. Nie urzàdza si´ Êwi´ta dla
niego samego. OczywiÊcie towarzyszy mu
rozrywka i zabawa, ale w rzeczywistoÊci
Êwi´to urzàdza si´ zawsze po to, by uczciç
kogoÊ lub coÊ.

Spróbujmy zatem na Êwi´ta zerwaç z sza-
rà codziennoÊcià. Zatrzymajmy si´ na chwi-
l´, by ˝yç inaczej, lepiej. Zatrzymajmy czas
- prze˝yjmy go inaczej ni˝ codziennoÊç.
Zauwa˝my, ̋ e to my w czasie Êwiàt mo˝emy
zapanowaç nad czasem - mo˝emy wstaç
póêniej, nie musimy nigdzie goniç. Spokoj-
nie zróbmy to, na co mamy ochot´, co jest
niedost´pne w dniach pracy: pójdêmy na
spacer z rodzinà, pobawmy si´. WymyÊlmy
inne rzeczy, które nie b´dà podobne do
zwyczajnych dni. Mo˝e mamy ochot´
przywdziaç Êwiàteczny strój, przygotowaç
jakàÊ uczt´, pozwoliç sobie na Êwietny hu-
mor pozbawiony trosk. Radosny klimat
tworzà: muzyka, Êwiat∏a, dekoracje i po-
darunki. Âwi´ta to wspania∏e chwile, chce-
my, by si´ nie koƒczy∏y. Mo˝na powiedzieç,
˝e w pewnym sensie podczas Êwi´ta chce-
my sobie powetowaç wszystkie ogranicze-
nia, jakie narzuca nam codzienne ˝ycie.

Nie ∏udêmy si´ - nazajutrz trzeba wróciç
do pracy. Ale dzi´ki Êwi´tom wszyscy b´dà
wówczas troch´ lepsi. Âwi´towanie jest
zawsze okazjà do radoÊci dla serc i oczu,
by zapomnieç o troskach. Âwi´ta sà pi´kne
i potrzebne, bowiem wszyscy pragniemy:
˝yç pe∏nià ˝ycia, sp´dzaç czas z rodzinà,
czuç wolnoÊç i mieç czas. To wszystko
stanowi o pe∏nym ˝yciu.

Monika Kofel-Dudziak
psycholog

tel. 783 133 336
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Z ˚YCIA MIASTA

W sanatorium „Chemik” pojawili
si´ tak˝e burmistrz Leszek Dzier˝ewicz
i Aldona Nocna, wiceprzewodniczàca
Rady Miejskiej.

Najbardziej aktywni krwiodawcy

otrzymali odznaki „Zas∏u˝ony Hono-
rowy Dawca Krwi”. Odznak´ I stopnia
otrzyma∏a Zofia Nejman, II stopnia:
Pawe∏ Oczachowski i Marek Fràtczak,
a III stopnia Danuta Solska, Rados∏aw
Duch, Sebastian Sobieraj, Grzegorz
Urbaƒski i Damian Wyrwiƒski

Podzi´kowania otrzymali cz∏onkowie
zarzàdu: Alina Zawichrowska i Tadeusz
Suchowiecki. Dr Ewie Winczyk wr´czo-
no statuetk´ w podzi´kowaniu za opie-
k´ nad krwiodawcami. Za prac´ podzi´-
kowano te˝ Ewie Wygachiewicz. 

Sponsorzy zapewnili s∏odki pocz´-
stunek.

red.

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzy˝a 28 listopada spotkali si´ cz∏onkowie
i sympatycy ciechociƒskiego Ârodowiskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi.
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Jego nazwisko pojawia si´ od wielu lat, kiedy mówimy o parterach zieleni wzd∏u˝ ulicy Armii Krajowej, bowiem
noszà jego imi´. Kim by∏ Zygmunt Hellwig? Jaki jest jego zwiàzek z Ciechocinkiem? Co uzdrowisko mu zawdzi´cza?

Zygmunt Hellwig, architekt krajobrazu

W latach 30. XX wieku Zygmunt
Hellwig pisa∏ o swoim zaj´ciu, ˝e „wi-
doki przysz∏oÊci dla nowego zawodu
ulegnà gruntownej zmianie. Zagad-
nienia budowy systemów parkowych,
obsadzeƒ dróg i torów, ulic, bulwarów
i terenów sportowych, wybrze˝y rzek
i wybrze˝a morskiego, konserwacji i
udost´pniania parków narodowych,
nie mogà byç w przysz∏oÊci, bez szkody
dla sprawy rozwiàzane i decydowane
przez nikogo innego, jak tylko kompe-
tentnego i mi∏ujàcego swój zawód
specjalist´ architekta krajobrazu”. Pa-
trzàc na Êlady, jakie po sobie pozostawi∏
w Ciechocinku, mo˝na Êmia∏o powie-
dzieç, ˝e by∏ Êwietnym specjalistà, ko-
cha∏ swój zawód i darzy∏ sympatià nasze
miasto.

Zygmunt Hellwig pozostawi∏ po so-
bie Êlad w Ciechocinku, projektujàc
s∏ynne zieleƒce. Zaprojektowa∏ pas zie-
leni w centrum uzdrowiska, park Zdro-
wia i oryginalny kwietnik przy placu
Gdaƒskim. Nie bez powodu zacz´to
mówiç w latach trzydziestych XX wieku
o Ciechocinku jako uzdrowisku-ogro-
dzie.

Najpierw powsta∏y kwietniki przed
¸azienkami nr 3 i 4. Alejka równoleg∏a
do ul. Nieszawskiej (dziÊ Armii Krajowej)
wiod∏a od restauracji Europa (dzisiaj
Zdrojowa) w kierunku parku Sosno-
wego. Spacer mo˝na by∏o zaczàç od
zegara s∏onecznego stojàcego na po-
stumencie, który ju˝ nie istnieje, potem
przechodzi∏o si´ mi´dzy dwoma dywa-
nami kwiatowymi przed wejÊciem do
¸azienek nr 3, przecina∏o ul. D´bowà
(dziÊ ul. B. i M. Raczyƒskich) i docho-
dzi∏o si´ do fontanny. Dopiero póêniej
przed∏u˝ono alejk´ w kierunku wybu-
dowanego w 1968 roku Domu Zdrojo-
wego. Ciàg spacerowy podkreÊlajà do
dzisiaj ˝ywotniki odmiany kulistej. Jed-
nak najs∏ynniejsze sà dywany kwiato-
we, co roku obsadzane tysiàcami roÊlin
o ozdobnych liÊciach w ró˝nych odmia-
nach i gatunkach, które zachwycajà
misternymi wzorami. Ich obwódk´
stanowi trawnik z krzewami ˝ywotnika.
Pomi´dzy ¸azienkami nr 3 a restauracjà
zosta∏a urzàdzona pergola.

Teren ten ulega∏ modyfikacjom. Od
niedawna niektóre trawniki równie˝
zamieni∏y si´ w kwiatowe kobierce. Ju˝
ponad trzydzieÊci lat temu planowano
dobudowanie w parterach Hellwiga

efektownego, podÊwietlonego basenu
z wodotryskiem. W czerwcu 2011 roku
przed obecnym Szpitalem Uzdrowisko-
wym nr 1, na miejscu dawnego wodo-
trysku, pojawi∏a si´ podÊwietlana fon-
tanna w stylu Windsor, ze zmiennymi
wytryskami, stanowiàca niezwyk∏à at-
rakcj´ dla spacerujàcych. W ciàgu spa-
cerowym mo˝na te˝ podziwiaç rzeêby
wspó∏czesne - pamiàtk´ po plenerze z
lat 70. XX wieku.

Przed II wojnà Êwiatowà mi´dzy t´˝-
niami zosta∏ urzàdzony czwarty park,
nazwany parkiem Zdrowia. Nie plano-
wano tam ˝adnego wysokiego obiektu,
jedynie specjalnie zaprojektowany przez
Romualda Gutta budynek przebieralni
posadowiony w centrum wielohekta-
rowego placu. Prawie cztery tysiàce
metrów szeÊciennych zajmowa∏a niec-
ka basenu. Obok niego rozciàga∏y si´
la˝e, jedna z nich wznosi∏a si´ amfi-
teatralnie w kierunku kaskady solan-
kowej, stanowiàcej technologiczny ele-
ment instalacji od˝elaêniajàcej, prze-
wietrzajàcej i dezynfekujàcej solank´
przed podaniem jej do basenu. Na
boiskach mo˝na by∏o uprawiaç ró˝ne
dyscypliny sportowe. W ogrodzie jor-
danowskim dzieci bawi∏y si´ na huÊ-
tawkach i zje˝d˝alniach, mog∏y kàpaç
si´ bezpiecznie w p∏ytkim baseniku.
Ca∏y teren okala∏y drzewa, w cieniu
których mo˝na by∏o znaleêç ch∏ód. Te-
reny, które jeszcze niedawno by∏y piasz-
czystym ugorem, zmieni∏y si´ nie do
poznania. Plany ozdobienia parku Zdro-
wia roÊlinami i krzewami opracowa∏
Zygmunt Hellwig.

Inny jego projekt to zegar kwiatowy
usytuowany przy wejÊciu do parku T´˝-
niowego przy placu Gdaƒskim. Od maja
do pierwszych przymrozków pokazuje
aktualny czas. Elektryczny mechanizm
poruszajàcy wskazówki zaprojektowa∏
in˝. Jan Hibner. Jest to jeden z nielicz-

nych kwiatowych zegarów na Êwiecie.
Dzi´ki Zygmuntowi Hellwigowi Cie-

chocinek wzbogaci∏ si´ o pi´kne tereny
spacerowe. Mo˝na mówiç o mieÊcie-
ogrodzie, co projektowa∏ jeszcze przed
wojnà in˝. Adam Paprocki. Szkoda, ˝e
niektórzy nie rozumiejà, ˝e w zwiàzku
z post´pujàcym procesem urbanizacji
Ciechocinka powinno si´ dbaç o posze-
rzanie terenów zieleni: zagospodaro-
wanie parku Zdrojowego przy ul. Solnej.
Nie jest te˝ wskazana budowa wyso-
kiego obiektu mi´dzy t´˝niami stano-
wiàcymi najwi´ksze na Êwiecie inhala-
torium utworzone r´kà cz∏owieka.
Wszak uzdrowisko ob´dzie si´ bez ko-
lejnego hotelu (który mo˝e byç wybu-
dowany gdzie indziej), ale bez t´˝ni
nie b´dzie istnieç.

Warto pami´taç, kim by∏ Zygmunt
Hellwig. Ten znakomity ogrodnik archi-
tekt ˝y∏ w latach 1899-1958. Studiowa∏
w Wy˝szej Szkole Ogrodniczej w War-
szawie. Pog∏´bi∏ swojà wiedz´, odby-
wajàc praktyk´ w Pary˝u i Kew pod
Londynem. Po powrocie do Polski za∏o-
˝y∏ w Bydgoszczy w∏asne przedsi´bior-
stwo planowania ogrodów oraz szkó∏ki
roÊlin. W 1935 r. wyjecha∏ do Stanów
Zjednoczonych, by uzupe∏niç swojà
wiedz´ na Uniwersytecie w Harwardzie.
Rok póêniej zaczà∏ kierowaç Biurem
Projektowania Zieleni w Zarzàdzie
Miejskim w Warszawie. Po II wojnie
Êwiatowej kontynuowa∏ prac´ w Wy-
dziale Planowania Terenów Zielonych.
W 1947 r. poÊwi´ci∏ si´ pracy naukowej.
Poczàtkowo zwiàza∏ si´ z Wydzia∏em
Rolniczo-LeÊnym Uniwersytetu w Poz-
naniu, a nast´pnie z Zak∏adem Terenów
Zielonych Instytutu Urbanistyki i Archi-
tektury w Warszawie. W 1958 r. objà∏
Katedr´ Urzàdzania Terenów Zielonych
w Szkole G∏ównej Gospodarstwa Wiejs-
kiego w Warszawie. Zajmowa∏ si´ tak˝e
historià ogrodów. By∏ jednym z za∏o˝y-
cieli czasopisma „Ogród, Park, Krajo-
braz”, publikowa∏ te˝ w „Przeglàdzie
Ogrodniczym”. Wyda∏ kilka ksià˝ek po-
Êwi´conych urzàdzaniu terenów zielo-
nych oraz drzewom i bylinom. Zaprojek-
towa∏ wiele parków lub ich rekonstruk-
cj´. Przyk∏adem sà Park Sowiƒskiego,
Park Wielkopolski i Skarpa na Dynasach
w Warszawie oraz Ogród Botaniczny
w ¸odzi.

 Aldona Nocna

LUDZIE ZDROJOWISKA



Kacper JuÊkiewicz, uczeƒ piàtej klasy Szko∏y Podstawowej nr 1, otrzyma∏
Grand Prix w wojewódzkim konkursie filmowym KATAR. Kacper pokona∏
doros∏ych, doÊwiadczonych twórców.

Przedszkolne
Andrzejki
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Kacper wystartowa∏ w konkursie
z filmem fabularnym z elementami
animowanymi. Fabu∏a produkcji osnuta
jest wokó∏ tajemniczych ingerencji
kosmitów w nasze codzienne ˝ycie.
Sami „obcy” zostali przedstawieni za
pomocà… plasteliny, przy u˝yciu efek-
townej techniki animacji poklatkowej.

- Lubi´ kosmos, interesuj´ si´ te˝
animacjà, to moja pasja - przyznaje
Kacper w rozmowie ze „Zdrojem”. Jak
mówi, film przygotowa∏ zupe∏nie sa-
modzielnie. Przez dwa miesiàce, klatka
po klatce, przygotowywa∏ swojà ani-
macj´, zu˝ywajàc do tego dwóch kilo-
gramów plasteliny.

- Potrafi zaskoczyç - przyznaje W∏o-
dzimierz JuÊkiewicz, tata Kacpra. -
Wszystko zrobi∏ sam, z wykorzystaniem
kamerki internetowej i smartfona. Pro-
stymi Êrodkami mo˝na zrobiç fajne
rzeczy. Choç sam jestem pod wra˝e-
niem, ˝e mu si´ chce - dodaje.

Kacper mówi, ˝e pierwsze filmy na-
gra∏ ju˝ trzy lata temu. Po przygodzie
z animacjà poklatkowà uczy si´ teraz
grafiki komputerowej i modelowania
w trójwymiarze. - W maju kolejny kon-
kurs. JeÊli zdà˝y, Kacper na pewno
wystartuje - mówi W∏odzimierz JuÊkie-
wicz.

Program tegorocznych, jubileuszo-
wych Konfrontacji Amatorskiej Twór-
czoÊci Artystycznej Regionu w dziedzi-
nie filmu objà∏ projekcje dwunastu
obrazów: czterech wideoklipów, dwóch
filmów dokumentalnych oraz szeÊciu
fabularnych. Wraz z widzami wybra-
ne na etapie preselekcji filmy oceniali
jurorzy: Yach Paszkiewicz, filmowiec
i twórca teledysków, J´drzej Bàczyk,
re˝yser filmowy i scenarzysta, oraz
Remigiusz Zawadzki, filmowiec, ope-
rator i producent.

    Krzysztof Lepczyƒski

Grand Prix dla m∏odego
twórcy animacji
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Koniec listopada to czas Andrzejek -
czarów, wró˝enia, przepowiadania co
przed nami. Przedszkolaki w Przedszko-
lu Samorzàdowym nr 2 im. Kubusia Pu-
chatka równie˝ chcia∏y zajrzeç w przy-
sz∏oÊç oraz sprawdziç, co je czeka.

ZebraliÊmy si´ wi´c wi´kszà gromadà
(grupa maluszków i starszaków), by wspól-
nie si´ pobawiç, poczarowaç, powró˝yç.

DowiedzieliÊmy si´, co nas czeka w nie-
dalekiej przysz∏oÊci (kto musi uwa˝aç na
zdrowie, kto je za du˝o s∏odyczy, ile pre-
zentów dostanà od Miko∏aja…) i tej bar-
dziej odleg∏ej (np. dotyczàcego kim zosta-
nà w przysz∏oÊci). By∏o nawet czarowanie
prawdziwà czarodziejskà ró˝d˝kà, ˝yczenia
na przysz∏oÊç oraz najbardziej wyczekiwa-
ne lanie woskiem. Dzieƒ andrzejkowy przy-
niós∏ nam wiele radoÊci oraz wspólnej za-
bawy. Ten magiczny dzieƒ wró˝b i czarów
bardzo spodoba∏ si´ dzieciom, szczególnie
˝e tradycyjnie mia∏y równie˝ krótkà zaba-
w´ przy dêwi´kach weso∏ej muzyki.

Joanna Kowalska
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Kwieciste
Gwiazdy

w Teatrze Letnim
Ukraiƒski Teatr Taƒca „Kwieciste

Gwiazdy” podbi∏ serca ciechocinian.
Koncert 10 grudnia w Teatrze Letnim
zorganizowa∏o Miejskie Centrum Kul-
tury.

M∏odzi tancerze przyjechali do nas z
miejscowoÊci Kiwercy i zaw∏adn´li serca-
mi ciechociƒskiej publicznoÊci. ArtyÊci
zaprezentowali niezwykle wysoki poziom
umiej´tnoÊci tanecznych i zachwycili prze-
pi´knymi strojami. ObejrzeliÊmy zró˝nico-
wany i bogaty repertuar, od taƒców ludo-
wych Êwiata, Ameryki Po∏udniowej, Blis-
kiego Wschodu, Chin i oczywiÊcie Ukrai-
ny, po taƒce wspó∏czesne, towarzyskie,
etiudy taneczne oraz klasyczny balet.

Ciechociƒska publicznoÊç dzi´kowa∏a
m∏odym artystom owacjami na stojàco.
Dla tych, którzy ukraiƒskich tancerzy nie
widzieli lub pragnà zobaczyç raz jeszcze,
mamy dobrà wiadomoÊç. „Kwieciste Gwiaz-
dy” goÊciç b´dziemy na koncercie z okazji
Dnia Kobiet 5 marca 2017.

     Barbara Kawczyƒska

W Gminnym OÊrodku Kultury w Ra-
cià˝ku 3 grudnia odby∏ si´ fina∏ kon-
kursu „Gdybym by∏ malarzem”. Dzieci
na miejscu, pod opiekà jurorów, przy-
gotowywa∏y swoje prace.

Liczne nagrody zdobyli podopieczni
Pracowni Rysunku i Malarstwa w Miejs-
kim Centrum Kultury w Ciechocinku.
Daria Skrodzka zdoby∏a III nagrod´ w
kat. 6-9 lat, Józefina S∏owik I nagrod´
w kat. 10-12 lat, w tej samej kategorii
wyró˝nienie otrzyma∏a Paulina Seraf-
in. W kategorii 13-15 lat Kinga Kozak
otrzyma∏a pierwszà, a Sara Lityƒska
drugà nagrod´, wyró˝nienie trafi∏o do
Zosi Ko∏owrockiej.

Sukcesów nie zabrak∏o te˝ w kon-
kursie „Na wielkiej ∏àce”, który odbywa∏
si´ we W∏oc∏awku. W grupie 13-15 lat
nagrody otrzymali Karolina Lewando-
wska i Zuzanna AuguÊciak, a w grupie
9-12 lat ca∏e podium zaj´li podopieczni
ciechociƒskiego MCK: Daria Skrodzka,
Antonina Hoczyk, Marzena Zawilska i
Zofia Nocna, wyró˝nienie pow´drowa∏o
do Michaliny J´drzejewskiej.

     red.
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M∏odzi ciechociƒscy artyÊci otrzymali wiele nagród w 26. Konkursie
Plastycznym "Gdybym by∏ malarzem" oraz ekologicznym konkursie
malarskim „Na wielkiej ∏àce”.

Sukcesy
m∏odych malarzy



Szósta ju˝ edycja konkursu „Mam Talent” odby∏a si´ w Liceum Ogólnokszta∏càcym.
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W wydarzeniu 28 listopada brali
udzia∏ uczniowie liceum i Niepublicz-
nego Gimnazjum. Na uczestników cze-
ka∏y atrakcyjne nagrody ufundowane
przez Komitet Zjazdowy Absolwentów
Liceum Ogólnokszta∏càcego.

Jako pierwszy na scenie zaprezento-
wa∏ si´ duet z klasy I gimnazjum. Nandi
Lewandowska przy akompaniamencie
Ani Krzewiƒskiej wykona∏a utwór Johna
Legenda „All of me”. Nast´pnie Zuzan-
na Frankowska (kl. II LO) zaÊpiewa∏a
piosenk´ „Graj’’ z repertuaru Kasi Po-
powskiej. Na zakoƒczenie pierwszej cz´Ê-
ci konkursu Micha∏ Nawrocki (kl. II LO)
w przygotowanym przez siebie filmie
pokaza∏ nam Ciechocinek w nocnej
scenerii.

Nast´pnie publicznoÊç zosta∏a po-
proszona o przejÊcie na drugà stron´
sali, gdzie odby∏a si´ wystawa prac
uczniów naszej szko∏y. By∏y wÊród nich
fotografie zrobione przez Martyn´ Za-
porskà (II G), Marcelin´ Zdziech (II LO),
Aleksandr´ Szudzik (I LO), Paulin´ Ma∏-
kiewicz i Agat´ Januszewskà (II LO).
Swoje rysunki zaprezentowa∏y nam:
Justyna Zab∏ocka (III LO), Marysia WiÊ-
niewska (I G), Wiktoria Lamparska i Zu-
zanna AuguÊciak (II G) oraz Zuzanna
Lewandowska (I LO). Ponadto mogliÊmy
podziwiaç fryzury wykonywane przez
Marcelin´ Szymaczak (I LO), zapoznaç
si´ ze sportowymi osiàgni´ciami Mar-
cina Olejnika (II LO) oraz skosztowaç
pysznych wypieków Julii Kujawy (I LO).

Drugà cz´Êç wyst´pów na ˝ywo
otworzy∏ zespó∏ z klasy drugiej gim-
nazjum w sk∏adzie Wiktoria Kraszewska,

Natalia Krawczak, Bianka Buze, Justyna
Czerwiƒska. Dziewczyny wykona∏y pio-
senk´ The Chainsmokers "Don’t let
down me". Jako ostatnia na scenie za-
prezentowa∏a si´ Julia Bartoszek (I LO),
która zachwyci∏a wszystkich popisem
wokalnych umiej´tnoÊci w piosence ,,I
surrender” z repertuaru Celine Dion.

Na koniec nadszed∏ d∏ugo wyczeki-
wany przez wszystkich moment og∏o-
szenia wyników. Jury w sk∏adzie Bo-
gus∏awa Wojno, Ewa Malinowska, Ja-
kub Krzewiƒski, Rafa∏ Krajewski przyz-
na∏o nast´pujàce nagrody:

I miejsce zajà∏ Micha∏ Nawrocki, któ-
ry w nagrod´ otrzyma∏ kart´ podarun-
kowà do Empiku o wartoÊci 100 z∏otych
oraz trzy dni bez pytania.

II nagrod´ zdoby∏a Justyna Zab∏ocka,
która odebra∏a bon do Empiku o war-
toÊci 75 z∏otych oraz dwa dni bez py-
tania.

III miejsce zaj´∏a Julia Kujawa, która
otrzyma∏a kart´ podarunkowà do Em-
piku wartà 75 z∏otych i jeden dzieƒ bez
pytania.

IV miejsce zaj´∏a Julia Bartoszek,
otrzymujàc w nagrod´ bon do Empiku
o wartoÊci 50 z∏otych i jeden dzieƒ bez
pytania.

PublicznoÊç swojà nagrodà przyzna-
∏a Nandi Lewandowskiej i Ani Krzewiƒ-
skiej, które otrzyma∏y bon do Empiku
o wartoÊci 100 z∏otych i jeden dzieƒ
bez pytania. Konkurs poprowadzili Kin-
ga Nawrot i Maciej Ciesielski, organi-
zatorem by∏a klasa III LO.

 Afrodyta Drà˝kowska

„Mam talent” w liceumKonkurs
o Fryderyku

Chopinie
Weronika BoguÊ i Bartosz Szczerbicki

reprezentujàcy Szko∏´ Podstawowà nr 1
zaj´li II miejsce w XXI Wojewódzkim Kon-
kursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie w
Szafarni. W tegorocznej edycji imprezy,
która odby∏a si´ 18 listopada, wystartowa∏o
18 dru˝yn. Zakres tematyczny konkursu
obejmuje: ˝ycie i twórczoÊç, osoby oraz
miejsca zwiàzane z Fryderykiem Chopi-
nem, zadanie s∏uchowe, a tak˝e ikono-
graficzne.

Ciechociƒscy
stypendyÊci

Afrodyta Drà˝kowska z Liceum Ogólno-
kszta∏càcego im. Stanis∏awa Staszica oraz
Micha∏ Skowronek, mieszkaniec Ciecho-
cinka i uczeƒ czwartej klasy Toruƒskiego
Technikum Informatycznego, zostali sty-
pendystami Prezesa Rady Ministrów. Micha∏
ukoƒczy∏ ciechociƒskie Publiczne Gim-
nazjum im. Polskich Olimpijczyków.

O prawach
ma∏ego pacjenta

w szkole
Uczniowie kilku klas Szko∏y Podstawo-

wej wzi´li 17 listopada udzia∏ w warsztatach
prowadzonych przez ekspertów Rzecznika
Praw Pacjenta.

Szkolenie dotyczy∏o Karty Praw Dziecka-
Pacjenta, która w konkretny i przyst´pny
sposób przestawia najwa˝niejsze prawa naj-
m∏odszych pacjentów.

Karta Praw Dziecka-Pacjenta to kolejna
inicjatywa edukacyjna w zakresie praw
dziecka, tym razem odnoszàca si´ dokwestii
ochrony zdrowia. Nie wskazuje nowych
praw, lecz przedstawia i porzàdkuje naj-
wa˝niejsze zapisy z ustawy o prawach pa-
cjenta, równoczeÊnie czerpiàc z zapisów
Konwencji o Prawach Dziecka. Rzecznik
Praw Pacjenta we wspó∏pracy z Minister-
stwem Edukacji Narodowej oraz OÊrod-
kiem Rozwoju Edukacji przygotowa∏ dla
uczniów szkó∏ podstawowych lekcje wycho-
wawcze na temat praw przys∏ugujàcych
pacjentom w Polsce.         red.



„Szcz´Êcie
rozdajesz,
gdy ksià˝ki
oddajesz”
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Stra˝ak Miko∏aj
w przedszkolu

Dzieci by∏y zaskoczone nie tylko wi-
zytà, ale i tym, ˝e zamiast na saniach
Miko∏aj przyby∏ na stra˝ackiej drabinie.
Przedszkolny komin okaza∏ si´ za wàski,
wi´c goÊç zmuszony by∏ wejÊç przez
drzwi.

Miko∏aj wyjaÊni∏ dzieciom, ˝e poma-
ga∏ gasiç po˝ar i dzi´ki temu wstàpi∏
w szeregi stra˝y. I od dziÊ jest Stra˝a-
kiem Miko∏ajem. Mia∏ te˝ kilka przestróg
dla dzieci, aby uwa˝a∏y na niebezpie-
czeƒstwa, jakie mogà przydarzyç si´
w trakcie Êwiàt (m.in. palàcy si´ t∏uszcz

podczas sma˝enia potraw, po˝ar od
zapa-lonych lampek choinkowych czy
Êwieczki).

Na koniec Miko∏aj rozda∏ s∏odkie pre-
zenty m∏odym stra˝akom i uda∏ si´ w
dalszà podró˝ do innych dzieci, które
na niego czekajà.

Dzi´kujemy Jednostce Ratowniczo-
GaÊniczej Ciechocinek za przyjazd z dra-
binà i pomoc podczas wizyty Stra˝aka
Miko∏aja.

   Krzysztof Zakrzewski
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W Przedszkolu Samorzàdowym nr 2
im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku
zosta∏a zorganizowana zbiórka ksià˝ek
oraz przyborów papierniczych dla Od-
dzia∏u Dzieci´cego ze Szpitala w Aleksan-
drowie Kujawskim.

Ch´ç pomocy dla chorych dzieci okaza∏a
si´ ogromna, gdy˝ na prze∏omie dwóch
tygodni zosta∏o przyniesionych do przed-
szkola bardzo du˝o ksià˝ek, kartek do ry-
sowania, kredek i kolorowanek. Dzieci
z „Kubusia Puchatka” okaza∏y swoje serce
i ch´ç podzielenia si´ z innymi. Wszystkie
zebrane rzeczy zosta∏y przekazane na r´ce
Anny Zalewskiej, oddzia∏owej aleksan-
drowskiego szpitala.

Serdecznie dzi´kujemy rodzicom oraz
dzieciom za w∏àczenie si´ w zbiórk´ ksià-
˝ek.

Joanna Kowalska

M∏odych stra˝aków z Przedszkolnej Dru˝yny Stra˝ackiej z Przedszkola Sa-
morzàdowego nr 2 im. Kubusia Puchatka odwiedzi∏ 6 grudnia niespodziewany
goÊç - Stra˝ak Miko∏aj.



Uczniowie klas drugich i IIIa pod opiekà Ewy Rogoziƒskiej, Ma∏gorzaty
Bujalskiej, Joanny ˚elazkiewicz i Justyny Mandry uczestniczyli w patriotycz-
nej wycieczce do Warszawy Êladami bohaterów powstania warszawskiego
i „Kamieni na szaniec”.

Wyró˝nienie
dla uczniów
Publicznego
Gimnazjum
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Wycieczk´ rozpocz´liÊmy od zwie-
dzenia Muzeum Powstania Warszaws-
kiego, ho∏du mieszkaƒców Warszawy
dla tych, którzy walczyli i gin´li za wol-
nà Polsk´ w 1944 roku. Muzeum
Powstania Warszawskiego otwarto
w szeÊçdziesiàtà rocznic´ wybuchu
powstania. Ekspozycja przedstawia
walk´ i codziennoÊç powstaƒców na
tle okupacyjnej grozy, z∏o˝onej sytuacji
mi´dzynarodowej, a˝ po powojenny
terror komunistyczny.

Za pomocà obrazów i dêwi´ków
przedstawiono histori´ dni poprzedza-
jàcych wybuch powstania, kolejne je-
go fazy, a tak˝e wyjÊcie powstaƒców
z Warszawy i ich dalsze losy. W spe-
cjalnie przygotowanej sali kinowej
obejrzeliÊmy trójwymiarowy film „Mia-
sto ruin”. To ponad pi´ç minut symu-
lacji lotu „Liberatora” nad zniszczonà
i wyludnionà Warszawà z 1945 roku.
Obraz w sugestywny sposób oddaje
groz´ i skal´ zniszczeƒ stolicy po II woj-
nie Êwiatowej.

Kolejny punkt naszej wycieczki to
Grób Nieznanego ˚o∏nierza, symbol
bohaterstwa najwy˝szej miary, bo ano-
nimowego poÊwi´cenia ˝ycia za oj-
czyzn´. ,,Tu le˝y ˝o∏nierz polski poleg-

∏y za Ojczyzn´” - odczytaliÊmy napis,
który widnieje na p∏ycie grobu. Na
Cmentarzu Powàzkowskim zwiedza-
liÊmy kwatery bohaterów II wojny Êwia-
towej - Alka, Rudego i ZoÊki, a tak˝e
Aleksandra Kamiƒskiego, autora ksià˝ki
„Kamienie na szaniec”. Na ich grobach
zapaliliÊmy symboliczne znicze.

Nast´pnie przejechaliÊmy na al. Szu-
cha, do Mauzoleum Walki i M´czeƒ-
stwa, dawnej siedziby Gestapo, gdzie
przes∏uchiwany by∏ Rudy. ZwiedzaliÊmy
miejsca zwiàzane z ksià˝kà „Kamienie
na szaniec” oraz akcjami Ma∏ego Sa-
bota˝u. To by∏a wyjàtkowa lekcja pa-
triotyzmu, którà zapami´tamy na zaw-
sze.

         Ewa Rogoziƒska

GimnazjaliÊci
Êladami bohaterów
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Amelia Bogus∏awska z klasy 3a i Woj-
ciech Gawinecki z klasy 2c Publicznego
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
otrzymali stypendia w ramach projektu
„Prymus Pomorza i Kujaw”.

Wojtek jest laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z J´zyka An-
gielskiego. W roku szkolnym 2015/2016
uzyska∏ na koniec roku Êrednià ocen 5,30.
Ponadto zajà∏ pierwsze miejsce w szkolnym
konkursie z j´zyka angielskiego ,,Phrasal
Verbs". Zakwalifikowa∏ si´ do etapu rejo-
nowego Konkursu Przedmiotowego z J´-
zyka Niemieckiego. Wojtek rozwój nauko-
wy ∏àczy z rozwojem fizycznym, jest dosko-
na∏ym sportowcem. W bie˝àcym roku
szkolnym zajà∏ pierwsze miejsce w Powia-
towym Biegu Prze∏ajowym na 2000 m
w Aleksandrowie Kujawskim, pierwsze
miejsce w biegach na 1600 m na festynie
w Aleksandrowie Kujawskim. Ka˝dego roku
uczestniczy w Biegu Solnym w Ciechocinku
i zajmuje czo∏owe lokaty.

Amelia Bogus∏awska jest finalistkà Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z J´zyka Angielskiego. W bie˝àcym roku
szkolnym uczestniczy∏a w etapie rejono-
wym konkursów przedmiotowych z bio-
logii, chemii, j´zyka angielskiego. Amelia
na koniec roku 2015/2016 uzyska∏a Êrednià
ocen 5,50.

Urzàd Marsza∏kowski Województwa Po-
morskiego od wielu lat realizuje Projekt
stypendialny „Prymus Pomorza i Kujaw”,
skierowany do uczniów szkó∏ gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych województwa
kujawsko-pomorskiego.

Celem projektu jest zapewnienie wspar-
cia finansowego dla uzdolnionych w zakre-
sie przedmiotów przyrodniczych, informa-
tycznych, j´zyków obcych, matematyki
i przedsi´biorczoÊci uczàcych si´ w gim-
nazjach i szko∏ach ponadgimnazjalnych
w regionie kujawsko-pomorskim.

Zuzanna Trojanowska



Uczniowie
w ho∏dzie

Sienkiewiczowi
W 170. rocznic´ urodzin oraz 100.

rocznic´ Êmierci pisarza, Sejm ustanowi∏
rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.
PowieÊci noblisty  pisane ,,ku pokrzepie-
niu serc” podtrzymywa∏y kolejne poko-
lenia Polaków w czasach zaborów.

Majàc na uwadze postaç wieszcza, a tak-
˝e wartoÊci, jakie niesie ze sobà sienkie-
wiczowska spuÊcizna, uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum im. Polskich Olimpij-
czyków w Ciechocinku przygotowali uro-
czyste podsumowanie Roku Sienkiewi-
czowskiego. Przygotowali wzorowe czyta-
nie fragmentów wybitnych dzie∏ pisarza.
Na poczàtku zaprezentowano scen´ z po-
wieÊci „Krzy˝acy”, w której król W∏ady-
s∏aw Jagie∏∏o otrzyma∏ od Krzy˝aków dwa
miecze. Nast´pnie uczniowie przeczytali
kilka fragmentów powieÊci: Krzy˝acy,
Ogniem i mieczem, Potop i Pan Wo∏ody-
jowski. Czytanym dzie∏om towarzyszy∏a
sugestywna muzyka z ekranizacji tych
powieÊci i obraz.

Wystàpili: Karolina Lewandowska, Ga-
brysia Pawlak, Ania Przydatek, Julia Ryb-
czyƒska, Zuzanna Trojanowska, Marcel
Matyjanowski, Dominik Pietrzak, Dariusz
Majewski, Olek Wonorski i Kacper Kulpa.
Uczniowie zostali przygotowani si´ do wy-
st´pu przez Iwon´ Ogrodowskà, Wies∏aw´
WiÊniewskà i Aleksandr´ Gawineckà.

Poprzez udzia∏ w akcji chcieliÊmy za-
ch´ciç m∏odzie˝ naszej szko∏y do si´gania
po ksià˝ki tego pisarza, ksià˝ki które sta-
nowià podstaw´ patriotycznego wycho-
wania.

  Marcel Matyjanowski

Jakie to Êwi´to przypada na 6 grudnia? To wiedzà wszystkie dzieci!
A na pewno wiedzà to przedszkolaki z Bajki.
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Imieniny Êwi´tego
Miko∏aja w Bajce

Nie doÊç, ˝e pan Irek w miko∏ajo-
wej czapce od godziny 6 rano wita∏
dzieci przepysznymi cukierkami i nie
doÊç, ˝e ka˝da grupa przygotowa∏a
„rzeêby” Miko∏ajów z bry∏ geometrycz-
nych (nierzadko z pomocà naszych ak-
tywnych rodziców - za co bardzo dzi´-
kujemy), by zdobi∏y sale na ten dzieƒ,
to jeszcze pi´ciolatki z Gumisiów mu-
sia∏y w tym dniu przyjÊç raniutko do
przedszkola, bo czeka∏a je prawdziwa
wyprawa do Krainy Âwi´tego Miko∏aja!

Nie, nie by∏a to wyprawa do Finlan-
dii, lecz do Ko∏acinka, gdzie dwaj ry-
cerze, Ko∏aczyn i Ko∏aczynek, zostali
dawno temu mianowani przez same-
go Êwi´tego Miko∏aja stra˝nikami kra-
iny. Podró˝ przebiega∏a spokojnie, a˝
nagle przed samym Ko∏acinkiem kra-
jobraz zupe∏nie si´ zmieni∏. Na polach,
drogach, na drzewach pojawi∏ si´ Ênieg.
Bia∏y Ênieg. Ogromne, bia∏e p∏atki g´s-
to spada∏y z nieba. Pan kierowca mu-
sia∏ zwolniç, by bezpiecznie dojechaç
na miejsce.

By∏y i takie dzieci, które zobaczy∏y
gdzieÊ tam, wÊród zadymki Ênie˝nej
sanie Miko∏aja i Rudolfa z czerwonym
nosem. W autokarze ucich∏y wi´c roz-
mowy i wszystkie przedszkolaki przy-
klei∏y noski do szyb w oczekiwaniu na
to cudne zjawisko. Lecz, prócz Êniegu,
nic nie by∏o widaç

I wreszcie pojawi∏y si´ rozÊwietlone
zabudowania Krainy Âwi´tego Miko∏a-
ja. Dzieci szybciutko wysiad∏y z pojazdu
i dró˝kà pomi´dzy szpalerem zdobnych
iglaków dotar∏y do sali zabaw, w której
mog∏y wyhasaç si´ po d∏ugiej podró˝y.
Póêniej zaÊ przysz∏a nasza przewod-

niczka, Czerwony Kapturek, i oprowa-
dzi∏a przedszkolaków po krainie bajek.

Tam, w ka˝dym domku, mieszkali
bohaterowie innej bajki: by∏a Ânie˝ka
z krasnoludkami, trzy Êwinki, w tym
dwie bardzo wystraszone, wilk szcze-
rzy∏ k∏y, kot w butach, by∏a królowa
Êniegu i zzi´bni´ci Kaj i Gerda, sta∏a
nawet chatka na kurzej ∏apce, a obok
Baba Jaga pas∏a Jasia t∏ustym jedze-
niem. By∏o wielu jeszcze bohaterów
i o wszystkich nasz Kapturek wiedzia∏
bardzo du˝o. Ale najwa˝niejsze by∏o
to, ˝e dzieci te˝ wiedzia∏y i Kapturkowi
podpowiada∏y, a przede wszystkim
wiedzia∏y, co by∏o dobre, a co z∏e.

W koƒcu Gumisie dosz∏y do zupe∏-
nie innych domków: w jednym mie-
szka∏ Dziad Mróz, który rozmawia∏
z dzieçmi po rosyjsku, w drugim by∏
dom Miko∏aja, lecz tego ostatniego nie
by∏o w domu. Co za pech! Dzieci zo-
stawi∏y wi´c listy do niego i posz∏y da-
lej. W koƒcu dosz∏y do kancelarii.
A tam na z∏otym tronie czeka∏ on sam.
I sekretarka. Zna∏ wszystkie grzeszki
przedszkolaków! Lecz by∏ mi∏y i wie-
rzy∏, ̋ e dzieci chcà i potrafià byç grzecz-
ne, i ˝e na pewno do Êwiàt poka˝à na
co je staç: b´dà dobre, mi∏e i uczynne.

Kiedy dzieci z∏o˝y∏y obietnic´ grzecz-
noÊci, pojawi∏ si´ wór z prezentami.
Na koniec wycieczki Miko∏aj zaprosi∏
dzieci do wspólnej fotografii na wiecznà
pamiàtk´. I te w∏aÊnie fotografie mogà
teraz wszyscy oglàdaç na dowód, ˝e
wszystko zdarzy∏o si´ naprawd´: po-
dró˝, Ênieg, bajkowa kraina i Miko∏aj.

    Wies∏awa K. Wójcik
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Dzieci z Przedszkola Samorzàdowego "Bajka" w przedstawieniu teatralnym ratowa∏y Êwi´ta.
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Ka˝de dziecko posiada naturalnà
potrzeb´ wyra˝ania siebie w ró˝nych
formach ekspresji. Jednà z nich jest
teatr, który jako sztuka ∏àczy w sobie
ró˝ne dziedziny twórczoÊci artystycz-
nej: literatur´, muzyk´, plastyk´, taniec
i ruch sceniczny.

Istotà dzieci´cego teatru jest mo-
˝liwoÊç spontanicznej zabawy z rówieÊ-
nikami i oderwanie od rzeczywistoÊci.
To wszystko prowadzi do rozwijania
myÊlenia, wyobraêni, mowy, pami´ci,
uczy odwagi i Êmia∏oÊci oraz umiej´t-
noÊci wspó∏dzia∏ania i wyra˝ania ró˝-
nych stanów uczuciowych. Wa˝ny jest
nie tylko sam spektakl, tworzony przez
dzieci, ale równie˝ ca∏y proces jego
przygotowania, oraz towarzyszàce mu
sytuacje spo∏eczne i wychowawcze.
Zabawa w teatr kszta∏tuje twórczà po-
staw´ dziecka. Dlatego wychowanko-
wie Przedszkola Samorzàdowego Nr 1

przy ul. Widok zawsze ch´tnie biorà
udzia∏ w zabawach teatralnych i prze-
kazujà swoje emocje na deskach ró˝-
nych scen.

Tym razem tematem by∏y Êwi´ta
Bo˝ego Narodzenia. Wszyscy wiemy,
jak wa˝ny to czas- i nie tylko dla dzieci.
Jednak, jak si´ okazuje, dzieci widzà
troch´ inaczej choink´, op∏atek, kol´dy,
a nawet stajenk´: dla nich sà to prze-
˝ycia i emocje kojarzone z wielkim
oczekiwaniem, z oczekiwaniem na coÊ
niespotykanie przyjemnego. Wydaje
si´, ˝e dla dzieci tak naprawd´ nie sà
wa˝ne prezenty (choç w swojej zew-
n´trznej formie wydajà si´ byç istotne),
lecz nastrój Êwiàt: kolorowe migotanie
choinkowych lampek, zapach potraw,
uÊmiech, dobroç, przytulanie, mi∏oÊç.

Kiedy wi´c w przedstawionej opo-
wieÊci Êwi´ta zdajà si´ byç zagro˝one,
a to za sprawà nieodpowiedniego za-
chowania bohaterów, mali aktorzy
wk∏adajà ca∏à moc ekspresji w prze-
kazanie tak wa˝nych prawd. Prawd nie
tylko Êwiàtecznych, lecz w zasadzie
uniwersalnych: ˝e trzeba byç dobrym,
trzeba pomagaç innym (tu tak˝e ro-
dzicom w pracach domowych), trzeba
szanowaç cz∏onków swojej rodziny.

My, doroÊli, z lekkim uÊmiechem
spoglàdamy na takie pragnienia, lecz
dla ma∏ych przedszkolaków sà to spra-
wy najprostsze i najwa˝niejsze. A przy

tym najprawdziwsze. Dlatego po obej-
rzeniu tego przedstawienia  w umys∏ach
widzów pojawia si´ refleksja: czy po-
trafi´ szanowaç innych oraz byç dobrym
i kochajàcym cz∏owiekiem?

„(...)I niech ka˝dy z was pami´ta,
˚e mi∏oÊç, przyjaêƒ, rodzina
To najpi´kniejsza kraina.”

To wspania∏e przes∏anie niech b´dzie
naszym Êwiàtecznym ˝yczeniem dla
nas wszystkich obecnych na bajce.

Pragniemy równie˝ serdecznie po-
dzi´kowaç radnym gminy Ciechocinek,
pani dyrektor i pracownikom MCK, pani
prezes oddzia∏u ZNP w Ciechocinku,
oraz rodzicom i rodzinom ma∏ych
artystów.

   Wies∏awa K. Wójcik

Bajka w Bajce, czyli jak uratowaç Êwi´ta



W czternastu meczach bia∏o-niebies-
cy zdobyli 23 punkty, na które z∏o˝y∏o
si´ siedem zwyci´stw, dwa remisy oraz
pi´ç pora˝ek. Bilans bramek to 27 strze-
lone i 18 straconych.

Ciechocinianie sezon rozpocz´li nie
najlepiej, jednak z meczu na mecz for-
ma Zdroju ros∏a. Podopieczni Rados∏a-
wa Wróblewskiego do miejsca premio-
wanego awansem tracà dziewi´ç oczek.

Teraz ciechociƒskich pi∏karzy czeka
przerwa w rozgrywkach a˝ do po∏owy
marca. Po nowym roku czas na wzno-
wienie treningów oraz przygotowania
do rundy rewan˝owej.

G∏ównym sponsorem CKS Zdrój Cie-
chocinek jest Gmina Miejska Ciechoci-
nek.

Kilka statystyk:
Najwy˝sze zwyci´stwo: Noteç G´bi-

ce 4:1
Najwy˝sza pora˝ka: Wloc∏avia W∏o-

c∏awek 1:3
Najwi´cej bramek: Patryk Wojcie-

chowski (9)
Najwi´cej asyst: Marcin Langner (5)
Najwi´cej minut na boisku: Kacper

Osiƒski (1231)
Liczba punktów na w∏asnym boisku:

16
Liczba punktów na wyjeêdzie: 7

   Krzysztof Zakrzewski

Zawodnicy rywalizowali na dystan-
sach pi´çdziesi´ciu metrów w poszcze-
gólnych stylach i stu metrów stylem
zmiennym. Ka˝dy zawodnik móg∏ wy-
startowaç tylko w dwóch konkuren-
cjach indywidualnych i sztafecie. P∏y-
wacy naszego klubu reprezentowali
szko∏y, do których ucz´szczajà.

Micha∏ Kulpa dwukrotnie zdoby∏
mistrzostwo województwa, pokonu-
jàc swoich rywali w stylu dowolnym
i grzbietowym. Jest pierwszym uczniem
w historii gimnazjum w Ciechocinku,
któremu uda∏o si´ zdobyç a˝ dwa z∏ote
medale w tak presti˝owych zawodach.

Oliwia Dziarska, uczennica drugiej
klasy Niepublicznego Gimnazjum w
Ciechocinku, wywalczy∏a dwa bràzo-
we medale w stylu dowolnym i kla-

sycznym. Nieznacznie szybsze by∏y od
niej starsze zawodniczki z Gimnazjum
nr 54 w Bydgoszczy, które jest szko∏à
mistrzostwa sportowego.

Pozostali wychowankowie ,,Kurortu”
w sk∏adzie: Kinga Broda, Wiktoria Gó-
recka, Bartosz ̊ uchowski, Micha∏ Kulpa,
Patryk Macewicz i Miko∏aj Pasternacki
bronili barw Publicznego Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w Ciecho-
cinku.

Wiktoria Górecka zaj´∏a punktowane
siódme miejsce stylem dowolnym.

Miko∏aj Pasternacki uplasowa∏ si´
na ósmym miejscu stylem dowolnym
i czwartym stylem grzbietowym.

Maciej Wzi´ch

Dwa z∏ote i dwa bràzowe medale zdobyli zawodnicy UKS Kurort w
Mistrzostwach Województwa Szkó∏ Gimnazjalnych w P∏ywaniu, które
odby∏y si´ 21 listopada.
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SPORT

Zdrój czwarty
na pó∏metku

UKS Kurort z medalami

GO¸¢BIE
NA HALI

Blisko tysiàc go∏´bi zaprezentowano
na Kujawsko-Pomorskiej Wystawie Go-
∏´bi i Drobiu Ozdobnego, która w dniach
19-20 listopada odby∏a si´ w Hali Spor-
towej i auli Publicznego Gimnazjum
w Ciechocinku.

Swoje okazy prezentowa∏o prawie 50
hodowców. Wystawie towarzyszy∏ konkurs,
w którym jury nagrodzi∏o najbardziej oka-
za∏e go∏ebie i koguty.

Organizatorem wystawy by∏ Klub Ho-
dowców Go∏´bi Ras Niemieckich. A w
2018 roku w Ciechocinku planowana jest
ogólnopolska wystawa go∏´bi.

    red.
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Pi∏karze Zdroju Ciechocinek zakoƒczyli jesiennà rund´ rozgrywek piàtej
ligi na wysokiej, czwartej lokacie.



T∏umy ciechocinian pojawi∏y si´ 6
grudnia na skwerze za Teatrem Letnim,
by zobaczyç uroczyste w∏àczenie ilu-
minacji na miejskiej choince. Ci m∏odsi
czekali na coÊ wi´cej - dzieci wiedzia∏y,
˝e Âwi´ty Miko∏aj b´dzie mia∏ dla nich
coÊ s∏odkiego.

Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz
rozpoczà∏ wielkie odliczanie, a˝ choinka
rozb∏ys∏a setkami Êwiate∏ek, a publicz-
noÊç wyda∏a okrzyk zachwytu (redakcja
nie koloryzuje, polecamy fantastyczny
film produkcji Studia Neskam, który
znajdziecie na profilu Ciechocinka na

Facebooku).
Âwi´ty Miko∏aj uwija∏ si´ jak w ukro-

pie, bo ka˝dy maluch chcia∏ cukierka
i pamiàtkowe zdj´cie. Ale uda∏o si´
i na twarzach wszystkich dzieci zagoÊci∏
uÊmiech.

    red.

Prawie szeÊç kilogramów cukierków rozda∏ dzieciom ciechociƒski Âwi´ty Miko∏aj.

Pierwszy Ciechociƒski Jarmark Âwiàteczny cieszy∏ si´ ogromnà popularnoÊcià wÊród mieszkaƒców i turystów.
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Z ˚YCIA MIASTA

Miko∏ajki w Ciechocinku

Na zaproszenie Miejskiego Centrum
Kultury do Ciechocinka przyjecha∏o kil-
kunastu wystawców z ca∏ego kraju. Na
stoiskach rozstawionych na skwerze
prze kinem "Zdrój" przez ca∏y weekend
od 16 do 18 grudnia mo˝na by∏o kupiç
praktycznie wszystko, co tylko potrzeb-
ne jest nam w Êwi´ta. By∏o r´kodzie∏o,
od ∏owickiego haftu, przez wyroby skó-
rzane po ekologiczne ozdoby, w∏àcznie
z takimi, które by∏y jednoczeÊnie po˝y-
wieniem dla ptaków. By∏y te˝ przysmaki
z ró˝nych stron Polski, od serów na
czele z oscypkami, przez miód i kie∏basy,
po chleb, pierniki i ciasta.

Kiedy piszemy te s∏owa, mija dopiero
pierwszy dzieƒ jarmarku, ale ju˝ widaç,
˝e cieszy si´ on ogromnà popularnoÊcià.
Niektórzy wystawcy ani na chwil´ nie
mogli oderwaç si´ od klientów.

- Jarmark dobrze rokuje - cieszy si´
Barbara Kawczyƒska, dyrektor MCK,
organizatora imprezy. A skàd pojawi∏
si´ pomys∏ na to wydarzenie w Ciecho-
cinku? - Od wielu lat podczas Spotkaƒ
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Âwiàteczny jarmark po raz pierwszy

z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyƒskiej
odbywa si´ jarmark, który cieszy si´ du-
˝à popularnoÊcià. Podczas tegorocznej
edycji pojawi∏ si´ pomys∏ na zrobienie
czegoÊ podobnego przed Êwi´tami.
Ju˝ latem zapyta∏am wi´c wystawców,

którzy powiedzieli, ˝e ch´tnie wrócà
do Ciechocinka - t∏umaczy Kawczyƒska.

Kolejny jarmark ju˝ za rok, z pewnoÊ-
cià jeszcze wi´kszy i jeszcze bardziej
Êwiàteczny.
        red.
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Obchody 5-lecia UdA

FOTOREPORTA˚ ZDROJU
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