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25. Fina∏
WOÂP

Bud˝et
pod znakiem
kompromisu

OÊrodek dziennego
pobytu dla seniorów
otwarty
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W nowy, 2017 rok ciechocinian zgromadzonych pod Muszlà Koncertowà wprowadzi∏ zespó∏ Alahari. PublicznoÊç
rozgrzewa∏y energetyczne propozycje naszych goÊci i najwi´ksze przeboje muzyki rozrywkowej. Tu˝ przed pó∏nocà ˝yczenia
z∏o˝yli burmistrz Leszek Dzier˝ewicz i Barbara Kawczyƒska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Chwil´ póêniej na niebie
rozb∏ys∏y sztuczne ognie.
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Rekordowe 45 tys. z∏ uda∏o si´ zebraç w Ciechocinku podczas jubileuszowego, 25. Fina∏u Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy.
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Rekordowy fina∏ WOÂP

W tym roku orkiestra gra∏a na rzecz
ma∏ych pacjentów oddzia∏ów pedia-
trycznych oraz zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów. Kwestowali
wi´c i m∏odzi, i starzy ciechocinianie,
od przedszkolaków z „Bajki” po cz∏on-
ków Uniwersytetu dla Aktywnych.

- Staruszkom trudniej odmówiç -
Êmieje si´ Bogumi∏a Wysota, kierujàca
sekcjà wolontariatu w UdA, która kwes-
tuje wraz z kole˝ankami. Nagle na Êrod-
ku ulicy Zdrojowej zatrzymuje si´ sa-
mochód, ze Êrodka wyskakuje kierowca
i biegnie do kwestujàcych, bo wrzuciç
pieniàdze do puszki. Takich wzruszajà-
cych sytuacji by∏o w niedziel´ wiele.

Wsparcie dla wolontariuszy

Choç mróz nie by∏ du˝y, to dawa∏
si´ we znaki. - Da si´ wytrzymaç - mó-
wili zgodnie kwestujàcy w ca∏ym mieÊ-
cie. Na wszystkich 90 wolontariuszy
czeka∏ bezp∏atny obiad w Pensjonacie
Pod Jemio∏à, a w sztabie ciechociƒskie-
go WOÂP w Miejskim Centrum Kultu-
ry mo˝na zaÊ by∏o posiliç si´ s∏odkoÊ-
ciami przekazanymi przez Piekarni´
Polkorn i Cukierni´ Wuzetka.

Po po∏udniu w muszli koncertowej
trwa∏y orkiestrowe licytacje, a muzycy
rozgrzewali zzi´bni´tà publicznoÊç. Na
poczàtek zagra∏ punkowy Z∏oÊnik, chwi-
l´ póêniej Juan Carlos Cano z zespo∏em
Enclose. Wieczorem wystàpili Sko∏o-
wani i Zdrowa Woda, której koncert
przed 25 laty w Sali Malinowej rozpo-
czà∏ muzycznà drog´ WOÂP.

Rekordowa zbiórka

Efekty zbiórki przesz∏y najÊmielsze
oczekiwania. Ju˝ po godz. 15 policzo-
no 21 589 z∏ i wiadomo by∏o, ˝e mo-
˝liwe jest pobicie zesz∏orocznego re-
kordu. O godz. 20 zosta∏ on ju˝ pobity,
bo licznik wskaza∏ 36 959 z∏. Ostat-
ecznie ciechociƒski sztab WOÂP zebra∏
45 339,32 z∏.

Licytacje orkiestrowych pamiàtek i in-
nych przedmiotów przynios∏y nieco
ponad 3 tys. z∏. Na aukcje trafi∏y m.in.
plakat filmu „Excentrycy” z podpisami
Macieja Stuhra, Janusza Majewskiego
i W∏odzimierza Kowalewskiego, vou-
chery na mycie samochodu, pobyt w
oÊrodku Teodorka, pakiet badaƒ wzro-
ku, a tak˝e koszulki, kalendarz i inne

gad˝ety.
Najbardziej chyba niezwyk∏ym przed-

miotem przekazanym na licytacj´ by∏
rower Aleksandry Akiƒczy, która dziÊ
mieszka w Londynie, a jakiÊ czas temu
leczy∏a si´ w Toruniu, korzystajàc ze
sprz´tu zakupionego ze Êrodków Wiel-
kiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.

„To nie jest sport”

- Chyba pierwszy raz tak wiele ludzi
nam gratulowa∏o - cieszy si´ Katarzyna
Kaliszewska, kierujàca ciechociƒskim
sztabem WOÂP. - Nawet kiedy sz∏am
z puszkà do banku, wiele osób mnie
zaczepia∏o i pozdrawia∏o - dodaje. I nic
dziwnego, skoro znów uda∏o si´ pobiç
rekord. Jednak Jerzy Owsiak tonuje
nastroje wspó∏zawodnictwa.

- Wsz´dzie powtarza si´ s∏owo „re-
kord”. Uwierzcie nam, my si´ tego
bardzo boimy, bo to nie jest sport -
mówi∏ Owsiak podczas konferencji
prasowej po zakoƒczonym finale. -
Rekordy sà istotà sportu, a istotà zbiór-
ki pieni´dzy jest ch´ç, ˝eby ludzie byli
ze sobà. I to zrobiliÊmy wczoraj. Mów-
my o tym, ˝e zrobiliÊmy coÊ wszyscy
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Zacz´∏o si´ w Ciechocinku
W Sali Malinowej ciechociƒskiego Liceum Ogólnokszta∏càcego 15 lutego 1992

roku po raz pierwszy zagra∏a Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy.

jako Polacy - podkreÊla∏ szef WOÂP.

Owsiak dzi´kuje
zaanga˝owanym

Owsiak dzi´kowa∏ te˝ wolontariu-
szom i seniorom, którzy w∏àczyli si´ w
organizacj´ fina∏u. - Sam jestem senio-
rem, mam 64 lata i o tym myÊl´. Chce-
my, ˝eby ten kraj by∏ przyjazny dla osób
w podesz∏ym wieku, ̋ eby seniorzy czuli,
˝e dla nich gramy i graç b´dziemy -
podkreÊla∏.

- W ca∏ym kraju 120 tys. wolontariu-
szy zbiera∏o pieniàdze w 1,7 tys. szta-
bów. To Êwietnie dzia∏ajàca maszyna,
która si´ sama nakr´ca. Sztaby nie pra-
cujà ca∏y rok, tylko czekajà na godzin´
zero. One si´ same organizujà. Wielkie,
ogromne podzi´kowanie dla w∏adz
samorzàdowych, które wspierajà takie
akcje - mówi∏ szef WOÂP.

   Krzysztof Lepczyƒski

Sztab WOÂP w Ciechocinku
wspierali:

Szko∏a Podstawowa nr 1,
iceum Ogólnokszta∏càce,
Publiczne Gimnazjum,

Niepubliczne Gimnazjum,
Miejska Biblioteka Publiczna,

Miejskie Centrum Kultury,
Samorzàdowe Przedszkole nr 1,
Przedszkole Samorzàdowe nr 2,

sekcja wolontariatu
Uniwersytetu dla Aktywnych,

piekarnia Polkorn,
Przedsi´biorstwo Uzdrowisko

Ciechocinek,
Sanatorium Wojskowe „Jubilat”,

Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku
TeoDorka,

Pensjonat pod Jemio∏à,
Cukiernia Wuzetka,
Kujawska Spi˝arnia,
Agencja Ochrony

Osób i Mienia Auto-Trezor,
BHP Kujawy

oraz PLH-Audio.

A konkretnie ciechociƒska Zdrowa Wo-
da z m∏odzie˝owym zespo∏em ¸owcy. Kon-
cert prowadzi∏ Jurek Owsiak. Jak do niego
dosz∏o?

Na poczàtku lat 90. Zdrowa Woda by∏a
szalenie popularnà rockowo-bluesowà ka-
pelà. Gra∏a na festiwalach w Opolu, Jaro-
cinie czy Rawie, regularnie pojawia∏a si´ w
mediach. I to w∏aÊnie nagrania w TVP spra-
wi∏y, ̋ e muzycy z Ciechocinka na korytarzu
wpadli na Jurka Owsiaka, wówczas hap-
penera i prezentera radiowego. Luêna
rozmowa w garderobie zaowocowa∏a po-
mys∏em charytatywnego koncertu, ju˝ wte-
dy pod znakiem Wielkiej Orkiestry Âwià-
tecznej Pomocy.

Zdrowa Woda zagra∏a w Sali Malinowej,
dziÊ ju˝ nieistniejàcej, ciasnej salce gimna-
stycznej naszego liceum. Ciasnej tym bar-
dziej, ˝e na koncert przysz∏y prawdziwe
t∏umy. Na scenie ledwie mieÊci∏a si´ per-
kusja, we wn´trzu by∏o doÊç mroczno, ale
atmosfera by∏a wspania∏a. Za puszki do
zbierania pieni´dzy s∏u˝y∏y zaÊ… s∏oiki po
ogórkach.

Zbierano nie tylko do s∏oików, jeszcze
przed koncertem muzycy Zdrowej Wody
odwiedzali mieszkaƒców Ciechocinka,
miejscowe firmy i instytucje, aby przekaza-
li pieniàdze na leczenie chorych na serce
dzieci. Uda∏o si´ zebraç niema∏à jak na

tamte czasy sum´ 12 mln z∏.
W „Zdroju Ciechociƒskim” chcemy

upami´tniç tamtà chwil´. Powsta∏ ju˝ re-
porta˝, który opublikowa∏ magazyn We-
ekend portalu Gazeta.pl. Wiemy jednak,
˝e nie wiemy wszystkiego. JeÊli by∏aÊ, Dro-
ga Czytelniczko, jeÊli by∏eÊ, Drogi Czytel-
niku, wtedy w Sali Malinowej - napisz do
nas na zdroj@ciechocinek.pl.

Nie dajmy zniknàç wspomnieniom!

fo
t.

 K
. L

ep
cz

yƒ
sk

i

fo
t.

 z
 a

rc
h.

 M
. M

od
rz

ej
ew

sk
ie

go



Ponad 1 tys. z∏ zebra∏y przedszkolaki z „Bajki” podczas fina∏u Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.
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Przedszkole Samorzàdowe „Bajka”
zbiera∏o datki dla dzieciaków i seniorów
ju˝ od grudniowego wyst´pu naszych
wychowanków w sali kinowej MCK.

Podczas niedzielnej, fina∏owej zbiórki
reprezentowa∏y nas ch´tne dzieci z ro-
dzicami i pani Ma∏gosia Górecka, którzy
podj´li si´ kwestowania na ulicach Cie-
chocinka. Byli kroplà w morzu 120 tys.
wolontariuszy, ale kroplà naszà, cie-
chociƒskà solankowà kroplà, dzi´ki któ-
rej b´dzie mo˝na pomóc wielu Polakom
mniejszym i du˝ym.

„Bajkowi” wolontariusze Maja Ma-
dajczyk, Maks Budniewski, Szymek Flak,
Gabrysia i Wiktor Stopczyk z panià Ma∏-
gosià od rana uwijali si´ na ulicach uz-
drowiska, zach´cali uÊmiechem do po-
mocy i tak samo ogromne uÊmiechy
wraz z datkami otrzymywali od prze-
chodniów.

Ten dzieƒ b´dzie dla dzieciaków
niezwykle mi∏ym i wartoÊciowym
wspomnieniem. DoroÊli urozmaicali t´
ci´˝kà prac´ dostarczajàc atrakcji w
postaci jazdy na sankach i zabaw na
Êniegu, w MCK mo˝na by∏o napiç si´
goràcej herbatki i zjeÊç ciastko, niektórzy
w∏aÊciciele restauracji hojnie dok∏adali
grosza do puszek. Dzi´ki temu uda∏o

Przedszkolaki z „Bajki” gra∏y w WOÂP

Przedszkole tak˝e w tym roku zaan-
ga˝owa∏o si´ w fina∏ WOÂP. zbiórk´

zacz´liÊmy ju˝ w grudniu, og∏aszajàc
Kiermasz Bo˝onarodzeniowy, z którego
pieniàdze zosta∏y przekazane dla
Orkiestry.

Dzieci wraz z rodzicami przygotowali
Êwiàteczne stroiki, oryginalne kartki
oraz pi´kne ozdoby choinkowe. Od 15
do 21 grudnia w holu naszego przed-
szkola mo˝na by∏o zakupiç w∏asnor´cz-
nie zrobione ozdoby Êwiàteczne. Kolejki
by∏y bardzo d∏ugie, a ozdoby rozcho-
dzi∏y si´ jak Êwie˝e bu∏eczki.

Oprócz radosnej atmosfery przy
dêwi´kach polskich kol´d rodzice wraz

z dzieçmi mogli skosztowaç pysznych
pierniczków, z∏o˝yç sobie ˝yczenia bo-
˝onarodzeniowe oraz wspomóc Wielkà
Orkiestr´ Âwiàtecznej Pomocy.

Serdecznie dzi´kujemy za ogromne
serca, za ch´ç niesienia pomocy innym,
za przekazywanie dzieciom wartoÊci i
empatii. Szczególne podzi´kowania dla
Anety Zalewskiej, Wioletty Wawrzeƒc-
zak, Iwony Âmiesznej, Moniki Górniak
oraz Magdy Wysockiej za wsparcie oka-
zane przy organizacji kiermaszu bo˝o-
narodzeniowego.

    Izabela Rakusiewicz

Kiermasz dla WOÂP w Przedszkolu
im. Kubusia Puchatka
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Podczas kiermaszu bo˝onarodzeniowego w Przedszkolu Samorzàdowym nr 2 in. Kubusia Puchatka uda∏o si´
zebraç 783,10 z∏ na rzecz Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.

si´ zebraç i przekazaç na r´ce pani Kasi
Kaliszewskiej sporà sum´ 1010 z∏!

Dlatego teraz z ca∏ego serca chcemy
podzi´kowaç za pomoc okazanà empa-
tià i uÊmiechem, za wsparcie nie tylko

finansowe, lecz równie˝ duchowe.
Dzi´ki temu mogliÊmy z autentycznà
radoÊcià puÊciç wspólnie o godzinie
20 dobre Êwiate∏ko do nieba!

    Wies∏awa K. Wójcik



W dawnej siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza powsta∏ OÊrodek Dziennego Pobytu dla
seniorów. Co b´dzie si´ w nim dzia∏o?
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Budynek przy ul. Mickiewicza zmieni∏
si´ nie do poznania. Wn´trza wyremon-
towanego budynku kryjà czytelni´, sal´
komputerowà, obszernà sal´ konferen-
cyjnà, a nawet aneks kuchenny. - Wy-
daje si´, ˝e dziÊ to jeden z najbardziej
udanych pod wzgl´dem architektonicz-
nym i funkcjonalnym obiektów w mieÊ-
cie - mówi w rozmowie ze „Zdrojem”
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.

Ponad podzia∏ami

Skàd pomys∏ na nowe przeznaczenie
budynku? - Impulsem by∏a nieprawdo-
podobna aktywnoÊç seniorów skupio-
nych wokó∏ Uniwersytetu dla Aktyw-
nych - wyjaÊnia burmistrz. - Doszed∏em
do wniosku, ˝e moim obowiàzkiem
jest zadbaç, by seniorzy, którzy budo-
wali mark´ miasta, mieli godne warunki
sp´dzania czasu wolnego - dodaje.

Pomys∏ spotka∏ si´ z przychylnoÊcià
radnych. - Wszyscy, ponad podzia∏ami,
kibicowali tej inwestycji - mówi∏ podczas
uroczystego otwarcia placówki 29 grud-
nia Marcin Strych. Aldona Nocna, wi-
ceprzewodniczàca Rady Miejskiej, nie
ukrywa∏a wzruszenia, przypominajàc
histori´ dawnego „Domu Partii”.

Mi´dzy murami

Jednak budynek to nie wszystko, te-
raz trzeba go wype∏niç treÊcià. A plany
sà ambitne. Renata Kostecka i Prze-
mys∏aw Szreiber, opiekunowie zatrud-
nieni w oÊrodku, rzucajà kolejnymi po-
mys∏ami na zaj´cia dla seniorów. W
planach sà zumba, warsztaty kulinarne,
muzykoterapia, aromaterapia, a nawet
biblioterapia (interpretacja tekstów
literackich majàcych pomóc w rozwià-
zaniu konkretnego problemu). Zaj´cia
w sali ze sprz´tem rehabilitacyjnym ma
niebawem prowadziç specjalista, b´dà
te˝ dy˝ury psychologa, dyskusyjny klub
filmowy i zaj´cia manualne.

Przystaƒ w oÊrodku znalaz∏y niektóre
sekcje Uniwersytetu dla Aktywnych:
gier stolikowych, bryd˝owa czy kabaret
Z∏ota Maska. Szreiber mówi te˝ o tre-
ningach pami´ci i zaj´ciach kompute-
rowych czy rozwijajàcych zaradnoÊç
˝yciowà. - Czy b´dà ch´tni? Zobaczymy.
Ale ju˝ widz´, ˝e b´dà - zaznacza.

Nadaç sens

Na razie pierwsi goÊcie oÊrodka wy-
pe∏niajà ankiety, w których okreÊlajà

Ostoja dla seniorów

fo
t.

 K
. L

ep
cz

yƒ
sk

i

swoje zainteresowania. - Staramy si´
podchodziç do ka˝dego indywidualnie.
Wszyscy podsuwajà nam pomys∏y, a
my to zbierzemy i nadamy wszystkiemu
sens - wyjaÊnia Szreiber. Z ankiet wy-
nika, ˝e w oÊrodku znalaz∏o si´ sporo
osób mówiàcych po niemiecku, a tak˝e
mi∏oÊnicy kolekcjonerstwa. Wszystkie
te informacje wychowawcy chcà wy-
korzystaç do przygotowania programu
zaj´ç.

Wi´kszoÊç z nich b´dzie odbywaç
si´ w okreÊlone dni, dlatego tworzone
sà grupy zaj´ciowe. - Nie chcemy ni-
kogo wt∏aczaç w ˝adne ramy, nie
chcemy wiàzaç - podkreÊla Kostecka.
- Ale musi byç jakiÊ plan, by nie za-
panowa∏ chaos - dodaje Szreiber.

Wielka rodzina

W pierwszym tygodniu stycznia na
zaj´cia w oÊrodku zapisa∏o si´ 40 ucze-
stników. Dlaczego przyszli na Mickie-
wicza? - Bo nam si´ nudzi - Êmieje si´
Bogumi∏a Wysota. Ale po chwili, ju˝
powa˝nie, dodaje ˝e na nud´ nie na-
rzeka, bo sama aktywnie dzia∏a w Uni-
wersytecie dla Aktywnych, podobnie
jak wi´kszoÊç pozosta∏ych pierwszych
goÊci oÊrodka. - Chcemy pomóc w or-
ganizacji, bo wiemy, ˝e wszystko do-
piero startuje - deklaruje.

- W Ciechocinku mieszka bardzo du-
˝o osób, które nie majà na miejscu ro-
dzin. Jestem tutaj sama i to miejsce to
moja rodzina - mówi Zofia Raczy∏∏o. -
OÊrodek to Êwietne miejsce dla senio-
rów, zamiast siedzieç w domu i patrzeç
w telewizor mo˝na zadzwoniç do ko-

le˝anki i umówiç si´ na spotkanie w
oÊrodku. Zumba, rehabilitacja, wyciecz-
ki. I ca∏y dzieƒ zape∏niony! - dodaje.

- Mo˝e matki boskie okienne wresz-
cie si´ ruszà i zobaczà, co tu si´ dzieje
- wyra˝a nadziej´ Wanda Rosiƒska.

Dotrzeç do wykluczonych

- Wiele starszych osób osiedla si´ w
Ciechocinku i cz´sto trafiajà do nas -
opowiada Ewa Strzelecka-S∏omkowska,
kierownik Miejskiego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej, któremu podlega OÊrodek
Dziennego Pobytu. - Kiedy pytam tych
seniorów, jak mo˝emy im pomóc,
cz´sto mówià, ̋ e chcà po prostu z kimÊ
porozmawiaç. To w∏aÊnie dla takich
ludzi powsta∏ ten oÊrodek - podkreÊla.

- Chcemy te˝ dotrzeç do tych, którzy
sà zamkni´ci w swoich mieszkaniach,
którzy na co dzieƒ nic nie robià - dodaje
Strzelecka-S∏omkowska.

Miejsce dla ka˝dego

- Chcemy stworzyç tu ostoj´ ciep∏a,
wsparcia, bliskoÊci, bezpieczeƒstwa -
mówi Przemys∏aw Szreiber. Jak podkreÊ-
la, wa˝ne sà nie tyle zaj´cia, co samo
przebywanie w swoim towarzystwie,
tworzenie wspólnoty, rozmowa. - Ka˝-
dy znajdzie tu swoje miejsce - podkreÊla.

Na zaj´cia w oÊrodku mogà zapisaç
si´ wszyscy mieszkaƒcy Ciechocinka
powy˝ej 60 roku ˝ycia. Wychowawcy
podkreÊlajà jednak, ˝e nie b´dà patrzeç
w metryki. - Drzwi przed nikim nie zam-
kniemy - deklarujà.

      Krzysztof Lepczyƒski
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Czym oddychamy
pod t´˝niami

Do Adama Brzuszkiewicza, prezesa
Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego,
od kilku tygodni przychodzà oburzeni
kuracjusze. - Skar˝à si´, ˝e w mieÊcie
jest smog. Chcieli zwrotu op∏aty klima-
tycznej, a przecie˝ nie mog´ jej oddaç,
bo formalnie pobiera jà miasto - mówi
w rozmowie ze „Zdrojem”. JednoczeÊ-
nie przyznaje, ˝e jeszcze w zesz∏ym ro-
ku podobnych skarg nie by∏o.

Czy kuracjusze majà racj´, mówiàc
˝e nad Ciechocinkiem wisi smog? Wy-
jaÊnijmy kilka kluczowych kwestii.

O czym mówimy

Sam smog to zjawisko powstajàce
na skutek po∏àczenia kilku niekorzyst-
nych zjawisk: zanieczyszczenia powie-
trza, znacznego zamglenia i bezwie-
trznej pogody. Sam termin „smog”
powsta∏ z po∏àczenia angielskich s∏ów
smoke (dym) i fog (mg∏a). Na mg∏´
wi´kszego wp∏ywu nie mamy, na za-
nieczyszczenia - owszem.

W Ciechocinku mi´dzy t´˝niami znaj-
duje si´ stacja pomiarowa Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Ârodowis-
ka w Bydgoszczy. Mo˝emy powiedzieç,
˝e jesteÊmy szcz´Êciarzami, bo wiele
innych uzdrowisk takimi przyrzàdami
nie dysponuje. Niedawno NIK skontro-
lowa∏ 11 uzdrowisk (nie by∏o wÊród
nich Ciechocinka) i konkluzje by∏y dla
nich mia˝d˝àce: stwierdzono, ˝e oce-
ny jakoÊci powietrza nie odzwiercie-
dla∏y rzeczywistego poziomu zanie-
czyszczeƒ. Nie trzeba stacji, by stwier-
dziç, ˝e w miejscowoÊciach (tak˝e uz-
drowiskach) na Âlàsku czy w Ma∏opols-
ce sytuacja jest dramatyczna. W ubieg-
∏ym roku g∏oÊno by∏o o groêbie ode-
brania statusu uzdrowiska Rabce-Zdrój.

Ciechociƒska stacja automatycz-
nie mierzy st´˝enia w powietrzu ben-
zenu, ozonu i dwutlenku azotu. Tu
daleko nam do przekroczenia norm

(100 μg/m³ dla ozonu i 200 μg/m³ dla
dwutlenku azotu). Nawet jednak w
miastach, gdzie smog jest ogromnym
problemem, st´˝enia tych substancji
utrzymujà si´ niekiedy w normie. Media
i specjaliÊci przestrzegajà przede wszyst-
kim przed py∏ami.

Py∏y w normie

Py∏y zawieszone to unoszàca si´ w
powietrzu mieszanina ró˝nych substan-
cji, w tym toksycznych benzo(a)pirenu,
metali ci´˝kich czy dioksyn. Py∏ PM10
(o Êrednicy mniejszej ni˝ 10 mikrome-
trów; dla porównania przeci´tny w∏os
ma Êrednic´ 60 μm) jest szkodliwy dla
oczu, gard∏a i p∏uc, do których przenika,
jednak organizm jest w stanie go wy-
daliç. W p∏ucach akumuluje si´ nato-
miast py∏ PM2,5, o Êrednicy mniejszej
ni˝ 2,5 μm.

W Ciechocinku znamy st´˝enia py-
∏u PM10, jednak nie na bie˝àco, bo-
wiem odczyty dokonywane sà r´cznie.
Ze stacji pomiarowej trzeba wyjàç ka-
sety z próbkami i przekazaç do labo-
ratorium, ich analiza trwa kilka tygod-
ni. Wed∏ug wst´pnych danych byd-
goskiej Inspekcji Ochrony Ârodowiska
(które nie uwzgl´dniajà drugiej po∏owy
grudnia) odczyty z Ciechocinka miesz-
czà si´ w okreÊlonej normie 35 prze-
kroczeƒ poziomu py∏u w roku.

Najwy˝sze st´˝enie dobowe py∏u
PM10 w Ciechocinku wynios∏o w 2016
roku 96,9 μg/m³, podczas gdy dziÊ w
Warszawie czy Krakowie mówimy o
poziomach rz´du 300-400 μg/m³.
Ârednioroczne st´˝enie py∏u PM10 w
Ciechocinku wed∏ug obliczeƒ „Zdroju”
wynosi 40,7 μg/m³ (przy dopuszczal-
nym poziomie 40 μg/m³; w Krakowie
to 63,9 μg/m³).

Nie patrzmy na innych

- Gdybym stwierdzi∏, ˝e jest idealnie,
by∏oby to nadu˝ycie - komentuje stan
powietrza w mieÊcie burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz. I choç pod t´˝niami ˝adne
s∏u˝by alarmu smogowego og∏aszaç
nie b´dà, warto pami´taç, ˝e polskie
normy sà o wiele ∏agodniejsze ni˝ te
przyj´te przez wiele paƒstw europejs-
kich. - Choç na tle uzdrowisk i wi´k-
szoÊci polskich miast wypadamy na-
prawd´ dobrze, jako uzdrowisko mamy
obowiàzek dbaç o powietrze, ˝eby by∏o
mo˝liwie najczystsze - dodaje burmistrz
w rozmowie ze „Zdrojem”.

O problemie z zanieczyszczeniami
powietrza ju˝ w czerwcu w wywiadzie
dla „Zdroju” mówi∏a radna Anna Mi-
chalska. - Wystarczy otworzyç okno
i wszystko czuç - wzdycha. Przyznaje
jednak, ˝e Rada Miejska sprawà nie
zajmowa∏a si´ zbyt intensywnie, cze-
kajàc na uchwalenie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej (PGN). Uda∏o si´ to
zrobiç na ostatniej grudniowej sesji.

Plan (rozpisany do roku 2020) prze-
widuje m.in. ograniczenie zu˝ycia ener-
gii w ca∏ym mieÊcie o prawie 20 proc.,
redukcj´ emisji dwutlenku w´gla o 9
proc. (wszystko w porównaniu do 2014
roku) i wi´ksze wykorzystanie odna-
wialnych êróde∏ energii (OZE). Sà te˝
propozycje konkretnych dzia∏aƒ, jak
choçby termomodernizacja budynków,
kampanie informacyjne, inwestycje w
OZE, ograniczenie ruchu pojazdów
silnikowych czy program wymiany kot-
∏ów w´glowych. Wszystko to to jednak
plany, a sam PGN jest ramowym do-
kumentem, otwierajàcym drog´ do ko-
rzystania ze Êrodków unijnych czy z
bud˝etu centralnego.

A co mo˝na zaczàç robiç ju˝ teraz?
Z rozmów przeprowadzonych przez
„Zdrój” wy∏aniajà si´ trzy kluczowe
kwestie.

Fala styczniowych mrozów i kilka dni bezwietrznej pogody sprawi∏y, ˝e przypomniano sobie o problemie
zanieczyszczonego powietrza. Media w ca∏ym kraju obieg∏y alarmujàce doniesienia o smogu unoszàcym si´
nad Âlàskiem, Krakowem czy Warszawà. Wiadomo jednak, ˝e êle jest w∏aÊciwie w ca∏ej Polsce, która ma
najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Echa ca∏ej sprawy dotar∏y tak˝e do Ciechocinka.
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Po pierwsze, niska emisja

A konkretnie sposób ogrzewania
domów jednorodzinnych w Ciecho-
cinku, bo to one w znacznej mierze
odpowiadajà za zanieczyszczenia. We-
d∏ug PGN w´giel to 39 proc. paliw wy-
korzystywanych w mieÊcie, choç a˝ 86
proc. budynków u˝ytecznoÊci publicz-
nej (w tym np. sanatoriów) opalanych
jest gazem.

Burmistrz podkreÊla, ˝e praktycznie
ca∏e miasto jest zgazyfikowane, ope-
rator nie stwarza te˝ przeszkód przy
pod∏àczaniu si´ do sieci. Co roku na
gaz ma przestawiaç si´ 20-30 domów
wczeÊniej ogrzewanych innymi, mniej
ekologicznymi paliwami.

- Problem ma jednak pod∏o˝e eko-
nomiczne - przyznaje Leszek Dzier˝e-
wicz. - Gaz nie jest paliwem tanim.
Osoby niezbyt zamo˝ne majàc do wy-
boru wygod´, za którà trzeba p∏aciç,
albo w´giel, wybiorà w´giel - rozk∏ada
r´ce.

Piece w´glowe w domach sà te˝
problemem wizerunkowym. W Ciecho-
cinku nie ma Êcis∏ej strefy uzdrowis-
kowej, mi´dzy sanatoriami znajduje si´
wiele budynków mieszkalnych, z któ-
rych niekiedy bucha dym. A kuracjusze
widzàc to, sà przera˝eni.

W ratuszu s∏yszymy, ˝e gminy w tym
momencie nie staç na uruchomienie
w∏asnego programu dop∏at do pieców.
Rzàd zapowiada takà akcj´ jesienià. -
Wówczas b´dziemy sk∏adaç stosowne
wnioski - zapowiada Marian Ogrodo-
wski, zast´pca burmistrza. Pytanie je-
dnak, czy takie programy pomogà,
skoro zazwyczaj wymiany wymaga ca∏a
instalacja grzewcza, a niekiedy potrzeb-
ne jest tak˝e docieplenie budynku.

Po drugie, edukacja

Dlatego ju˝ dziÊ pomóc mo˝e edu-
kacja. Radna Anna Michalska zwraca
uwag´, ˝e dobrym poczàtkiem by∏oby
nauczenie ciechocinian, jak w∏aÊciwie
paliç w piecach, które majà dziÊ. Wy-
starczy bowiem podpalaç w nich „od
góry”, dbaç o równe spalanie w´gla,
a dymu i szkodliwych substancji w po-
wietrzu z miejsca b´dzie mniej. Wi´cej
za to pozostanie pieni´dzy w portfe-
lu, bo przy tradycyjnych sposobach
palenia przez komin wylatuje nawet
trzecia cz´Êç opa∏u. W internecie mo˝na
znaleêç porady dotyczàce bardziej eko-
logicznego i ekonomicznego palenia
w zwyk∏ych piecach.

Na edukacj´ stawia te˝ powo∏any

jeszcze w ubieg∏ym roku przez bur-
mistrza zespó∏ roboczy, z∏o˝ony z
przedstawicieli sanatoriów b´dàcych
cz∏onkami Komisji Zdrojowej, na któ-
rego czele stanà∏ wiceburmistrz Ogro-
dowski. Jak mówi, zespó∏ chce wypra-
cowaç kodeks dobrych praktyk i reko-
mendacje do dalszego dzia∏ania. Pierw-
sze sà ju˝ gotowe: to pomys∏ przygo-
towania ulotek informacyjnych, zorga-
nizowania spotkania z mieszkaƒcami
a tak˝e postawienia tablicy elektronicz-
nej na bie˝àco informujàcej o stanie
powietrza w mieÊcie.

Po trzecie, samochody

Jednak piece to nie wszystko. Wed∏ug
PGN transport odpowiada za ponad
20 proc. emitowanego w mieÊcie dwu-
tlenku w´gla. Dlatego w∏adze Cie-
chocinka zabiegajà o wyprowadzenie
z centrum autobusów. Na terenie par-
kingu przy ul. Kolejowej (naprzeciwko
Dworca Kolejowego) ma powstaç no-
wy dworzec autobusowy, do którego
dojazd zapewni obwodnica. W tego-
rocznym bud˝ecie uwzgl´dniono ju˝
fundusze na stosownà dokumentacj´.

Trwajà te˝ prace nad ograniczeniem
ruchu ko∏owego w okolicy Grzybka.
B´dzie to jednak wymaga∏o poszerzenia
jezdni na ul. Kopernika przy liceum, by
nie spowodowaç parali˝u komunika-
cyjnego. Burmistrz nie wyklucza dal-
szych kroków, w rozmowie ze „Zdro-
jem” podkreÊla jednak, ˝e b´dà one
wymaga∏y gruntownej analizy.

W Ciechocinku wiele te˝ nie wskó-
ramy bez dzia∏aƒ ze strony paƒstwa.
Dopiero w styczniu rzàd og∏osi∏, ˝e do
koƒca kwietnia majà byç gotowe normy
jakoÊci paliw w´glowych (dziÊ w sk∏a-
dach kupiç mo˝emy w∏aÊciwie wszyst-
ko, co choçby przypomina w´giel),
a tak˝e standardy kot∏ów na w´giel.
W sprzeda˝y majà si´ znaleêç wy∏àcznie
piece piàtej generacji, a wi´c automa-
tyczne z podajnikiem. Znajdà si´ te˝
pieniàdze na programy wymiany kot∏ów
w´glowych i dotacje do termomoder-
nizacji domów. Rzàd obieca∏ te˝ rozwój
sieci monitoringu jakoÊci powietrza.
- Przed nami du˝e wyzwania, du˝a
praca i pewnie niema∏e wydatki, byÊmy
mogli powiedzieç, ˝e mamy najlepsze
powietrze spoÊród polskich uzdrowisk
- kwituje burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.

Do tematu b´dziemy wracaç w ko-
lejnych numerach „Zdroju” i na naszym
portalu internetowym.

   Krzysztof Lepczyƒski

Zimà
pomó˝my

kotom
O pomoc kotom w zimne dni apelujà

ciechociƒscy wolontariusze, którzy na
co dzieƒ opiekujà si´ zwierz´tami.

- Do zrobienia jest bardzo du˝o - przy-
znaje w rozmowie ze „Zdrojem” Stanis∏awa
Romanowicz, która kotami opiekuje si´,
jak mówi, w∏aÊciciwie od zawsze, a w Cie-
chocinku od 12 lat.

- Koty oczyszczajà miasto, piwnice, ale
ludzie tego nie doceniajà - ubolewa. Jak
mówi, czworonogów jest ostatnio w mieÊcie
i okolicach sporo, choç lepiej by∏oby kon-
trolowaç mniejszà populacj´ silniejszych
zwierzàt.

Koty w Ciechocinku sà regularnie do-
karmiane przez grup´ wolontariuszy za-
rejestrowanych w Urz´dzie Miejskim. Stam-
tàd c´tni otrzymujà karm´ dla zwierzaków,
ka˝dy opiekun ma przydzielony w∏asny
rewir dzia∏ania.

A jak my mo˝emy pomóc kociej spo-
∏ecznoÊci?

Po pierwsze, sterylizacja. Pami´tajmy
o wysterlizowaniu naszych pupili, zw∏aszcza
jeÊli wychodzà z domu. Jak podkreÊla Ro-
manowicz, koty ˝yjàce dziko kastrujà sami
wolontariusze. - Ale to bardzo ci´˝ka praca.
Z∏anie trzech kotów zaj´∏o nam chyba
osiem godzin - mówi Romanowicz.

Po drugie, schronienie. W najt´˝sze mro-
zy w∏aÊciciele cz´sto zamykajà lufciki i po-
mieszczenia gospodarcze, które s∏u˝à ko-
tom za schronienie. Warto je mimo wszyst-
ko otworzyç.

Po trzecie, pokarm. Sà rejony, do których
wolontariusze nie docierajà. - Choçby na
S∏oƒsku koty padajà z g∏odu - mówi nasza
rozmówczyni. W ciep∏e dni warto wi´c na
podwórku wystawiç misk´ wody, a zimà
nieco suchej karmy dla kotów. Zwierzaki
szybko je znajdà.

red.



ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 10

SAMORZÑD

Bud˝et pod znakiem kompromisu

Wst´pny projekt bud˝etu by∏ gotowy
ju˝ w listopadzie. WÊród g∏ównych
zaproponowanych przez burmistrza
inwestycji znalaz∏y si´ budowa wod-
nego placu zabaw w okolicach parku
linowego (1,6 mln z∏), przebudowa
nawierzchni ul. T´˝niowej (od pl. Gdaƒ-
skiego do Poprzecznej, z zagospoda-
rowaniem przyleg∏ego terenu zielone-
go, 1,8 mln z∏), przebudowa skrzy˝o-
wania Zdrojowej, Widok, Narutowicza,
Przejazd na rondo (850 tys. z∏), przy-
gotowanie projektu nowego dworca
autobusowego na terenie dzisiejszego
parkingu przy Kolejowej i Wo∏uszews-
kiej (70 tys.), budowa budynku z loka-
lami socjalnymi (1,9 mln z∏) oraz oÊ-
wietlenie ulic, m.in. Ogrodowej, Topo-
lowej, Lipowej i Zdrojowej od Naruto-
wicza do Bema (∏àcznie 1,2 mln z∏).

Do po∏owy grudnia radni musieli
przedstawiç swoje opinie do projektu.
Komisje Rady Miejskiej praktycznie
solidarnie (bez Komisji Uzdrowiskowej)
z∏o˝y∏y wniosek o wpisanie do bud˝etu
szeregu nowych inwestycji. Z mniej-
szych chodzi∏o m.in. o remont ulic
Ogrodowej, Okr´˝nej, WiÊniowej, Brzo-
zowej i Klonowej, uzupe∏nienie nasa-
dzeƒ przy Wojska Polskiego, zakup
donic na deptak czy oznakowanie
przejÊç dla pierwszych przy Zdrojowej
tzw. „kocimi oczkami”. O wiele wi´kszà
inwestycjà mia∏o byç wykonanie stu-
dium wykonalnoÊci i projektu budowy
ca∏orocznego, pe∏nowymiarowego
basenu miejskiego, który mia∏by stanàç
na pustej dzia∏ce przy ul. Kolejowej. Na
te dokumenty przeznaczono 500 tys.
z∏.

By sfinansowaç wszystkie projekty,
radni zaproponowali burmistrzowi
wykreÊlenie z bud˝etu przebudowy
ulicy T´˝niowej.

T´˝niowa na cenzurowanym

Radni zebrali si´ 28 grudnia na ko-
misjach (najpierw finansów, a kilka
godzin póêniej na posiedzeniu po∏à-
czonych pozosta∏ych komisji), by de-
batowaç nad projektem. Podczas obrad
zarysowa∏a si´ ró˝nica zdaƒ mi´dzy
burmistrzem a grupà oÊmiu radnych
opozycji.

Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz wska-
zywa∏, ˝e przebudowa T´˝niowej to
jeden z trzech kluczowych projektów
w tegorocznym bud˝ecie. Cz´Êç rad-
nych nie kry∏a jednak sceptycyzmu.

- Z kim z radnych konsultowa∏ pan
t´ koncepcj´? Rada niespecjalnie mia∏a
wp∏yw na ten projekt - utyskiwa∏ Pawe∏
KanaÊ, szef Komisji Finansowej. Bur-
mistrz zauwa˝y∏ jednak, ˝e choç kon-
sultacje si´ odby∏y, to nie wszyscy radni
na nie przyszli. W rozmowie ze „Zdro-
jem” KanaÊ wskazywa∏, ˝e projekt jego
zdaniem pojawi∏ si´ zbyt póêno. Pod-
kreÊla∏ te˝, ˝e nie powinno si´ ingero-
waç w pas zieleni równoleg∏y do dep-
taka na T´˝niowej. - To enklawa ciszy
i spokoju, nie ma takich miejsc w Cie-
chocinku wiele - mówi∏.

Czy staç nas na basen?

Jeszcze wi´ksze emocje wzbudzi∏
projekt miejskiego basenu przedstawio-
ny przez radnych. Burmistrz podkreÊ-
li∏, ˝e w ciàgu najbli˝szych lat miasta
na takà inwestycj´ po prostu nie staç.
I choç nie jest przeciwnikiem budowy
basenu, sugeruje wstrzymanie si´ z
pracami projektowymi do momentu,
kiedy budowa b´dzie realna. Wskaza∏
jeszcze na inny problem.

- W ubieg∏ym roku w bud˝ecie zna-
laz∏o si´ a˝ 12 dokumentacji kosztory-
sowych projektów o wartoÊci 12 mln
z∏. Do tego mamy projekt przebudo-
wy stadionu o porównywalnej wartoÊ-
ci i proponowany basen za minimum
25 mln z∏. To kilkanaÊcie projektów,
które le˝à na pó∏ce - wylicza∏. Jak wska-
zywa∏, przy rocznym bud˝ecie na po-
ziomie 40 mln z∏ (z czego 60 proc. to
pieniàdze, których nie mo˝na przezna-
czyç na inwestycje, ale na sztywne wy-
datki), gromadzenie projektów inwes-
tycji o wartoÊci 50 mln z∏ jest nieod-
powiedzialnoÊcià. - Za rok o tej porze
mog∏oby paÊç pytanie: jak pan do tego
dopuÊci∏? - wskazywa∏ Leszek Dzier˝e-
wicz.

Pó∏kowniki

Sala si´ o˝ywi∏a, radni zacz´li ana-
lizowaç porzucone projekty, jak choçby

stadion czy przebudow´ placu Gdaƒ-
skiego. Tomasz Dziarski pyta∏, dlacze-
go ju˝ przed rokiem nikt nie zdoby∏ si´
na refleksj´ nad liczbà rozpoczynanych
inwestycji. - PrzygotowywaliÊmy te
dokumentacje w czasach prosperity.
Bud˝et by∏ du˝y i t∏usty. Ale jak si´
okaza∏o, ˝e stadion ma kosztowaç 14
mln z∏, sam mówi∏em g∏oÊno, ˝e nas
na to nie staç - wskazywa∏ KanaÊ. - Bez
projektów ci´˝ko pozyskaç Êrodki
zewn´trzne - zauwa˝y∏ jednak Dziarski.

- Robimy inwestycje na chybi∏ trafi∏.
Nie zaplanowaliÊmy ich w perspekty-
wie tych czterech lat - stwierdzi∏ sa-
mokrytycznie Jerzy Draheim. Wskazywa∏
te˝ na wysokie koszty utrzymania ba-
senu.

Burmistrz zapowiedzia∏, ˝e jeÊli cz´Êç
Rady b´dzie upiera∏a si´ przy projekcie
basenu, sam usunie z  bud˝etu remont
T´˝niowej i zmniejszy deficyt miasta.
Zaznaczy∏, ˝e nie ma powodów, by
miasto zad∏u˝a∏o si´ dla realizacji sze-
regu pomniejszych inwestycji przedsta-
wionych przez radnych. - To wa˝ne
zadania, ale niew∏aÊciwe jest êród∏o
ich finansowania - podkreÊli∏.

Bud˝etowy kogel-mogel

Przy okazji dyskusji nad mniejszymi
projektami, Ma∏gorzata Szwajkowska,
skarbnik miasta, zwróci∏a uwag´ na
ogromnà liczb´ wniosków od radnych,
która wp∏yn´∏a do urz´du. By∏o ich a˝
166, z czego cz´Êç si´ powtarza∏a (do-
tyczy∏y ogó∏em 105 ró˝nych inwestycji).
- Do tej pory czegoÊ podobnego nie
widzia∏am. Nie da si´ stworzyç bud˝e-
tu, który satysfakcjonuje radnych, jeÊli
sk∏ada si´ 166 wniosków! - za∏amywa-
∏a r´ce skarbnik.

- ˚adna z komisji nie wypracowa∏a
wniosków priorytetowych, nikt nie po-
dzieli∏ wniosków na najwa˝niejsze
i mniej istotne. Jak mo˝na stworzyç
dokument, który wszystkich zadowoli,
na podstawie takiego kogla-mogla? -
pyta Szwajkowska w rozmowie ze
„Zdrojem”. Ju˝ na sali podkreÊla∏a, ˝e
mimo tego zalewu wniosków, uda∏o
jej si´ uwzgl´dniç prawie 45 proc. z
nich.

W goràcej atmosferze wykuwa∏ si´ tegoroczny bud˝et Ciechocinka. Ostatecznie jednak wszyscy przyznajà,
˝e uda∏o si´ osiàgnàç owocny kompromis.
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Pó∏ miliona do zamra˝arki

Opozycyjni radni byli jednak niewzru-
szeni i atmosfera na sali g´stnia∏a. -
Gmina nie jest w stanie samodzielnie
budowaç takiego obiektu. A ju˝ dziÊ
wiemy, ˝e dofinansowaƒ z programów
operacyjnych nie b´dzie. Po co zamra-
˝aç kolejne 500 tys. z∏? Szkoda tych
pieni´dzy - t∏umaczy∏a skarbnik. Wska-
zywa∏a te˝ na ustawowe wskaêniki re-
gulujàce miejskie wydatki, które przy
tak du˝ej inwestycji mog∏yby zostaç
przekroczone. A to oznacza∏oby ko-
niecznoÊç wdro˝enia planu napraw-
czego i zablokowanie pozosta∏ych in-
westycji i remontów w kolejnych latach.

Kiedy radni pozostawali nieprzeko-
nani, skarbnik stwierdzi∏a, ̋ e forsowanie
budowy basenu b´dzie równoznaczne
z „sabota˝em”. - Macie wi´kszoÊç,
przeg∏osujecie, co b´dziecie chcieli. Ale
to nie jest dobre dla tego miasta - za-
koƒczy∏a.

- Przecie˝ mieszkaƒcy mówià o tym
basenie - zauwa˝y∏ Marcin Strych. -
Mieszkaƒcy czekajà na odbudow´ ba-
senu mi´dzy t´˝niami. To jest ich ma-
rzenie - odpar∏ burmistrz.

Bud˝etowy pat

Realna sta∏a si´ groêba, ˝e Rada
Miejska, nie widzàc swoich projektów
w bud˝ecie, po prostu go nie przyjmie.
Skarbnik wskazywa∏a na konsekwencje
braku akceptacji radnych dla projektu
bud˝etu. W takiej sytuacji bud˝et dla
miasta ustala regionalna izba obra-
chunkowa, uwzgl´dniajàc tylko niez-
b´dne wydatki. Oznacza∏oby to brak
jakichkolwiek inwestycji.

Rada mog∏aby te˝ si∏owo wprowa-
dziç do projektu bud˝etu swoje wnioski,
o ile zmieÊci∏aby si´ w puli wydatków
nakreÊlonej przez burmistrza. Opozycja
nie zdecydowa∏a si´ jednak na otwartà
konfrontacj´.

Droga do kompromisu

Z kompromisowà propozycjà wy-
szed∏ Jerzy Draheim. Zaproponowa∏
wycofanie z projektu miejskiego base-
nu i pozostawienie w nim pozosta∏ych
inwestycji. - Szkoda, ˝e nie rozmawia-
liÊmy o tym dwa tygodnie temu - west-
chnà∏ burmistrz.

Po krótkiej przerwie i naradzie opo-
zycyjnych radnych, Pawe∏ KanaÊ oÊwiad-
czy∏: - Propozycja Jerzego jest koncylia-
cyjna, pomo˝e uzdrowiç sytuacj´.

Sesja Rady Miejskiej, na której g∏oso-
wany mia∏ byç bud˝et, odby∏a si´ nas-

t´pnego dnia, 29 grudnia. I choç po-
przedniego wieczoru trwa∏y jeszcze
negocjacje na temat ostatecznego
kszta∏tu projektu bud˝etowego, atmo-
sfera na sali wcià˝ by∏a nieco nerwowa.

Oko∏o godziny 11 Marcin Zajàcz-
kowski, przewodniczàcy Rady Miejskiej,
og∏osi∏ krótkà przerw´, a cz´Êç radnych
wraz z burmistrzem wysz∏a do oddziel-
nego pomieszczenia. To wtedy musia∏y
zapaÊç ostateczne decyzje co do kszta∏-
tu kompromisowego projektu. Po przer-
wie skarbnik opuÊci∏a sal´, by zaktuali-
zowaç projekt bud˝etu, a atmosfera
wyraênie si´ rozluêni∏a.

Wszyscy ustàpili

Na czym polega∏ kompromis? Obie
strony nieco ustàpi∏y pola. Burmistrz
zrezygnowa∏ z budzàcej najwi´ksze
kontrowersje koncepcji zagospodaro-
wania zieleni wzd∏u˝ T´˝niowej. Wpisa∏
te˝ do projektu szereg inwestycji zapro-
ponowanych przez radnych. Ci z kolei
zrezygnowali z projektu basenu, przy-
znajàc ˝e w tej chwili miasta na niego
nie staç.

W tej sytuacji g∏osowanie by∏o ju˝
formalnoÊcià. Nowy projekt zaakcepto-
wa∏a Komisja Finansowa, a chwil´ póê-
niej sama Rada Miejska. Za projek-
tem zag∏osowa∏o 14 radnych, Tomasz
Dziarski wstrzyma∏ si´ od g∏osu.

- Pomimo rozbie˝noÊci zdaƒ, pomi-
mo przesileƒ, zdrowy rozsàdek i dba∏oÊç
o dobro miasta wzi´∏y gór´ - podsu-
mowa∏ burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.
- Stàd bud˝et prorozwojowy, dobrze
s∏u˝àcy poprawie wizerunku miasta -
doda∏.

- Mamy bud˝et kompromisu - przyz-
na∏ Pawe∏ KanaÊ. A Marcin Strych za-
powiedzia∏, ˝e w przysz∏ym roku radni
b´dà starali si´ okreÊlaç priorytetowe
dla nich projekty.

- Ta sesja pokaza∏a, ˝e potrafimy
rozmawiaç. Kiedy ka˝da ze stron cofa
si´ o krok, miasto jest o dwa kroki do
przodu - oceni∏ w rozmowie ze „Zdro-
jem” Jerzy Draheim. - Ciesz´ si´ te˝, ˝e
w tym bud˝ecie znalaz∏y si´ ma∏e ulicz-
ki. Niektórzy zarzucajà radnym, ˝e bu-
dujemy czy remontujemy zbyt du˝o
chodników i ulic na obrze˝ach miasta.
Ale dla tych, którzy przy nich mieszkajà
i przez lata brnà po kolana w b∏ocie,
te remonty i inwestycje to zbawienie -
 doda∏.

- To by∏ ciekawy dzieƒ - podsumowa∏
Marcin Zajàczkowski, przewodniczàcy
Rady. - Wiele si´ od siebie nauczyliÊmy.

   Krzysztof Lepczyƒski

KOMENTARZE

Leszek Dzier˝ewicz
burmistrz Ciechocinka

Kondycja finansowa miasta jest dobra, bud˝et
jest skonstruowany bezpiecznie i niezwykle
odpowiedzialnie. OczywiÊcie, chcia∏oby si´
zrealizowaç znacznie wi´cej inwestycji. W
ostatnich latach bud˝ety by∏y niezwykle
proinwestycyjne, nawet 30 proc. wydatków
przeznaczaliÊmy na inwestycje. Nie mo˝emy
jednak tego trendu utrzymywaç w nieskoƒ-
czonoÊç. Mam nadziej´, ˝e posi∏kujàc si´
Êrodkami pozabud˝etowymi uda nam si´
wykonaç seri´ zadaƒ, które dziÊ nie sà uj´te w
bud˝ecie, a których realizacja dobrze przys∏u˝y
si´ miastu.

Realizacja tego bud˝etu przyniesie nam
ogromnie du˝o korzyÊci. Jestem pewien, ˝e
wp∏ynie na popraw´ atrakcyjnoÊci Ciechocinka,
a gdy nap∏ynà Êrodki zewn´trzne, b´d´
proponowa∏ poszerzenie zakresu zadaƒ
inwestycyjnych o kolejne przedsi´wzi´cia.

Marcin Zajàczkowski
przewodniczàcy Rady Miejskiej

Tegoroczny bud˝et jest wyrazem kompro-
misu pomi´dzy tym, co chcielibyÊmy ˝eby
powsta∏o i funkcjonowa∏o w naszym mieÊcie,
a tym, na co faktycznie nas staç i co stanowi
aktualne priorytety. Jest to równie˝ przyk∏ad
jak wspólnie, mam tu na myÊli samorzàdowe
w∏adze uchwa∏odawcze oraz wykonawcze,
mo˝emy wypracowaç pewnà wartoÊç. Ten rok
jest szczególnie “wymagajàcy”, choçby ze
wzgl´du na reform´ systemu szkolnictwa i
koszty jej wdro˝enia, z którymi zmierzyç si´
muszà samorzàdy w ca∏ym kraju. Zdaj´ sobie
spraw´, ˝e w opinii wielu mieszkaƒców
zaplanowane na rok 2017 wydatki inwesty-
cyjne mogà wydawaç si´ niewystarczajàce. Prosz´
jednak pami´taç, ˝e stanowià one jedynie
element d∏ugofalowej polityki inwestycyjnej
kreowanej przez gmin´ Ciechocinek.

Ma∏gorzata Szwajkowska
skarbnik miasta

JeÊli ktoÊ ocenia sytuacj´ finansowà miasta
jako z∏à, jest w g∏´bokim b∏´dzie. OczywiÊcie,
jeszcze trzy lata temu mieliÊmy bardzo wysokie
wydatki inwestycyjne, si´gajàce 30 proc.
bud˝etu, gdzie ogólnie uznawana za bezpiecznà
granica wynosi 25 proc. Od 2012 roku nie
zaciàgn´liÊmy jednak ani z∏otówki zobowiàzaƒ
i wskaêniki finansowe b´dà si´ systematycznie
polepsza∏y. Przez ostatnie lata finansowaliÊmy
deficyt i dotychczasowe zobowiàzania z wolnych
Êrodków. Nie zad∏u˝aliÊmy gminy. Prowadzimy
˝elaznà dyscyplin´ finansowà i tak wydatkujemy
pieniàdze, aby nie generowaç deficytu.

W przypadku jednak strategicznych, war-
toÊciowych inwestycji bez êróde∏ zewn´trznych
si´ nie obejdzie. Wówczas jesteÊmy gotowi na
zaciàgni´cie po˝yczek.



Studenci organizacji opieki nad osobà starszà z Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika b´dà mogli odbywaç praktyki
w ciechociƒskich sanatoriach. To efekt porozumienia zawartego pomi´dzy toruƒskà uczelnià i Komisjà Zdrojowà.
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Studenci z UMK przyjadà
na praktyki do Ciechocinka

Od tego roku kilku studentów b´dzie
odbywa∏o praktyki w Sanatorium „Po-
lex”, Kolejowym Szpitalu Uzdrowisko-
wym, Sanatorium „Promieƒ” i placów-
kach podleg∏ych Przedsi´biorstwu Uz-
drowisko Ciechocinek.

- Studenci b´dà opiekowaç si´ oso-
bami starszymi w naszych placówkach,
wiele si´ dzi´ki temu nauczà - mówi
Krzysztof Jarosz, prezes Stowarzyszenia
Komisja Zdrojowa i sanatorium „Polex”.
- Zobaczà, jaki jest Ciechocinek, jakà
wartoÊç reprezentuje, i rozniosà jà w
Êwiat - dodaje.

Przedstawiciele Komisji Zdrojowej, a
tak˝e Gra˝yna Ochociƒska i Gra˝yna
Miko∏ajczyk z Uniwersytetu dla Aktyw-
nych oraz Marian Ogrodowski, zast´pca
burmistrza Ciechocinka, spotkali si´ 19
stycznia w Toruniu z ks. prof. Dariuszem
Koteckim, dziekanem Wydzia∏u Teolo-
gicznego UMK, i studentami kierunku
poÊwi´conego seniorom. Samo spotka-

Krzysztof Lepczyƒski: „Organizacja
opieki nad osobà starszà”. Co to za
studia?

Ks. prof. Dariusz Kotecki: - Nikt
dotàd w Polsce takiego kierunku nie
prowadzi∏, my go doskonalimy od
dwóch lat. Chodzi o to, ˝eby studenci
mieli wiedz´, jak organizowaç opiek´
seniorów uwzgl´dniajàc holistycznà
wiedz´ o cz∏owieku, nie tylko aspekt
fizyczny, ale i duchowy. Bo w starszym
wieku pojawia si´ wiele nowych proble-
mów, sà nimi nie tylko choroby czy nie-
do∏´˝noÊç, ale i pewne egzystencjalne
pytania. Pami´tajmy, ˝e nie tylko wie-
rzàcy je sobie stawiajà. Chcemy wi´c
wywo∏aç w naszych studentach pewnà
wra˝liwoÊç, empati´ na te problemy.

Chodzi o to, ˝eby student mia∏ ca∏oÊ-
ciowà wizj´ systemu opieki zdrowotnej,
który nie koƒczy si´ na szpitalu. Ludzie
sà dziÊ bezradni, kiedy bliscy w podesz-
∏ym wieku zapadajà na demencj´ i inne
choroby. Nasi studenci b´dà mieli go-
towe wzorce dzia∏ania w takich sytuac-
jach, kiedy b´dzie si´ do nich zwraca∏a

rodzina w potrzebie.
To wyjÊcie naprzeciw dzisiejszym

problemom z opiekà nad starszymi
ludêmi?

- Chcemy doprowadziç do zmiany
systemowej. Nie chodzi tylko o to, by
zmieni∏y si´ oddzia∏y geriatryczne, zmie-
niç musi si´ tak˝e rola seniorów w spo-
∏eczeƒstwie. Nasze studia majà ukszta∏-
towaç awangard´ organizacji opieki,
ludzi z wizjà. Takich, którzy nie uwa˝ajà,
˝e staroÊç to dobry biznes. Niektórzy
przedsi´biorcy zak∏adajà domy seniora
patrzàc na pensjonariuszy jak na pro-
dukt. Nam chodzi o empati´.

I w tym wszystkim pojawia si´ Cie-
chocinek.

- Wiemy, ˝e do Ciechocinka przyje˝-
d˝a wiele osób starszych. Jest byç mo-
˝e dziedzictwem poprzedniej epoki, ˝e
uzdrowiska zaspokajajà potrzeby me-
dyczne i kulturalne, a dziÊ chcemy te˝
uwzgl´dniç opiek´ duchowà. JeÊli nasz
student b´dzie wiedzia∏, czego senior
potrzebuje, b´dzie umia∏ w∏aÊciwie
zorganizowaç mu czas.

A po co te praktyki?
- Chcemy, by studenci doÊwiadczyli

osób starszych, ˝eby mieli mo˝liwoÊç
zobaczenia, jak zorganizowana jest
opieka w Ciechocinku. Przed zmianami,
o których mówi∏em, musimy najpierw
wykorzystywaç te mo˝liwoÊci, które
mamy ju˝ dzisiaj.

Ile osób zapisa∏o si´ na te studia?
- Jest ich niestety ma∏o, to oko∏o 20

osób. Kiedy otwieraliÊmy nowy kieru-
nek, wszyscy nam gratulowali, ale od-
powiedê ze strony m∏odzie˝y by∏a inna.
Problem jest to, ˝e w Polsce nie jest
rozwini´ty wolontariat, nie ma wielu
osób, które ju˝ dziÊ opiekujà si´ senio-
rami. Na Zachodzie system wolontariatu
jest rozbudowany, my jesteÊmy na po-
czàtku tej drogi. W przysz∏oÊç patrzymy
jednak z optymizmem, wierzymy ˝e
nastàpi prze∏amanie i m∏odzi zauwa˝à
naszà ofert´. To w∏aÊnie do wolonta-
riuszy zwracamy si´ w pierwszej kolej-
noÊci. Bo nie trzeba byç prawnikiem
czy ekonomistà, zawodowo mo˝na
robiç tak˝e to, co si´ lubi.

Rozmowa z ks. prof. Dariuszem Koteckim dziekanem Wydzia∏u Teologicznego UMK
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nie odby∏o si´ z inicjatywy Teresy Ku-
dyby i ks. prof. Piotra Roszaka, prodzie-
kana ds. nauki na Wydziale Teologicz-
-nym UMK.

- Staramy si´, byÊcie zrozumieli, jakie
problemy majà seniorzy. Dojrza∏oÊç ro-
dzi nowe problemy i potrzeby - wska-
zywa∏ Mariusz Krupa z PUC. - Przyje˝-
d˝ajàc do nas, skonfrontujecie swoje
wyobra˝enia o opiece nad starszymi z
faktami - dodawa∏ Janusz Roch z „Pro-
mienia”.

Jednak szefowie sanatoriów widzà
wspó∏prac´ z UMK tak˝e w szerszym
kontekÊcie. Krzysztof Jarosz podkreÊla∏,
˝e zbli˝enie ze Êrodowiskiem nauko-
wym daje szans´ na wzmocnienie
lobbingu na rzecz uzdrowisk. - Rzàd
marginalizuje lecznictwo uzdrowiskowe
- utyskiwa∏ Mariusz Krupa.

Zebrani podkreÊlali tak˝e, ˝e praktyki
studenckie to dopiero poczàtek wspó∏-
pracy mi´dzy Ciechocinkiem a toruƒ-
skim uniwersytetem.

Organizacja opieki nad osobà starszà
to dzia∏ajàcy zaledwie od dwóch lat
kierunek studiów licencjackich prowa-
dzony na UMK wspólnie przez wydzia∏y
Nauk o Zdrowiu, Humanistyczny i Teo-
logiczny. Studia majà przygotowaç
m∏odych ludzi do zarzàdzania opiekà
nad seniorami i uwra˝liwiç na potrzeny
osób starszych, co prowadziç ma do
podnoszenia jakoÊci us∏ug zdrowot-
nych.



Maj. Piknik Rodzinny
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Maj. Parada Jubileuszowa

ROK 2016 W OBIEKTYWIE ZDROJU CIECHOCI¡SKIEGO
Styczeƒ. Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy

Marzec. Koncert Zbigniewa Wodeckiego

Kwiecieƒ. Inauguracja obchodów Roku Jubileuszowego

Maj. Benefis Andrzeja Szopy

Czerwiec. 110 lat Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka

Czerwiec. Konferencja naukowa z okazji 180-lecia uzdrowiska
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180 lat uzdrowiska • 100 lat nadania praw miejskich • 130 lat

Czerwiec. Koncert zespo∏u „Wojtek Mazolewski Quintet”

Czerwiec. Majewski, Kowalewski i Stuhr na Deptaku S∏aw Czerwiec. Spotkania z Foklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyƒskiej

Czerwiec. 130 lat OSP w Ciechocinku

Czerwiec. Honorowi obywatele Irena Ponikowska i Szymon Kubiak

Czerwiec. ¸àczy nas Wis∏a - Âwi´to Soli

Lipiec. Festiwal Piosenki M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej

Czerwiec. Kongres Uzdrowisk Polskich



fot. K. Jasiƒska
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Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej • 125 lat Teatru Letniego • 5 lat UdA
fot. K. Jasiƒska

Lipiec. Don Vasyl na Deptaku S∏aw Sierpieƒ. 65-lecie Wojskowego Ko∏a ¸owieckiego „Wiarus”

Lipiec. Festiwal Piosenki i Kultury Romów

Lipiec. Maryla Rodowicz i Katarzyna Gaertner na Deptaku S∏aw

Lipiec. Wielka Gala Tenorów

Sierpieƒ. Festiwal Operowo-Operetkowy

Sierpieƒ. Pó∏maraton Uzdrowisko Ciechocinek

Sierpieƒ. Robert Korzeniowski na Deptaku S∏aw
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110 lat Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka• 70 lat LO im. St. Staszica

Wrzesieƒ. 70 lat Liceum Ogólnokszta∏càcego

Sierpieƒ. Piknik „Na zakoƒczenie wakacji” Paêdziernik. Flotylla wiÊlana w Ciechocinku

Wrzesieƒ. Festiwal „Blues Bez Barier”

Wrzesieƒ. Ogólnopolskie Spotkania Teatralne

Listopad. 5 lat Uniwersytetu dla Aktywnych

Grudzieƒ. Jarmark Âwiàteczny

Sierpieƒ. Festiwal „Happy Jazz”
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22 czerwca ubieg∏ego roku Sejm przyjà∏ uchwa∏´, w której ustanowi∏ rok 2017 Rokiem Rzeki Wis∏y. W zwiàzku
z tym proponuj´ Paƒstwu cykl artyku∏ów, których tematem b´dà zwiàzki Ciechocinka z Wis∏à, ró˝ne ciekawostki,
zapomniane historie.

Ciechocinek nad Wis∏à

Je˝eli przeÊledzimy dzieje wielu miast,
to oka˝e si´, ˝e jednym z wa˝niejszych
czynników, które przyczyni∏y si´ do ich
powstania, by∏y rzeki. Tereny w dolinach
rzek przyciàga∏y osadnictwo. Nie inaczej
by∏o z Wis∏à. W minionych wiekach
wyznacza∏a szlaki handlowe, zapew-
nia∏a ∏àcznoÊç mi´dzy wi´kszymi sku-
piskami ludnoÊci, odgrywa∏a te˝ du˝e
znaczenie w systemie obrony, stano-
wiàc naturalne zabezpieczenie przed
ewentualnym wrogiem.

Zacz´∏o si´ od S∏oƒska i Ot∏oczyna

Warto przypomnieç, ˝e to w poblis-
kim Ot∏oczynie znajdowa∏a si´ prze-
prawa na wschodni brzeg Wis∏y ze
wzgl´du na ∏agodne zbocza doliny,
które umo˝liwia∏y swobodny dost´p
do wàskiego koryta. Nic dziwnego, ˝e
przez wiele wieków wiód∏ t´dy szlak
bursztynowy. W 1955 r. archeolodzy
znaleêli w Ot∏oczynie pozosta∏oÊci pieca
warzelnego, który by∏ wykorzystywany
do produkcji soli w ok. II - I w. p.n.e.
To jedno z najstarszych Êladów pozy-
skiwania soli w Europie!

Zanim s∏aw´ zyska∏ Ciechocinek, zna-
ny by∏ S∏oƒsk - obecnie cz´Êç naszego
miasta - le˝àcy najbli˝ej Wis∏y. Zapewne
mieszkaƒcy terenów ciàgnàcych si´
nieco na po∏udnie równie˝ zajmowali
si´ pozyskiwaniem na wielkà skal´ soli
z solanek, o czym Êwiadczy nazwa. Byç
mo˝e funkcjonowa∏ tu równie˝ bród
przez Wis∏´. Nie wiemy dok∏adnie, co
sprawi∏o, ˝e kilkaset lat temu osiedlili
si´ w∏aÊnie w tym miejscu ludzie i za-
∏o˝yli osad´ zwanà S∏oƒskiem.

Kr´te losy S∏oƒska

W okresie monarchii wczesnopias-
towskiej, potem tak˝e rozbicia dzielni-
cowego, by∏ to wa˝ny oÊrodek grodo-
wy Ziemi Dobrzyƒskiej. Zamo˝noÊç
mieszkaƒców, a raczej w∏aÊciciela z∏ó˝
solankowych, wynika∏a z pozyskiwania
cennego minera∏u, jakim zawsze by∏a
sól. Solank´ warzono tutaj prostymi
metodami.

Cz´ste najazdy sàsiednich plemion
pruskich wp∏yn´∏y zapewne na to, ˝e

we wczesnym Êredniowieczu wybudo-
wano gród o charakterze mieszkalno-
obronnym. Zamek by∏ budowlà drew-
niano-ziemnà, tote˝ nie pozosta∏ po
nim, podobnie jak i po drewnianym
koÊciele pw. Âwi´tych Piotra i Paw∏a,
˝aden Êlad. W 1252 roku wzmianko-
wano tu komor´ celnà. Ciekawostkà
jest, ˝e w 1404 r. w kasztelanii s∏oƒskiej
król W∏adys∏aw Jagie∏∏o przeprowadza∏
rokowania z Krzy˝akami w sprawie
odzyskania Ziemi Dobrzyƒskiej.

Jednak˝e S∏oƒsk nie rozwinà∏ si´
w znaczàcy sposób. Zapewne przyczy-
ni∏y si´ do tego wylewy Wis∏y, a tak˝e
trudne sàsiedztwo. Pierwsza wzmian-
ka o wsi „Czechocino” pojawia si´ w
1379 roku. I pewnie nikt by si´ nie do-
wiedzia∏ o tym miejscu, gdzie „diabe∏
mówi dobranoc”, gdyby nie starania
Konstantego Leona Wolickiego, który
w latach 20. XIX wieku zakupi∏ od Jó-
zefa Zawadzkiego dwie w∏óki ziemi
wraz ze êród∏ami solankowymi, aby
w Ciechocinku pobudowaç ogromny
zak∏ad warzelni soli.

Poczàtki Ciechocinka

Dlaczego w∏aÊnie tutaj? Miejsce by∏o
idealne: niedaleko êróde∏, na wzgórzu
bli˝ej Wo∏uszewa, mo˝na by∏o pobu-

dowaç t´˝nie zag´szczajàce solank´,
zaÊ samà warzelni´ zlokalizowaç w po-
bli˝u Wis∏y. Takie usytuowanie budyn-
ków warzelni wynika∏o nie tylko z po-
trzeby odsuni´cia kominów, aby dym
z palenisk nie kierowa∏ si´ w stron´
t´˝ni i nie zanieczyszcza∏ ich sadzà.
BliskoÊç rzeki mia∏a u∏atwiç te˝ trans-
port wodny dostaw opa∏u oraz tarni-
ny, którà trzeba wymieniaç w t´˝niach
co kilka lat, a tak˝e umo˝liwiaç wywóz
pozyskanej soli.

Przez wiele lat Wis∏a by∏a arterià ko-
munikacyjnà, drogà, którà transporto-
wano nie tylko sól. Z czasem, kiedy
powsta∏o uzdrowisko, zacz´to przy-
woziç na statkach kuracjuszy, bowiem
w 1851 roku Spó∏ka ˚eglugi Parowej
na Rzekach Sp∏awnych Andrzeja hr.
Zamoyskiego uruchomi∏a pierwszà
regularnà lini´ pasa˝erskà z Warszawy
do Ciechocinka.

W XX wieku nadal mo˝na by∏o odby-
waç podró˝e Wis∏à do Ciechocinka, a
tak˝e wyprawiaç si´ stàd na wycieczki
do Torunia lub dalej. Urzàdzona by∏a
nawet przystaƒ. Ale o tym oraz o innych
ciekawostkach zwiàzanych z „królowà
polskich rzek” i Ciechocinkiem w ko-
lejnych odcinkach…

Aldona Nocna
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Upami´tnienie istniejàcego niegdyÊ probostwa w S∏oƒsku (przy obecnej ul. Solnej)



Przedstawiciele sanatoriów, organizacji, instytucji i mieszkaƒców zaanga˝owanych w obchody Roku Jubileu-
szowego i organizacj´ majowej parady otrzymali w styczniu pamiàtkowe medale i egzemplarze albumu „Uz-
drowisko Ciechocinek”.
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Nagrody dla zaanga˝owanych
w Roku Jubileuszowym

Podzi´kowania dla sanatoriów

JedenaÊcie sanatoriów otrzyma∏o
z ràk burmistrza Leszka Dzier˝ewicza
i Marcina Zajàczkowskiego, przewodni-
czàcego Rady Miejskiej, podzi´kowania
za wk∏ad w obchody Roku Jubileuszo-
wego w Ciechocinku.

- Dzi´kuj´ za prac´, za zaanga˝o-
wanie, za to ˝e tak wiele osób w∏àczy-
∏o si´ w dzia∏ania spo∏ecznikowskie
i wspó∏tworzy∏o program obchodów fo
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jubileuszowych - mówi∏ podczas spot-
kania w Urz´dzie Miejskim 12 stycznia
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.

- Ju˝ dziÊ zapraszam wszystkich do
dalszych aktywnych dzia∏aƒ - doda∏,
przypominajàc o kolejnych rocznicach,
jak choçby 185-leciu ciechociƒskiej
warzelni soli.

Pamiàtkowe medale i egzemplarze
albumu „Uzdrowisko Ciechocinek”
pow´drowa∏y do ràk przedstawicieli
Kliniki Uzdrowiskowa "Pod T´˝niami",



Kabaret „Z∏ota
maska” poszukuje

akompaniatora
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Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego,
¸azienek II Resort Medical&SPA, Przed-
si´biorstwa Uzdrowiskowe Ciechocinek
S.A., Sanatorium Uzdrowiskowego
Gracja, Sanatorium Uzdrowiskowego
Krystynka, Sanatorium Uzdrowiskowe-
go Polex, Sanatorium Uzdrowiskowego
Promieƒ, Sanatorium Uzdrowiskowego
Zdrowie, SP ZOZ Sanatorium Uzdro-
wiskowe MSWiA „ORION”, 22 Wojs-
kowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabili-
tacyjny SP ZOZ.

Medale za parad´

Do wspó∏organizatorów majowej
parady trafi∏y 5 stycznia z ràk burmis-
trza Leszka Dzier˝ewicza egzemplarze
pamiàtkowego albumu „Uzdrowisko
Ciechocinek” i okolicznoÊciowe medale.

- To dzi´ki paƒstwu parada uda∏a
si´ znakomicie - mówi∏ burmistrz zgro-
madzonym w sali Urz´du Miejskiego
niemal 30 przedstawicielom ciechociƒ-
skich instytucji, firm i stowarzyszeƒ. -
Parada to nasz wspólny sukces. Dzi´kuj´
za paƒstwa zaanga˝owanie - podkreÊla∏
Leszek Dzier˝ewicz. Doda∏, ˝e impreza
odb´dzie si´ tak˝e w nowym, 2017
roku.

Nagrodzeni zostali: Katarzyna Dzi´-
gielewska, dyrektor Szko∏y Podstawowej
nr 1, Marek Sylwestrzak z Wojewódz-
kiego Ko∏a ¸owieckiego „Wiarus”, S∏a-
womir Okulicz, prezes zarzàdu P.P.U.P.
Ekociech, Piotr Wódecki z Klubu Mo-
tocyklowego „Boruta” MC, ¸ukasz Ma-
∏ecki ze Zwiàzku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej, Wanda Buchalska, prezes
MPWiK, Iwona Rutecka, dyrektor Przed-
szkola Samorzàdowego nr 2, Barbara
Kawczyƒska, dyrektor MCK, Mariola
Ró˝aƒska, dyrektor Miejskiej Biblioteki

Publicznej, Ryszard Zawilski z firmy
ITTAM, Anna W∏adkowska, dyrektor
Publicznego Gimnazjum, Tomasz Gó-
recki, dyrektor OSiR, Ma∏gorzata San-
decka, komendant posterunku Policji
w Ciechocinku, Ewa Strzelecka-S∏om-
kowska, kierownik MOPS, Ma∏gorzata
Kobusiƒska, dyrektor Przedszkola Sa-
morzàdowego nr 1, S∏awomir Rybar-
czyk z OSP, Jadwiga Aleksandrowicz
z „Gazety Pomorskiej”, Gra˝yna Ocho-
ciƒska, prezes Uniwersytetu dla Aktyw-

nych, S∏awomir Ma∏ecki ze Zdrowej
Wody, Kamila Marczak prowadzàca
zespó∏ taneczny Creep Team, Andrzej
Wojdy∏o, prezes CTBS, Zbigniew Za-
r´bski, Stanis∏aw Kaczmarek, Don Vasyl
Szmidt, Bartosz Ró˝aƒski, przedstawiciel
Rycerzy Kolumba, Ewa Giza z Zespo∏u
Szkó∏ Uzdrowiskowych nr 1, Tomasz
Sikorski z UKS Kurort, Jaros∏aw Zieliƒski,
prezes Piekarni Polkorn, Antonina G∏o-
wacka z Przedszkola „JaÊ i Ma∏gosia”,
Zbigniew Puszcza∏owski, prezes CKS
„Zdrój”.

Podzi´kowania dla m∏odych
artystów

Specjalne podzi´kowania i egzem-
plarze jubileuszowego albumu „Uz-
drowisko Ciechocinek” otrzymali tak˝e
cz∏onkowie pracowni wokalnej S∏a-
womira Ma∏eckiego.

Micha∏ Ma∏ecki, Julia Bartoszek, Paula
Raszka, Dominika Bibro, Katarzyna Gref-
kiewicz i Zuzanna Cichoƒ wyst´powali
bezp∏atnie praktycznie na wszystkich
miejskich imprezach kulturalnych i rocz-
nicowych.
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W zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ okresem
zimowym i zwiàzanym z tym spadkiem
temperatur, Miejskie Przedsi´biorstwo
Wodociàgów i Kanalizacji w Ciechocinku
przypomina w∏aÊcicielom i administrato-
rom nieruchomoÊci oraz przedsi´biorstwom
i instytucjom na terenie miasta Ciechocinka
o koniecznoÊci:

- odpowiedniego zabezpieczenia wew-
n´trznych instalacji i urzàdzeƒ wodocià-
gowych oraz kanalizacyjnych przed za-mar-
zni´ciem (izolacj´ cieplnà nale˝y wykonaç
w sposób umo˝liwiajàcy odczyt wodomie-
rza),

- odwodnienia i oczyszczenia studzienek
wodomierzowych oraz zaizolowania ich
pokryw,

- zabezpieczenia przed mrozem punktów
czerpalnych zlokalizowanych wewnàtrz
posesji.

Niewykonanie wymienionych zabezpie-
czeƒ mo˝e byç przyczynà awarii i strat,
których koszty pniosà odbiorcy wody.

Ewentualne awarie b´dàce skutkiem
oddzia∏ywania niskich temperatur nale˝y
niezw∏ocznie zg∏aszaç:

- w przypadku uszkodzeƒ sieci wodocià-
gowej - tel. 54 283 62 24 (przez ca∏a do-
b´),

- uszkodzenia wodomierzy - tel. 54 283
62 24 (w dni robocze w godz. 7-15).

Amatorska grupa kabaretowa „Z∏ota mas-
ka” dzia∏ajàca przy Uniwersytecie dla Ak-
tywnych poszukuje akompaniatora-wolon-
tariusza, najlepiej pianisty lub osoby grajàcej
na klawiszach.

Kabaret istnieje pi´ç lat, ma za sobà kil-
ka spektakli, wyst´powa∏ na scenie Teatru
Letniego, w wielu ciechociƒskich sana-
toriach, a tak˝e Aleksandrowie Kujawskim
i Bydgoszczy. Kabaretem kieruje Anna
Przekwas, re˝yserem i scenarzystà jest Igor
Che∏miniak.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Igorem Che∏miniakiem, telefonicznie pod
numerem 886 831 062 lub pod adresem
mailowym kabaretzlotamaska@wp.pl.



Perfect, Tede i DJ Hazel znajdà si´ wÊród artystów, którzy wystàpià w
tym roku na ciechociƒskich scenach. A do tego retransmisja koncertu
Pink Floyd, mnóstwo festiwali i kolejne jubileusze. O planach na 2017
rok rozmawiamy z Barbarà Kawczyƒskà, dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury i Januszem Hawikiem, dyrektorem Biura Kultury, Sportu i Promocji
Miasta.
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KULTURA

KALENDARZ
IMPREZ

W 2017 ROKU
MAJ

1.05. Majowa Parada ulicami
Ciechocinka

miejsce: ulice miasta

1.05. Piknik Majowy,
koncerty zespo∏ów Happy End, Mejk,

MIG i Akcent
miejsce: stadion miejski

6.05. Ogólnopolska Akcja
Zbiórki Krwi

„Motoserce” 2017
miejsce: muszla koncertowa w parku

Zdrojowym

20.05. Dzieƒ Seniora
miejsce: muszla koncertowa w parku

Zdrojowym

CZERWIEC

17.06. Prezentacje Artystyczne
„Sztuka bez Barier”
miejsce: Teatr Letni

23-25.06. Festiwal Piosenki
Stra˝ackiej

miejsce: muszla koncertowa w parku
Zdrojowym

30.06.-2.07. Spotkania z Folklorem
Kujaw i Ziemi Dobrzyƒskiej

miejsce: park Zdrojowy

Impreza plenerowa
„¸àczy nas Wis∏a - Âwi´to Soli”

miejsce: teren Warzelni Soli

LIPIEC

1.07. Piknik
„M∏odzie˝ wita wakacje! Wielkie

powitanie wakacji 2017
pod T´˝niami”

miejsce: stadion miejski

7-9.07. Wielka Gala Tenorów
miejsce: muszla koncertowa w parku

Zdrojowym, Teatr Letni

14-15.07. 21. Mi´dzynarodowy
Festiwal Piosenki i Kultury Romów

miejsce: stadion miejski

27-30.07. 21. Festiwal
Piosenki M∏odzie˝y
Niepe∏nosprawnej

miejsce: muszla koncertowa w parku
Zdrojowym

Rozmowa z Barbarà Kawczyƒskà
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury

Krzysztof Lepczyƒski: Ubieg∏y rok
obfitowa∏ w rocznice i wydarzenia. 
Co czeka nas w kolejnym?

Barbara Kawczyƒska: - Pracujemy w
sta∏ym tempie. Rok Jubileuszowy w
praktyce nie mia∏ wi´kszego wp∏ywu
na intensywnoÊç naszej pracy. Choç i
w tym szykujà si´ rocznice, choçby
powstania Kina „Zdrój”.

Szykuje si´ coÊ specjalnego?
- Mamy mnóstwo pomys∏ów. Rok

2016 by∏ bardzo dobry dla naszego
kina i ˝yczy∏abym sobie, by 2017 by∏
porównywalny. Nie wiem jednak, czy
ten sukces uda si´ powtórzyç, bo na
frekwencj´ ogromny wp∏yw mia∏ sukces
„Excentryków”.

Miejskie Centrum Kultury ma te˝
swoje sztandarowe imprezy.

- Tak, to Spotkania z Folklorem Kujaw
i Ziemi Dobrzyƒskiej, Przeglàd Piosenki
Przedszkolnej, Dzieƒ Dziecka, Konkurs
Piosenki i Recytacji Piosenki Patriotycz-
nej i Ogólnopolskie Spotkania Teatral-
ne, które odb´dà si´ po raz dwudziesty.
I znów jubileusz!

Kolejny powód do Êwi´towania.
- Postaramy si´, ˝eby ta edycja spot-

kaƒ by∏a wyjàtkowa. Na razie dokona-
liÊmy jedynie wst´pnych ustaleƒ, do
wrzeÊnia jest jeszcze sporo czasu.

A co w czasie najbli˝szym?
- Teraz intensywnie przygotowujemy

si´ do ferii zimowych. M∏odzie˝ zapro-
simy na seanse filmowe, warsztaty mu-
zyczne, garncarskie, taneczne i teatral-
ne. W ramach naszych ferii odb´dzie
si´ turniej gier komputerowych LAN w
Ciechocinku, planujemy te˝ na kinowym
ekranie odtworzyç koncert Pink Floyd.

Prócz tego w lutym zapraszamy na
recital Janusza Radka, wokalisty z nieco
ambitniejszym repertuarem, a w marcu
wrócà do nas Kwieciste Gwiazdy z

Ukrainy.
Miejskie Centrum Kultury to tak˝e

liczne pracownie. Niedawno ruszy∏y
warsztaty fotograficzne.

- W∏aÊnie urzàdziliÊmy ciemni´ i za-
czynajà si´ zaj´cia praktyczne. B´dziemy
chcieli pokazaç efekty warsztatów, my-
Êlimy o sta∏ej galerii fotograficznej. Inne
sekcje tak˝e nie pró˝nujà, w lutym te-
atralna wystawi sztuk´ „JaÊ i Ma∏gosia.
Historia prawdziwa”.

JakieÊ pomys∏y na dalszà cz´Êç ro-
ku?

- Pomys∏ów jest du˝o, na pewno nie
wszystko uda si´ zrealizowaç, zw∏aszcza
˝e niektóre projekty sà bardzo ambitne.
Chocia˝by Jacek Kawalec ma ogromny
projekt plenerowy. Miejmy nadziej´, ˝e
si´ powiedzie.

Dzia∏amy na bie˝àco. Przez lata wy-
pracowaliÊmy swojà metod´, rozma-
wiamy bezpoÊrednio z producentami,
∏apiemy artystów w trasach koncerto-
wych. JeÊli ktoÊ pojawia si´ w okolicy,
∏atwiej go Êciàgnàç za mniejsze
pieniàdze. Po prostu ∏apiemy okazje.

Rozmowa z Januszem Hawikiem
dyrektorem Biura Kultury, Sportu
i Promocji Miasta

Krzysztof Lepczyƒski: Rok Jubileu-
szowy narzuci∏ nam w Ciechocinku
ogromne tempo.

Janusz Hawik: - I zamierzamy je utrzy-
maç. G∏ówne jubileusze za nami, ale
w tym roku Êwi´tujemy 185 lat warzelni
soli i Biuro Promocji aktywnie w∏àczy
si´ w obchody. Idàc za ciosem chcemy
zachowaç wysoki poziom imprez ple-
nerowych kierowanych do szerokiego
spektrum odbiorców.

To znaczy?
- Podczas organizowanych przez nas

pikników znajdzie si´ coÊ praktycznie
dla ka˝dego. W maju zagrajà Happy
End, Mejk, MIG i Akcent. W lipcu pod-

Co nas czeka
w nowym roku



W sanatoriach Przedsi´biorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. od listopada
dzia∏a „Teatr Kuracjusza”. Na swoim koncie ma ju˝ trzy premiery.
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czas „M∏odzie˝ wita wakacje” wystàpià
Defis grajàcy disco polo, Mesajah gra-
jàcy reggae, raper Tede i DJ Hazel. Pod
koniec sierpnia wystàpi niezapomniany
Perfect, nie zabraknie te˝ wyst´pów
uzdolnionej ciechociƒskiej m∏odzie˝y.

A do tego tradycyjne festiwale.
- Nie zabraknie kultowych eventów,

od Festiwalu Piosenki i Kultury Romów,
przez Wielkà Gal´ Tenorów po Festiwal

Piosenki M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej.
W tym roku mamy te˝ Rok Wis∏y.
- I gmina w∏àczy si´ w jego obchody.

Pracujemy nad ich formatem, ale ju˝
dziÊ mo˝emy powiedzieç, ˝e w sierpniu
do Ciechocinka zawinà ∏odzie rzeczne
z ca∏ej Europy. Planujemy zwiedzanie
miasta i plenerowy piknik w wodniac-
kich klimatach.

Koncert
noworoczny
Markus Aubrecht z Wiednia zagra∏

na zaproszenie Miejskiego Centrum
Kultury fortepianowy koncert Êwiàtecz-
no-noworoczny.

Teatr Letni wype∏ni∏ si´ 29 grudnia utwo-
rami Brahmsa, Chopina, Rachmaninowa
czy Schuberta.

A sam koncert odby∏ si´ w ramach re-
wan˝u. Aubrecht przez kilka letnich tygodni
pobytu w Ciechocinku gra∏ próby na for-
tepianie w Miejskim Centrum Kultury.
Kolejna wizyta w Polsce zaowocowa∏a tym
niezwyk∏ym wyst´pem.

     red.
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4-9.08. 20. Festiwal
Operowo-Operetkowy

miejsce: muszla koncertowa w parku
Zdrojowym, Teatr Letni

12.08. 2. Festiwal „Happy Jazz”
miejsce: muszla koncertowa w parku

Zdrojowym

20.08. XX Regionalne Spotkania
Zespo∏ów Artystycznych OSP

miejsce: muszla koncertowa w parku
Zdrojowym

27.08. Piknik
„Na zakoƒczenie wakacji”,

koncert zespo∏u Perfect
miejsce: Stadion Miejski

6. Pó∏maraton Uzdrowisko Ciechocinek
miejsce: ulice miasta

WRZESIE¡

3.09. Mi´dzynarodowy Festiwal
„Blues bez Barier”

miejsce: muszla koncertowa w parku
Zdrojowym

9.09. Minimaraton Integracyjny
„Bieg Solny”

miejsce: ulice miasta

10.09. Manewry ratownicze
miejsce: stadion miejski

Powy˝sze kalendarium
mo˝e ulec zmianie.

Kalendarz na bie˝àco b´dzie aktualizowany
i uzupe∏niany na stronie internetowej

www.ciechocinek.pl.

Do Domu Zdrojowego, Szpitala Uz-
drowiskowego nr 1 i Sanatorium „Gra-
˝yna” przybywajà osoby chore, cz´s-
to z bardzo powa˝nymi problemami
zdrowotnymi i w∏aÊnie do nich skiero-
wana jest propozycja warsztatów te-
atralnych jako formy terapii.

W ten sposób powsta∏ teatr, które-
go obsada zmienia si´ co trzy tygodnie,
z ka˝dym kolejnym turnusem. Z takà
samà cz´stotliwoÊcià przygotowywane
sà premiery.

Dwukrotnie ju˝ wystawiane by∏o
widowisko „Z kol´dà”, zawierajàce
fragmenty mówione gwarà góralskà.
Jego scenariusz oparto na tekstach
Mariana Mikuty, aktora, re˝ysera i dzia-
∏acza amatorskiego ruchu teatralnego
oraz Agnieszki Maj, emerytowanej
nauczycielki i autorki scenariuszy in-
scenizacji.

Melpomenie, jednej z muz teatru,

da∏y si´ zauroczyç osoby w ró˝nym
wieku, reprezentujàce ró˝ne zawody.
Aktorzy przybyli z ca∏ej   Polski, a tak˝e
z zagranicy. Wszyscy po premierowych
spektaklach otrzymali legitymacje po-
twierdzajàce ich przynale˝noÊç do te-
atru.

ObecnoÊç publicznoÊci na próbach
dodatkowo motywuje artystów, a cz´s-
to muszà oni pokonaç ró˝ne bariery,
które w zwiàzku z chorobami ograni-
czajà ich równie˝ na scenie. Muszà
zmagaç si´ nie tylko z tekstem, ruchem
scenicznym, koniecznoÊcià wspó∏pracy
z innymi artystami, ale te˝ z w∏asnymi
s∏aboÊciami, co jest dodatkowym wyz-
waniem. A organizatorzy muszà o tym
pami´taç, dbajàc nie tylko o pozom
artystyczny, ale te˝ zdrowie i bezpie-
czeƒstwo aktorów.

 Wanda Wasicka, red.

Jedyny taki teatr



Zdaniem psychologa

W poszukiwaniu szcz´Êcia

Takie spotkanie odby∏o si´ 29 grudnia na zaproszenie
Lilli Szynkowskiej, prze∏o˝onej piel´gniarek 22 WSUR. By∏y
jak zwykle szczere ˝yczenia i wspomnienia. By∏yÊmy obda-
rowane dobrym s∏owem, gestem i uÊmiechem. Podziwiamy,

˝e w okresie Êwiàtecznym i noworocznym, okresie sprawoz-
daƒ i podsumowaƒ, nasze kole˝anki znalaz∏y czas i poÊwi´ci∏y
go nam, przygotowujàc wspania∏à opraw´.

   Teresa Gawinecka

Noworoczne spotkanie pracownic „Wojska”

Szcz´Êcie - ka˝dy 
go pragnie, ka˝dy
rozumie po swoje-
mu. Wydawa∏oby
si´, ˝e dziÊ powin-
no byç wi´cej  
szcz´Êliwych ludzi,
bo g∏ówne powo-
dy do nieszcz´Êcia
zosta∏y usuni´te.
Z badaƒ jednak 
wynika, ˝e poczu-

cie szcz´Êcia nie zale˝y od dobrobytu.
Szcz´Êcie nale˝y do kategorii duchowej.

O szcz´Êciu nie decyduje to, co nam si´
w ˝yciu przydarza, ale jak na to reagujemy.
Szcz´Êcie jest decyzjà, jest Êwiadomym
wyborem. Jeden cz∏owiek w utracie zwiàzku
czy pracy widzi tragedi´, drugi dostrzega
otwierajàce si´ mo˝liwoÊci. Bycie szczeÊli-
wym to byç mo˝e jedno z najwi´kszych
wyzwaƒ, jakie stawia przed nami ˝ycie.

Czasem wymaga od nas ogromnej de-
terminacji, wytrwa∏oÊci i samodyscypliny.
Ale przede wszystkim wymaga skupienia
si´ na pozytywnych, dobrych myÊlach. Pe-
wien indyjski guru powiedzia∏ kiedyÊ swe-

mu uczniowi fanatycznie poszukujàcemu
szcz´Êcia: zdradz´ Ci tajemnic´ szcz´Êcia.
JeÊli chcesz byç szcz´Êliwy - bàdê szcz´Êli-
wy!

Od naszego wyboru zale˝y czy widzimy
szklank´ do po∏owy pustà czy pe∏nà. Je-
den widzi pi´kny ogród za oknem, a drugi
brudnà szyb´. Przypomnij sobie codziennie,
˝e to ˝ycie to jest to, masz ograniczony
czas i chcesz jak najlepiej go wykorzystaç,
a ten Êwiat ju˝ jest pi´kny i nie trzeba go
zmieniaç. Mo˝na natomiast zmieniç siebie.

Jak cz´sto chwalimy odleg∏à przesz∏oÊç,
a nie doceniamy teraêniejszoÊci. A to w∏aÊ-
nie „tu i teraz” mo˝emy staç si´ autorami
pozytywnych zmian. One przynoszà okazj´
do nauczenia si´ czegoÊ nowego i do dzia-
∏ania. Cz∏owiek, który w rozsàdny sposób
odrzuca to, co stare i z∏e, pozbywa si´ cza-
sem zb´dnego baga˝u, wytwarza dzi´ki
temu pró˝ni´ i przyciàga nowe doÊwiad-
czenia, nowych ludzi, wiedz´ i staje si´
bogatszy o nowe spojrzenie.

A zatem zrób coÊ inaczej ni˝ zwykle.
Najpierw doceƒ to, co ju˝ masz. Potem
przeanalizuj czego ci jeszcze do szcz´Êcia
brak. Porzuç przeÊladujàce ci´ stany emo-

cjonalne, których masz ju˝ doÊç. Wybierz
coÊ innego. Zadbaj o dobry nastrój. Sam
najlepiej wiesz, co ci go poprawia. Nie
przywiàzuj nadmiernej uwagi do drobiaz-
gów. Naucz si´ szukaç w ludziach tego, co
ci si´ w nich podoba. Staraj si´ wybaczaç
gafy czy przykroÊci, zw∏aszcza wtedy, gdy
winowajca gotów jest przestaç je wyrzàdzaç.
Zrób coÊ dla siebie. Wyznacz sobie cele,
realne. Takie, które przyniosà radoÊç rów-
nie˝ tobie. Postanów, ˝e b´dziesz napraw-
d´ szcz´Êliwy. A jeÊli ty b´dziesz czu∏ si´
szcz´Êliwy, b´dziesz uszcz´Êliwiaç te˝ in-
nych.

Sà tacy, którzy dopiero w momencie
us∏yszenia jakiejÊ strasznej diagnozy albo
tacy, którym lekarze dali drugà szans´ ca∏-
kowicie zmieniajà swoje ˝ycie i zaczynajà
czuç si´ szcz´Êliwi. Dlaczego dopiero
wtedy? A mo˝e tak przystanàç i pomyÊleç
- gdybym mia∏ zaczàç to ˝ycie od nowa,
albo wiedzia∏bym, ile mi go zosta∏o - to co
zrobi∏bym inaczej. Czy pope∏nia∏bym wi´cej
b∏´dów, czy wykorzysta∏ wi´cej szans, na
co znalaz∏bym czas, czy delektowa∏bym si´
chwilà, która teraz ucieka. Znalaz∏ wi´cej
czasu na podró˝owanie, bycie z dzieçmi,
oglàdanie wschodów s∏oƒca. To mo˝e byç
cenna wskazówka - czego nam do szcz´Êcia
brakuje.

PomyÊl, „w r´ku trzymasz p´dzel i farby.
Najpierw malujesz raj, a potem do niego
wchodzisz” (Kazandzakis).

Monika Kofel-Dudziak
psycholog

tel. 783 133 336
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Z ˚YCIA MIASTA

„Wi´kszoÊç ludzi ma tyle szcz´Êcia, na ile sobie pozwoli" (Abraham Lincoln)

Spotkania piel´gniarek z 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego z kole˝ankami b´dàcymi na emeryturze to ju˝ tradycja.



Aldona Nocna z Ciechocinka, a tak˝e Anna Wochna z Nieszawy, El˝bieta
¸uczyƒska z Aleksandrowa Kujawskiego i chór Lutnia Nova otrzymali 29
grudnia nagrody kulturalne.
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KULTURA

KINO „ZDRÓJ”
W lutym planujemy zagraç:

„Po prostu przyjaêƒ”
komedia, prod. Polska, czas projekcji 2.16

3.02 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16), i godz. 19.00
(kasa 18-19), 4.02 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-

19) i 5.02 (niedziela) godz.19.00 (kasa 18-19)

„Balerina”
animacja, prod. Francja, Kanada, czas projekcji 1.29

4.02 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16), 5.02
(niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16) i 6.02

(poniedzia∏ek) godz.12.00 (kasa 11-12)

„Powidoki”
biograficzny, dramat, prod. Polska, 1.38, od 15 lat
8.02 (Êroda) godz. 16.00 (kasa 15-16) i godz. 18.00

(kasa 18-19)
i 10.02 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Ostatni smok Êwiata”
animacja, familijny, przygodowy, prod. Ukraina, 1.25

10.02 (piàtek) godz. 12.00 (kasa 11-12), 11.02
(sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16) i 12.02 (niedziela)

godz. 16.00 (kasa 15-16)

„¸otr 1. Gwiezdne wojny”
przygodowy, sci-fi, prod. USA, 2.13

11.02 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19) i 12.02
(niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Autopsja Jane Doe”
horror, prod. Wlk. Brytania, 1.26, od 15 lat

15.02 (Êroda) godz. 19.00 (kasa 18-19) i 16.02
(czwartek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Jackie”
biograficzny,dramat, prod. USA, Chile, 1.35

17.02 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19), 18.02
(sobota) godz.19.00 (kasa 18-19) i 19.02 (niedziela)

godz. 16.00 (kasa 15-16) od 15 lat

„La la land”
musical, romans, prod. USA, 2.06

18.02 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16), 19.02
(niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19), 20.02 (niedziela)

godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Sztuka kochania.
Historia Michaliny Wis∏ockiej”

biograficzy, dramat, prod. Polska, 2.0 od 15 lat
24.02 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16) i godz. 19.00
(kasa 18-19), 25.02 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19),

26.02 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 27.02 (poniedzia∏ek) 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.

Zarzàd powiatu co roku wr´cza lo-
kalnym dzia∏aczom i instytucjom nagro-
dy za osiàgni´cia w dziedzinie twór-
czoÊci artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury. W tegorocznej edycji
pojawi∏o si´ szeÊç kandydatur, nagrody
trafi∏y do czterech z nich: Aldony Noc-
nej, badaczki historii Ciechocinka, na-
uczycielki i publicystki, El˝biety ¸uczyƒ-
skiej, nauczycielki z Aleksandrowa
Kujawskiego i pasjonatki malarstwa,
Anny Wochna, cz∏onkini Nieszawskiego
Towarzystwa Kulturalnego oraz chóru
Lutnia Nova z Aleksandrowa Kujaws-
kiego.

Laudacja na czeÊç Aldony Nocnej
wyg∏oszona podczas wr´czenia na-
gród:

„Mieszkanka Ciechocinka, która ca∏à
swojà prac´ twórczà, zawodowà i spo-
∏ecznà zwiàza∏a w∏aÊnie z tym miastem.
Fotografka krajobrazu i przyrody, au-
torka wielu artyku∏ów, esejów, tekstów
popularnonaukowych o Ciechocinku,
jego dziejach, zabytkach, dziedzictwie
kulturowym, ˝yciu kulturalnym i oso-
bach zwiàzanych z miastem. Na swoich
zdj´ciach ukazuje pi´kno powiatu alek-
sandrowskiego. Dokumentuje zabytki
Ciechocinka. Promuje kultur´ uzdro-
wiska w kraju i regionie. Wyda∏a trzy
ksià˝ki o Ciechocinku: „Ciechocinek.
Tydzieƒ w czarujàcym mieÊcie”, „Spa-
cerkiem po Ciechocinku. Przewodnik”
i „Ciechocinek. Ilustrowany spacerownik
po mieÊcie”. Propaguje wiedz´ o Kon-
stantym Leonie Wolickim, dzi´ki któ-
remu powsta∏a warzelnia soli w Cie-
chocinku. Jest pomys∏odawczynià na-
zwania d´bu - jedynego pomnika przy-
rody w Ciechocinku - imieniem „Kon-
stanty” i skweru jego imieniem.

Opracowa∏a wydanie reprintów ze
wst´pem „Ciechocinek na starych pocz-
tówkach”, kartk´ pocztowà wydanà
przez Poczt´ Polskà z okazji jubileuszu

Aldona Nocna
z nagrodà Zarzàdu Powiatu
za dzia∏alnoÊç kulturalnà

Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka,
teksty tablic informacyjnych o ciecho-
ciƒskich zabytkach, kalendarium jubi-
leuszy, wykorzystane te˝ w kalendarzu
Êciennym na 2016 rok. Wyg∏osi∏a wiele
referatów i prezentacji multimedialnych
dotyczàcych historii miasta i regionu,
zabytków, ludzi zwiàzanych z miastem
na imprezach jubileuszowych Ciecho-
cinka, Towarzystwa Przyjació∏ Ciecho-
cinka, Liceum Ogólnokszta∏càcego,
podczas spotkaƒ w Dworku Prezydenta,
dla uczniów ciechociƒskich szkó∏, s∏u-
chaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Aleksandrowie Kujawskim i Ciecho-
cinku, kuracjuszy i mieszkaƒców uzdro-
wiska oraz podczas ogólnopolskich
konferencji naukowych i turystycznych”.

To kolejna nagroda, która trafi∏a w
ostatnich miesiàcach do ràk Aldony
Nocnej. W czerwcu otrzyma∏a ona Me-
dal im. Aleksandra Patkowskiego Kra-
jowej Rady Stowarzyszeƒ Regionalnych,
a w listopadzie statuetk´ Leonarda To-
warzystwa Przyjació∏ Ciechocinka.

UroczystoÊç wr´czenia nagród w
Aleksandrowie Kujawskim uÊwietni∏
wyst´p Marka Modrzejewskiego w du-
ecie z Przemys∏awem ¸ososiem.

fo
t.

 n
ad

es
∏a

ne



Teatr Letni 13 stycznia wype∏ni∏ si´ po brzegi publicznoÊcià. Jak co roku Szko∏a Podstawowa nr 1 przygotowa∏a
na zimowy piàtkowy wieczór niezwyk∏e jase∏ka.
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SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

Mieszkaƒcy naszego miasta doce-
niajà wysoki poziom organizowanego
przez Stowarzyszenie Przyjació∏ Szko∏y
Podstawowej nr 1 w Ciechocinku wi-
dowiska i ch´tnie przybywajà, aby móc
podziwiaç m∏odych artystów „Jedynki”.

Przed przedstawieniem, za kulisami,
panowa∏a jeszcze nerwowa atmosfera.
Uczniowie poprawiali stroje, wykony-
wali makija˝, ostatni raz przypominali
teksty scenariusza i przygotowywanych
utworów muzycznych. Niektórzy mieli
wielkà trem´, bo by∏ to ich pierwszy
wyst´p w teatrze  przed tak licznà
widownià.

Nauczyciele i cz∏onkowie Stowarzy-
szenia dodawali im otuchy i zapewnia-
li o ich artystycznych mo˝liwoÊciach.
Wszyscy z niecierpliwoÊcià oczekiwali,
kiedy zacznie si´ przedstawienie. Na
scenie pojawi∏y si´ dyrektor Szko∏y Pod-
stawowej nr 1 w Ciechocinku Katarzyna
Dzi´gelewska i Joanna Braatz, prezes
Stowarzyszenia Przyjació∏ SP1. W krót-
kiej mowie wst´pnej powita∏y zaproszo-
nych goÊci i zapowiedzia∏y rozpocz´cie
widowiska.

Dziewczynki z zespo∏u tanecznego
„Solinki” pracujàce pod opiekà Mirelli
Ku∏aczkowskiej wykona∏y ciekawy ta-
niec „Ulica Ênie˝ynkowa”. PodziwialiÊ-
my ich bia∏e stroje przypominajàce p∏at-
ki Êniegu i gracj´, z jakà wykona∏y
ciekawy uk∏ad choreograficzny.

Jase∏ka „Wszyscy kochajà Pana” przy-
gotowane wed∏ug scenariusza Kamilli
Bolewickiej nawiàzywa∏y do betlejems-
kiej historii sprzed 2017 lat, ale odnosi-
∏y jà do wspó∏czesnoÊci. Âwietna gra
aktorska zespo∏u, barwne stroje wy-
wo∏a∏y zachwyt i zadowolenie widzów.
Bardzo ˝ywo reagowali oni i oklaskami

nagradzali wysi∏ek aktorów, dodajàc
im w ten sposób pewnoÊci siebie.

Tekst scenariusza przeplatany by∏ ko-
l´dami i pastora∏kami wykonywanymi
naprzemiennie przez zespo∏y wokalne
pracujàce pod kierunkiem nauczycieli
i cz∏onka Stowarzyszenia Przyjació∏
Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocin-
ku: Iwon´ Krzysztanowicz, Ewelin´
Centkowskà i Tomasza Thiede.

Zespo∏owi wokalnemu przygotowy-
wanemu przez pana Tomasza Thiede
akompaniowali uczniowie „Jedynki”:
Julia Groncikowska i Maksymilian
Zwierzchowski - perkusja, Oskar Jago-
dziƒski - gitara basowa, Tymoteusz
Matuszak - ukulele, Bartosz Szczerbicki
- akordeon,  Wiktoria Szcz´sna, Angeli-
ka Dzik, Aleksandra Karólska, Aleksan-
dra Sobczak, Mateusz Zieliƒski, Jacek
Brzeziƒski, Julia Zab∏ocka - dzwonki.

Us∏yszeliÊmy utwory muzyczne w
wykonaniu zespo∏ów wokalnych: „AJKI”
i „AJECZKI”, „Singers” i zespo∏u pani
Eweliny Centkowskiej. Atmosfer´ pols-
kiego, tradycyjnego Bo˝ego Narodzenia
przywo∏a∏y nam najpi´kniejsze polskie
kol´dy i pastora∏ki. By∏y wÊród nich:
„Daj da dana”, „Kol´da z Tatr”, ”Cicha
noc”,  „Kol´da p∏ynie z wysokoÊci”,
„Kol´dnicy - W´drownicy”, „Przybie˝eli
do Betlejem”, „Dzisiaj w Betlejem”,
„Zagraj Dziecku najpi´kniejszà ko∏y-
sank´”, „Blask nad Judeà”, „Bambino
Jazzu”, „Gore gwiazda”.

Wyst´p wieƒczy∏ uk∏ad taneczny „Ja-
dà sanie” zespo∏u „Solinki”. Miko∏ajki
wdzi´cznie wykonujàce taniec przeka-
za∏y nam najwspanialszy prezent: ra-
doÊç, zapomnienie o smutkach i zmart-
wieniach.

Uczniowie i absolwenci Szko∏y Pod-

stawowej nr 1 w Ciechocinku prezen-
tujàc swoje zdolnoÊci i umiej´tnoÊci
rozwijane pod czujnym i troskliwym
okiem swoich opiekunów dostarczyli
nam wszystkim wzruszajàcych artystycz-
nych prze˝yç i sprawili, ˝e zimowy wie-
czór na poczàtku nowego, 2017 roku,
doda∏ nam otuchy i nadziei na lepszà
przysz∏oÊç.

Kuracjusze i mieszkaƒcy naszego
uzdrowiska zadowoleni i wzruszeni
opuszczali teatr. Po raz kolejny dzieci
i m∏odzie˝ udowodnili, ˝e sprostali
stawianym im wymaganiom i chocia˝
poprzeczka podniesiona by∏a wysoko,
uda∏o si´ jà pokonaç i udowodniç, ˝e
sà przysz∏oÊcià naszego narodu.

Nag∏oÊnienie, oÊwietlenie i obs∏ug´
technicznà wyst´pu zrealizowa∏a firma
pana Arkadiusza Sobierajskiego. Pi´knà
scenografi´ zaprojektowa∏y i wykona∏y
Marta Dobrzaƒska, Joanna Braatz, Jo-
anna Kruszewska, Agnieszka Vogel,
Marlena Borkowska.

Dzi´kujemy wszystkim osobom po-
magajàcym w przygotowaniu wyst´pu,
a szczególne s∏owa wdzi´cznoÊci kie-
rujemy w stron´ Leszka Dzier˝ewicza,
burmistrza Ciechocinka za udost´pnie-
nie nam Teatru Letniego, Dyrekcji Szko-
∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku za
˝yczliwoÊç i wspó∏prac´, Barbary Kaw-
czyƒskiej - dyrektor MCK w Ciechocinku,
Janusza Hawika, kierownika Biura Kul-
tury, Sportu i Promocji Miasta, ksi´dza
pra∏ata Grzegorza Karolaka, proboszcza
Parafii p.w. Âwi´tych Aposto∏ów Piotra
i Paw∏a w Ciechocinku za upublicznienie
przedstawienia.

  Joanna Braatz

Niezwyk∏e jase∏ka od uczniów „Jedynki”
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W piàtej edycji Âwiàteczno-Noworocznego
Turnieju Trójek Siatkarskich wzi´∏o udzia∏ 13
dru˝yn.

Turniej rozegrany zosta∏ 29 grudnia w cie-
chociƒskiej Hali Sportowej. W fazie eliminacyj-
nej zespo∏y rywalizowa∏y w dwóch grupach
systemem „ka˝dy z ka˝dym”, a do fazy play-off
zakwalifikowa∏o si´ osiem najlepszych dru˝yn.

Turniej zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem zespo∏u
Przepraszamy, ˝e gramy, który w finale pokona∏
Peperbol 20-18.

Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta∏
wybrany Mateusz Kaêmierczak (Przepraszamy,
˝e gramy). Nagrody dla najlepszych dru˝yn
ufundowa∏ ciechociƒski OsiR.

  Maciej Wzi´ch

Turniej Trójek Siatkarskich

W gronie wyró˝nionych znaleêli si´:
Roksana Fràczek, tenisistka UKS „Je-

dynka” w Ciechocinku, która wywal-
czy∏a m.in. I miejsce w Wojewódzkim
Turnieju Tenisa Skrzatek w Ciechocin-
ku (11.06.2016 r.), I miejsce w WTK
Skrzatek (Bydgoszcz 28.08.2016 r.), I
miejsce w WTK m∏odziczek (Toruƒ
18.09.2016 r.).

Weronika Majewska z W∏oc∏aws-
kiego Towarzystwa Siatkówki, która
awansowa∏a do fazy play off w roz-
grywkach II ligi kobiet w sezonie
2015/2016.

Oliwia Dziarska, p∏ywaczka UKS „Ku-
rort”, która w roku 2016 zaj´∏a m.in.

pierwsze miejsce na 50 m stylem kla-
sycznym podczas Ogólnopolskich Za-
wodów P∏ywackich o Puchar Burmis-
trza Miasta M∏awa (12-13.11.2016).

Filip Matusiak, p∏ywak UKS „Kurort”,
który w roku 2016 zajà∏ m.in. I miejs-
ce na 50 metrów stylem klasycznym
w Ogólnopolskich Zawodach o Pu-
char Burmistrza Miasta M∏awa (12-
13.11.2016 r.).

Micha∏ Kulpa, p∏ywak UKS „Kurort”,
który wywalczy∏ m.in. VI miejsce na
100 metrów stylem grzbietowym w
Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów
do 15 lat rozegranych w dniach 15-
17.07. 2016 r. w Lublinie.    red.
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Pi´ciu m∏odych utalentowanych sportowców z Ciechocinka otrzyma∏o
19 grudnia nagrody z ràk burmistrza.

Nowy sponsor goÊci∏ pi∏karzy i sztab
szkoleniowy klubu 19 grudnia podczas
spotkania op∏atkowego. By∏y ˝yczenia,
kol´dy i tradycyjny barszcz.

Po rundzie jesiennej CKS Zdrój zaj-
muje czwarte miejsce w lidze okr´gowej
(piàta klasa rozgrywkowa).

     red.
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Zwyci´stwem zespo∏u OSP Ciechocinek,
który w finale 3:1 pokona∏ reprezentacj´ cie-
chociƒskiego OSiR-u, zakoƒczy∏ si´ VI Halowy
Zak∏adowy Turniej Pi∏ki No˝nej „OSiR Cup
2016”.

Kolejne miejsca zaj´∏y dru˝yny Jedyna Cie-
chocinek i Anwil W∏oc∏awek. W turnieju ro-
zegranym 17 grudnia w ciechociƒskiej Hali
Sportowej rywalizowa∏o 12 zespo∏ów. Faz´
eliminacyjnà rozegra∏y one systemem grupo-
wym, a do dalszych gier rozegranych systemem
play-off kwalifikowa∏o si´ najlepszych 8 zespo-
∏ów.

Najlepszym bramkarzem turnieju zosta∏
wybrany Kamil Zientalski (Anwil), a zawod-
nikiem Daniel Matuszak (OSP C-nek). Pucha-
ry i medale ufundowa∏ ciechociƒski OSiR,
a pocz´stunek dla wszystkich uczestników
ufundowali Hotel York i Piekarnia Z∏oty K∏os.

Maciej Wzi´ch

Stra˝acy zwyci´˝ajà
w OsiR Cup 2016

Pi´tnaÊcie dru˝yn z klas III-VI Szko∏y Pod-
stawowej nr 1 wzi´∏o udzia∏ w XIII Turnieju
Pi∏ki No˝nej „M∏ode Pi∏karskie Talenty 2017”.

Impreza odbywa∏a si´ 14 stycznia w
ciechociƒskiej Hali Sportowej. Reprezentacje
klas rywalizowa∏y systemem „ka˝dy z ka˝dym”
w obr´bie roczników szkolnych.

Medale dla dru˝yn ufundowa∏ ciechociƒski
OSiR. Nagrodzono równie˝ zawodników w ka-
tegorii indywidualnej. Tytu∏y i statuetki „M∏ody
Pi∏karski Talent 2017” otrzymali:

Klasy III - Julian Goêdzikowski, Max Kon-
dracki, Micha∏ Sypniewski, klasy IV - Ignacy
Grabowski, Szymon Wi´ckowski, Pawe∏ Pod-
lasiewski, klasy V - Jakub Flak, Mateusz Pastwi-
kowski, Szymon Herba klasy VI - Szymon Ki-
sielewski, Rados∏aw Rytter, Mateusz Podla-
siewski.

     red.

„M∏ode Pi∏karskie Talenty”
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Nagrody dla m∏odych sportowców

CKS Zdrój z nowym sponsorem
Zbigniew Puszcza∏owski, prezes CKS Zdrój Ciechocinek, poinformowa∏

o obj´ciu klubu patronatem przez Sanatorium Klinik´ Pod T´˝niami.



- Jestem przeciwny jubileuszom, ale zdecydowanie za wprowadzaniem dzieci w sztuk´ - mówi∏ prof. Pawe∏
Lewandowski podczas obchodów jubileuszu 25-lecia Pracowni Rysunku i Malarstwa dzia∏ajàcej przy Miejskim
Centrum Kultury.
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25 lat Pracowni Rysunku i Malarstwa Miejskiego Centrum Kultury

Ciechocinek ma klimat dla malarstwa

åwierçwiecze Pracowni Rysunku i Ma-
larstwa przy Miejskim Centrum Kultury
to 331 uczestników, ponad 1000 na-
gród, w tym 15 mi´dzynarodowych
m.in. w Japonii, Finlandii, Macedonii,
Rosji i na S∏owacji. W latach 90. ciecho-
ciƒska pracownia znajdowa∏a si´ wÊród
dziesi´ciu najlepszych tego rodzaju pla-
cówek na Êwiecie.

„Nie odpuszczam”
Podczas rocznicowej uroczystoÊci 30

grudnia Barbara Kawczyƒska, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury, przypomi-
na∏a poczàtki pracowni, której pomys∏o-
dawcami byli Piotr Krajniak i Zdzis∏aw
Szmidt.

- Tu si´ przychodzi do ci´˝kiej pracy.
Ja nie odpuszczam. To jak akademickie
kszta∏cenie we Wroc∏awiu - podkreÊla∏
prof. Pawe∏ Lewandowski-Palle, który
zaj´cia prowadzi od poczàtku istnienia
pracowni. Jak mówi∏, ponad 50 jego
podopiecznych ukoƒczy∏o studia kierun-
kowe, zwiàzane ze sztukà. - To powód

do dumy. Zawsze mówi∏em, ˝e panuje
tu szczególny klimat - wskazywa∏.

Prof. Lewandowski-Palle przypomi-
na∏, ˝e jeszcze w PRL krà˝y∏ pomys∏, by
w Ciechocinku powsta∏o liceum plas-
tyczne. Realizacji jednak, mimo wst´p-
nego porozumienia z ówczesnym re-
sortem kultury, si´ nie doczeka∏. - Czy
jest potencja∏ do stworzenia takiej szko-
∏y? Na∏´czów ma fenomenalne liceum
plastyczne. W uzdrowiskach jest coÊ
szczególnego, co uwra˝liwia na sztuk´
- mówi∏ kierownik ciechociƒskiej pra-
cowni.

Tort, prezenty i ˝yczenia
Skoro rocznica, a w∏aÊciwie urodziny,

to by∏ tort, by∏ tak˝e prezent - Miejskie
Centrum Kultury podarowa∏o pracowni
szaf´ do przechowywania prac malars-
kich.

Podczas obchodów w g∏osowaniu
uczestników warsztatów wy∏oniono
tak˝e obraz roku. Laureatkà zosta∏a
Paulina Ma∏kiewicz. - Podoba mi si´

luêna atmosfera w pracowni i to, ˝e
mog´ si´ rozwijaç - mówi „Zdrojowi”
nagrodzona uczestniczka warsztatów.
- Kiedy rysujemy, profesor nie prowa-
dzi nas za r´k´, sami musimy dojÊç do
pewnych rozwiàzaƒ - podkreÊla.

Nie brakowa∏o te˝ kwiatów i ˝yczeƒ
sk∏adanych na r´ce prof. Lewandows-
kiego-Palle ze strony dzieci i ich rodzi-
ców. - U pana Paw∏a jak na obiadach
czwartkowych, czegoÊ si´ mo˝na nau-
czyç, dowiedzieç, rozwinàç - mówili
jedni. A inni si´ dziwili: - Ludzie nie
chcieli wierzyç, ˝e w takiej dziurze ko-
muÊ chce si´ prowadziç pracowni´.

A sukcesów pracowni nie brakowa∏o
nie tylko w ostatnim çwierçwieczu, ale
i w jubileuszowym roku. Najlepsze tego
dowody to nagrody otrzymane przez
uczestników zaj´ç podczas XXVI Wo-
jewódzkiego Konkursu Plastycznego
czy udzia∏ pracowni w wernisa˝u prof.
Andrzeja Klimczaka-Dobranieckiego
w bydgoskiej galerii BWA.

   Krzysztof Lepczyƒski

Rozmowa z prof. Paw∏em
Lewandowskim-Palle

„Zdrój Ciechociƒski”: Jak to mo˝li-
we, ˝e mimo up∏ywu tylu lat, ciecho-
ciƒska pracownia wcià˝ pracuje?

Pawe∏ Lewandowski-Palle: - W kszta∏-
ceniu najwa˝niejsza jest jakoÊç, nie
wa˝ne na jakim poziomie, podstawo-
wym czy studiów. Wsz´dzie idzie o ja-
koÊç kszta∏cenia. A ona tutaj na pewno
jest.

Nie kusi pana, ˝eby zostaç we

Wroc∏awiu?
- Nie. Pracuj´ tam od 1978 roku i nie

zamierzam tam mieszkaç.
Wybra∏ pan prowincj´.
- Dzisiaj ju˝ nie ma prowincji,

prowincja jest w nas samych. By∏by pan
zszokowany, jak wielu pedagogów
wroc∏awskiej akademii mieszka poza
Wroc∏awiem.

Czyli w Ciechocinku jest grunt, ˝e-
by pracowaç na najwy˝szym pozio-
mie?

- Wydaje si´, ˝e istnieje. Przy czym
nigdy nie prowadziliÊmy ˝adnych selek-

cji, to wÊród naszych uczestników krà˝y
opinia o sensie takiego kszta∏cenia. Ta
opinia nam pomaga.

Na scenie zdawa∏ si´ pan sugero-
waç, ˝e potencja∏ tego projektu nie
jest do koƒca wykorzystywany.

- Nie jest, bo nie funkcjonujemy
w Êwiecie. Ci, od których to zale˝y,
doskonale wiedzà, co z tym zrobiç.
Jednak nie odbuduje si´ pozycji Êwia-
towej od razu, ten proces b´dzie trwa∏
minimum pi´ç lat. Ale mo˝na to zrobiç
i z powrotem wejÊç na sam szczyt Êwia-
ta.

Prof. Pawe∏ Palle-Lewandowski. Pochodzi z Ciechocinka, mieszka w ¸azieƒcu. Urodzi∏ si´ w 1954 roku, w 1974 r. ukoƒczy∏
Paƒstwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Studiowa∏ w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akade-
mia Sztuk Pi´knych) we Wroc∏awiu, poczàtkowo na Wydziale Ceramiki i Szk∏a, a od 1975 r. na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeêby.
Dyplom z wyró˝nieniem z zakresu malarstwa sztalugowego i projektowania malarstwa w architekturze i urbanistyce uzyska∏ w czerw-
cu 1979 roku w pracowniach profesorów: Zbigniewa Karpiƒskiego i Mieczys∏awa Zdanowicza.

Od 1978 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Malarstwa Akademii Sztuk Pi´knych we Wroc∏awiu, a od 2003 r.
Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów.

Od 2002 roku posiada tytu∏ naukowy profesora sztuk plastycznych, a od 2004 roku profesora zwyczajnego.
Uprawia twórczoÊç w zakresie malarstwa rozwijajàcà si´ w d∏ugich, wieloletnich, modyfikowanych i wzbogacanych cyklach

obrazów, spoÊród których najwa˝niejszymi sà: „D∏uga i kr´ta droga”, „Mój Ciechocinek”, „Ca∏a jaskrawoÊç - druga jaskrawoÊç”,
„Nocny ogród”, „Schody do nieba”, „Prowokacja B.”, „Powrót do mojej ojczyzny”, „Coraz g∏´bsza noc”, „Konstrukcje pami´ci”,
„Wydarzenia”, „Obrazy syntetyczne” oraz  „Góry”. Jego abstrakcyjne malarstwo wpisuje si´ w nurt „strukturalizmu wroc∏awski ego”.

Jest autorem 690 obrazów na p∏ótnie, zwykle olejnych, przygotowa∏ 50 wystaw indywidualnych, bra∏ udzia∏ w ponad 230
wystawach zbiorowych w Polsce i Europie.
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