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MaturzyÊci z Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Stanis∏awa Staszica 27 stycznia wzi´li udzia∏ w balu studniówkowym.
Wieczór rozpoczà∏ polonez, na parkiet wysz∏o dziesi´ç par na czele z dyrektorem Zbigniewem Ró˝aƒskim i wychowawczynià
Aldonà Nocnà. A potem by∏o szaleƒstwo do bia∏ego rana: disco polo, techno, rock and roll...
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OÊwiatowa rewolucja

Przygotowana przez rzàd reforma
oÊwiaty oznacza, ˝e zlikwidowane zo-
stanà ciechociƒskie gimnazja, a w bu-
dynku przy ul. Wojska Polskiego po-
wstanie druga szko∏a podstawowa
(z numerem trzecim). W „Jedynce” na
ul. Kopernika zaj´cia ju˝ teraz prowa-
dzone sà na dwie „zmiany”, a dodanie
kolejnych dwóch klas (siódmej i ósmej)
sytuacji nie poprawi. Powstanie dru-
giej szko∏y nie ulega∏o zresztà dyskusji,
bo bez niej w szkole przy ul. Koperni-
ka musia∏oby si´ zmieÊciç ponad 700
dzieci.

Trudny podzia∏
Dwie szko∏y podstawowe oznaczajà

koniecznoÊç podzia∏u miasta na obwo-
dy szkolne, wedle których dzieci b´dà
kierowane do konkretnej placówki. Ta
kwestia wzbudzi∏a jak dotàd najwi´ksze
kontrowersje.

Od poczàtku lutego w sprawie ob-
wodów prowadzone by∏y intensywne
konsultacje z udzia∏em burmistrza, rad-
nych, dyrekcji i nauczycieli obu szkó∏,
a tak˝e rodzicami. W ich toku Paulina
Starzyƒska, inspektor ds. oÊwiaty i wy-
chowania w Urz´dzie Miejskim,
przygotowywa∏a kilka projektów granic
obwodów.

Ostateczny projekt radni przyj´li 16
lutego (popar∏o go dziewi´ciu radnych,
pi´ciu wstrzyma∏o si´ od g∏osu: Anna
Michalska, Aldona Nocna, Tomasz
Dziarski, Pawe∏ KanaÊ, Marcin Zajàczko-
wski). Ulice przyporzàdkowane do po-
szczególnych obwodów Czytelnik znaj-
dzie w ramce.

Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz wska-
zywa∏, ˝e miasto zosta∏o podzielone
na obwody tak, by utrzymaç w obu
szko∏ach zbli˝onà liczb´ dzieci, w ciàgu
krótkiego okresu (trzech lat) sprawiç,
by w obu szko∏ach uczy∏y si´ wszystkie
roczniki i zagwarantowaç nauczycielom
pe∏ne pensum.

Jak przebiegnie zmiana w edukacji?
W nowym roku szkolnym w obu pla-
cówkach ruszy nabór do klas pierw-
szych. Dodatkowo do Szko∏y Podsta-
wowej nr 3 przez trzy kolejne lata
przechodziç b´dzie cz´Êç dzieci z klas
IV i VII z „Jedynki” (zamieszkujàcych
ulice z obwodu „Trójki”). - Dzi´ki temu
w obu placówkach w ciàgu trzech lat

pojawià si´ wszystkie roczniki od klasy
pierwszej do ósmej - t∏umaczy∏ bur-
mistrz.

Dlaczego szko∏´ zmieniaç b´dà w∏aÊ-
nie dzieci zaczynajàce nauk´ w klasach
IV i VII? - Klasa czwarta to koniec na-
uczana poczàtkowego i zamkni´cie
pierwszego etapu edukacji. Inny pro-
gram, nowi nauczyciele. JeÊli chodzi
o klasy siódme, gdyby nie reforma oÊ-
wiaty, ci uczniowie zacz´liby i tak nauk´
w nowych placówkach gimnazjalnych
- wyjaÊnia∏ burmistrz.

Trudno dogodziç wszystkim
- Nie ma tutaj rozwiàzania idealnego,

˝aden projekt nie b´dzie satysfakcjo-
nowa∏ wszystkich - rozk∏ada∏ r´ce bur-
mistrz podczas posiedzenia Rady Miejs-
kiej, podkreÊlajàc ˝e miasto zobowià-
zane jest do podj´cia takiej uchwa∏y
przez ustaw´.

- Ka˝da zmiana wywo∏uje niepokój,
szczególnie w tak ma∏ej spo∏ecznoÊci
jak Ciechocinek - mówi∏ Marcin Zajàcz-
kowski, przewodniczàcy Rady Miejskiej.
- Rejonizacja realizuje dwa cele zasad-
nicze: oba budynki b´dà wykorzystane
i utrzymanych zostanie jak najwi´cej
etatów nauczycielskich - doda∏.

Marcin Strych, przewodniczàcy Ko-
misji OÊwiaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji Miasta, dzi´kowa∏ nauczycie-
lom i rodzicom z ciechociƒskich szkó∏
za zaanga˝owanie podczas konsultacji.
- Dzi´kuj´ osobom, które poÊwi´ci∏y
swój prywatny czas i wzi´∏y udzia∏ w
posiedzeniach komisji. Konsultacje
sprawi∏y, ̋ e projekt ewoluowa∏ i bardzo
pomog∏y nam w podj´ciu ostateczne
decyzji - mówi∏.

Przyj´ty przez radnych projekt zosta-
nie teraz zaopiniowany przez kurato-
rium oÊwiaty. Burmistrz podkreÊli∏ jed-
nak, ˝e na bie˝àco konsultowano jego
kszta∏t z w∏oc∏awskim kuratorium. Naj-
prawdopodobniej wi´c przyj´te dziÊ
granice obwodów znajdà si´ w osta-
tecznej uchwale, którà Rada Miejska
musi przeg∏osowaç do koƒca marca.
Do 15 kwietnia muszà byç tak˝e przy-
j´te kryteria naboru do szko∏y, nad któ-
rymi rych∏o majà ruszyç prace.

W´drówki rodziców

Kwestia rejonizacji wzbudzi∏a spore
kontrowersje. Podczas spotkaƒ konsul-
tacyjnych rodzice wskazywali, ˝e ju˝
teraz zdarzajà si´ osoby, które wraz
z dzieçmi przemeldowujà si´ w inne
rejony Ciechocinka, byle ich dzieci po-
zosta∏y w dotychczasowej szkole. Przez
dwa tygodnie lutego mia∏o tak zrobiç
a˝ 20 osób.

- To trudny czas, ale ten podzia∏ to
mniejsze z∏o - mówi∏ Bartosz Ró˝aƒski,
radny i przewodniczàcy Rady Rodziców
w Szkole Podstawowej nr 1. - Wielu
rodziców chce zostawiç dzieci w „Je-
dynce”, nawet ci mieszkajàcy na Wojska
Polskiego czy Nieszawskiej. Nie chcà
podzia∏u dobrej i zgranej klasy. Nie
chc´ pisaç czarnego scenariusza, ale
rodzice przemeldujà si´ do babci czy
dziadka i nie b´dzie komu si´ przenosiç
- mówi∏ Ró˝aƒski, wskazujàc ˝e nale˝y
rodzicom uÊwiadamiaç pozytywy p∏y-
nàce ze zmiany szko∏y, mniejszà odleg-
∏oÊç do placówki czy mniejsze liczebnie,
bardziej przyjazne klasy.

Mo˝liwe jednak, ˝e przemeldowy-
wanie si´ w obr´bie miasta nie przynie-
sie dla rodziców po˝àdanego skutku
(chyba, ˝e jest nim wprowadzenie cha-
osu podczas rekrutacji), bo twórcy no-
wej ustawy oÊwiatowej najwyraêniej
si´ na t´ okolicznoÊç przygotowali. JeÊli
nawet wszyscy przemeldujà si´ na ulice
obj´te obwodem jednej ze szkó∏, w∏a-
dze miejskie b´dà mia∏y mo˝liwoÊç skie-
rowania cz´Êci dzieci do drugiej szko∏y,
tak by zapobiec przepe∏nieniu jednej
z placówek.

Nie skreÊlaç „Trójki”
Skàd pomys∏ zmiany meldunku? Ro-

dzice podczas konsultacji wskazywali
na mniejszy presti˝ nowej szko∏y - zwa-
˝ywszy choçby na fakt, ˝e przy „Jedyn-
ce” dzia∏ajà z sukcesami ko∏a zaintere-
sowaƒ, a „Trójka” musi je tworzyç od
podstaw.

- Nie ma powodów, by baç si´ mojej
szko∏y - apelowa∏a Aleksandra Gawi-
necka, nauczycielka z gimnazjum. -
JeÊli paƒstwo odwiedzà naszà szko∏´,
zobaczà nowe klasy, dzieci b´dà mia∏y
oddzielne pi´tro, oddzielne wejÊcia,
szatni´. Maluchy nie b´dà mia∏y kontak-
tu z gimnazjalistami. W 1999 roku po-
sz∏am do pracy w gimnazjum po kilku

Reforma oÊwiaty dla Ciechocinka oznacza powstanie drugiej szko∏y podstawowej w miejscu istniejàcego
gimnazjum i podzia∏ miasta na obwody szkolne. Dla rodziców to du˝y stres.
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latach pracy w podstawówce i pami´-
tam, jak rodzice byli wówczas przera-
˝eni. Ale z czasem wszyscy si´ przyzwy-
czaili i weszliÊmy w normalne tory. Te-
raz te˝ tak b´dzie - przekonywa∏a Ga-
winecka.

- B´dà u nas uczyç znani nauczyciele
z „Jedynki”. Oni przeniosà te tradycje
- wyjaÊnia∏a Anna W∏adkowska, dyrek-
tor Publicznego Gimnazjum. - Nie wiem,
skàd obawy, ˝e nie zaproponujemy at-
rakcyjnych zaj´ç - doda∏a.

- Kiedy wchodz´ do sklepu, zaczepia-
jà mnie moi byli uczniowie, dziÊ rodzice,
mówiàc „ale fajnie, ˝e wracamy do na-
szej szko∏y” - mówi∏a Ma∏gorzata Bu-
jalska, kolejna nauczycielka z Gimna-
zjum nr 3. - Przyszed∏ do mnie by∏y
uczeƒ, dziÊ student na Akademii Me-
dycznej i mówi, ˝e na skrzyd∏ach by
wróci∏ do tej szko∏y - wtórowa∏a jej dy-
rektor W∏adkowska. - Nie skreÊlajcie
paƒstwo naszej szko∏y. Mo˝e siejecie
za du˝o paniki - doda∏a Bujalska.

Wspó∏praca  zamias t
konkurencji

Nie tylko nauczyciele bronili dawnej
„Trójki”. - KilkanaÊcie lat temu by∏em
w przewodniczàcym Rady Rodziców
w ówczesnej Szkole Podstawowej nr 3
i wówczas to jej broniliÊmy - mówi∏
radny Jerzy Draheim. - Ta szko∏a ma
fantastycznà histori´, doskona∏e za-
plecze dydaktyczne i sportowe, fanta-
stycznych nauczycieli i teraz trzeba tylko
przekonaç o tym rodziców - mówi∏. -
Do tej szko∏y warto chodziç, z tej szko∏y
wychodzà porzàdni ludzie - skwitowa∏.
- Dziwi mnie zachowanie niektórych
rodziców, którzy nie znajà naszej szko∏y
- w rozmowie ze „Zdrojem” wzdycha
Anna W∏adkowska, dyrektor Publiczne-
go Gimnazjum, komentujàc niech´ç
niektórych do placówki przy ul. Wojska
Polskiego. - Zwykle spotykam si´ z tymi
samymi rodzicami po miesiàcu nauki
ich dzieci w naszej szkole i sà zachwy-
ceni - dodaje.

Dyrektor W∏adkowska przyznaje, ˝e
rywalizacja mi´dzy obiema szko∏ami to
nie nowoÊç, choç sama woli mówiç
o wspó∏pracy ze Szko∏à Podstawowà
nr 1. I podkreÊla, ˝e jeÊli powstanà
dwie szko∏y podstawowe, to i pól do
wspó∏pracy b´dzie wi´cej. - Choç zdro-
wa konkurencja jest dobra, bo mobili-
zuje nauczycieli - przyznaje.

Niezb´dne inwestycje
Jednak kwestia konkurencji mi´dzy

szko∏ami nie jest najwi´kszym proble-
mem stojàcym przed dyrektorkami obu

szkó∏. Bo reforma stawia przed szko∏ami
sporo wyzwaƒ. Chodzi mi´dzy innymi
o niezb´dne inwestycje. Budynek gim-
nazjum trzeba przystosowaç do prze-
bywania w nim mniejszych dzieci, trze-
ba wi´c wyremontowaç toalety i wy-
posa˝yç sale lekcyjne, przygotowaç sal-
k´ gimnastycznà i Êwietlic´. W szkole
przy ul. Kopernika pojawi si´ koniecz-
noÊç przygotowania pracowni chemicz-
nej, zakupu pomocy dydaktycznych do
nauczania biologii czy fizyki, czyli przed-
miotów, których od lat w podstawów-
kach nie nauczano.

Tegoroczny bud˝et miasta zosta∏
przygotowany bez uwzgl´dnienia do-
datkowych potrzeb finansowych wyni-
kajàcych z reformy, bo rzàd nie przy-
gotowa∏ stosownych przepisów. W
dyrekcjach obu szkó∏ s∏yszymy, ˝e do-
datkowe pieniàdze b´dà niezb´dne.
Ministerstwo edukacji zapowiedzia∏o
przekazanie Êrodków ze specjalnej
rezerwy, choç nie jest to sprawa pewna.
Ma∏gorzata Szwajkowska, skarbnik
miasta, podkreÊla∏a podczas ostatniego
posiedzenia Rady Miejskiej, ˝e Ciecho-
cinek w tym roku dosta∏ subwencj´
nawet ni˝szà o 60 tys. z∏. - Jestem prze-
konana, ˝e koszty tej reformy spadnà
na samorzàdy - stwierdzi∏a.

Zwolnieƒ nie b´dzie
A sà jeszcze ludzie. W wielu gminach

s∏yszy si´ o zwolnieniach nauczycieli.
W Ciechocinku w∏adze wielokrotnie
podkreÊla∏y, ˝e chcà ich uniknàç, reor-
ganizacja szkó∏ uwzgl´dnia t´ kwesti´.
- Wypowiedzeƒ prawdopodobnie nie
b´dzie - mówi Katarzyna Dzi´gelews-
ka, dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 1.
Jak t∏umaczy, wielu nauczycieli jeszcze
w ubieg∏ym roku, wyprzedzajàc ruch
ministerstwa, dokszta∏ca∏o si´, by móc
uczyç nowych przedmiotów. - Mo˝e
si´ zdarzyç, ˝e b´dzie zmniejszona
liczba godzin. Ale to nie b´dà du˝e
zmiany - dodaje. Choç trzeba b´dzie
cz´Êç nauczycieli, zw∏aszcza edukacji
wczesnoszkolnej, przenieÊç do nowej
szko∏y. A to nie b´dzie ∏atwa decyzja.
- Mamy bardzo zgrany, dobry zespó∏.
Nauczyciele wcià˝ si´ dokszta∏cajà, majà
po kilka specjalnoÊci - mówi dyrektor
Dzi´gelewska.

Zwolnieƒ nie przewiduje te˝ dyrektor
W∏adkowska z gimnazjum. - Mo˝e nie
wszyscy b´dà mieli pe∏ne etaty, ale
zwolnieƒ nie b´dzie - podkreÊla. - Ta
reforma nie by∏a do koƒca potrzebna,
skoro gimnazja si´ przyj´∏y - dodaje. -
Ale skoro ju˝ jest, to trzeba si´ dosto-
sowaç.

    Krzysztof Lepczyƒski

Projekt przyporzàdkowania
do obwodów uczniów szkó∏

podstawowych
od roku szkolnego 2017/2018:

Szko∏a Podstawowa nr 1,
ul. Kopernika 18:

3 Maja, Aleja Armii Krajowej, Aleja
Pojednania, Bema (od nr 1 do nr 48),

Boles∏awa Chrobrego,
Boles∏awa Krzywoustego, Broniewskiego,

Cicha, Gen. Józefa Sowiƒskiego,
Gronowa, Hermanowskiego,

Jana III Sobieskiego, Jana Paw∏a II,
Kazimierza Wielkiego, Kolejowa,

Kopernika, KoÊciuszki, Królowej Jadwigi,
Krótka, Ks. Antoniego Owczarka,

Kwiatowa, ̧ àkowa, Marsza∏ka Pi∏sudskiego,
Mieszka I, Narutowicza, Okr´˝na,
Orzechowa, Osiedlowa, Piekarska,
Polna do nr 10 numery parzyste
i do nr 33 numery nieparzyste,

Plac Gdaƒski, Po∏udniowa,
Poprzeczna, Przejazd, Pusta,

Raczyƒskich, Sadowa, Solna, Sportowa,
Spó∏dzielcza, Staszica, Stawowa,

Stefana Batorego, Stolarska, Stra˝acka,
Âwi´tego Brata Alberta, T´˝niowa,
Traugutta do nr 25, Warzelniana,

Weso∏a, Widok do nr 8, Wierzbowa,
WiÊniowa, W∏adys∏awa Jagie∏∏y,

W∏adys∏awa Warneƒczyka,
Wo∏uszewska, Zdrojowa, Zielona,

˚elazna.

Szko∏a Podstawowa nr 3,
ul. Wojska Polskiego 37:

Akacjowa, Aleja 700-lecia,
Bema (od nr 49 wzwy˝), Blacharska,

Brzozowa, Bukowa, Chopina,
Dembickiego, D´bowa, Dobra,

Gen. Józefa Ch∏opickiego, Graniczna,
Kasztanowa, Klonowa, Konopnickiej,
Kosmonautów, LeÊna, Lipnowska,

Lipowa, Lorentowicza, Matejki,
Mickiewicza, Miodowa, Modrzewiowa,

Nieszawska, Norwida, Nowa,
Ogrodowa, Piaskowa,

Polna od nr 12 numery parzyste
i od nr 35 numery nieparzyste,

Przedmiejska, Rolna, Sienkiewicza,
S∏oneczna, S∏oƒsk Górny, S∏oƒska,
S∏owackiego, Sosnowa, Szmur∏y,

Âwierkowa, Topolowa, Traugutta od nr 26,
Widok od nr 9, Wiejska, WiÊlana,
W∏adys∏awa ¸okietka, W∏adys∏awa

Reymonta, Wojska Polskiego,
Zwiàzkowców, ˚ytnia.



Zespó∏ Virtus Low wygra∏ LAN w Ciechocinku, pierwszy turniej e-sportowy w mieÊcie zorganizowany przez
uczniów Liceum Ogólnokszta∏càcego im. St. Staszica.
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E-sport zawita∏ do Ciechocinka

Sam turniej by∏ sporym wyzwaniem
organizacyjnym: kilkanaÊcie kompute-
rów, kilkaset metrów kabli, dziesi´ç
kamer oraz dwudziestu organizatorów.
- I trzy godziny snu - Êmieje si´ Damian
Kaniewski, wspó∏twórca LAN-a.

Moc atrakcji
Dlaczego „LAN w Ciechocinku”? -

Ta nazwa od lat krà˝y po internecie,
wiele osób ˝artobliwie powtarza, ˝e
idzie na LAN w Ciechocinku. Postano-
wiliÊmy skorzystaç z tej chwytliwej naz-
wy i pokazaç, ˝e w Ciechocinku jednak
mo˝na iÊç na LAN - wyjaÊnia Nikodem
Kuszyƒski, odpowiedzialny za promocj´
projektu.

Pierwszego dnia, 8 lutego, LAN od-
bywa∏ si´ w hali sportowej Liceum Ogól-
nokszta∏càcego. Na parkiecie stanà∏
kilkumetrowy ekran i krzes∏a, dzi´ki
którym mo˝na by∏o podglàdaç poczy-
nania zawodników siedzàcych w wy-
dzielonym pomieszczeniu obok hali.
Nie zabrak∏o te˝ rozrywek dla publicz-
noÊci: Xboxa i stolika z grami planszo-
wymi.

Rywalizacj´ komentowa∏ Krzysiek

„KXN” Szymczak, który bierze udzia∏
w wielu krajowych turniejach e-spor-
towych. Jego zadanie przypomina∏o
rol´ komentatora sportowego, choç
sam Szymczak wskazuje na wa˝ne ró˝-
nice mi´dzy obiema profesjami. - Ko-
mentatorzy sportowi skupiajà si´ na
informacjach, muszà du˝o opowiadaç.
W Counter Strike tymczasem wiele si´
dzieje, ogromna dynamika rozgrywki
sprawia, ˝e nie mo˝na si´ zatrzymaç.
Trzeba opisaç sytuacj´ na mapie i jesz-
cze oddaç emocje - wyjaÊnia.

Organizacja na medal
A te by∏y ogromne, szczególnie dru-

giego dnia zawodów, kiedy rozgrywa-
∏y si´ mecze w strefie medalowej. Te
zorganizowane ju˝ by∏y w siedzibie
Miejskiego Centrum Kultury i kina
„Zdrój”, publicznoÊç Êledzi∏a turniej na
kinowym ekranie. I niezwykle ˝ywio-
∏owo reagowa∏a na poczynania gra-
czy.

Turniej mo˝na by∏o zresztà oglàdaç
tak˝e na ˝ywo w internecie, za poÊred-
nictwem Youtube i specjalnej platformy
Twitch. Zawodników i publicznoÊç Êle-

dzi∏o kilka kamer, na ˝ywo prezento-
wane by∏y komentarze z Facebooka.
Krzysiek Szymczak przyznaje, ˝e taka
liczba nowinek i tak wysoki poziom to
rzadkoÊç w polskim e-sporcie. - Jestem
pod ogromnym wra˝eniem. Pierwszy
raz spotykam si´ z lokalnym turniejem,
w którym wszystko jest perfekcyjnie
przygotowane - mówi.

Nie oby∏o si´ bez potkni´ç, drugiego
dnia, po przeprowadzce do drugiego
budynku, sprz´t sprawia∏ nieco psiku-
sów. Organizatorzy podkreÊlajà jednak,
˝e ten turniej mia∏ s∏u˝yç w∏aÊnie wy-
∏apaniu ró˝nych niedociàgni´ç. Bo
w czerwcu planujà imprez´ ogólno-
polskà. - Teraz chcieliÊmy wypróbowaç
si´, zrobiç test przed ogólnokrajowym
turniejem - wyjaÊnia Nikodem Kuszyƒ-
ski. Uznanie, z jakim o organizacji im-
prezy wypowiadali si´ zawodnicy i pu-
blicznoÊç, pozwalajà ciechociƒskim
licealistom na przygotowania do krajo-
wej imprezy bez ˝adnych kompleksów.

Virtus Low z zimnà krwià
A sama rozgrywka? WyjaÊnijmy naj-

pierw, na czym polega∏a. W Counter
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Strike na mapie rywalizujà dwa zespo∏y.
Jeden obejmuje rol´ terrorystów, drugi
zaÊ antyterrorystów, a ich celem jest
wyeliminowanie wszystkich przeciw-
ników bàdê wype∏nienie zadania (naj-
cz´Êciej pod∏o˝enie ∏adunku wybucho-
wego przez terrorystów). Aby wygraç
mecz, jedna z dru˝yn musi wygraç 16
rund trwajàcych dwie minuty. Ca∏y tur-
niej rozgrywany by∏ w systemie pucha-
rowym, wygrany zespó∏ przechodzi∏
do kolejnej fazy rozgrywek, a˝ do fina∏u.

Pierwsze mecze by∏y doÊç jednostron-
ne, jednak drugiego dnia, podczas
spotkania o trzecie miejsce i fina∏u,
zawodnicy walczyli do ostatniej chwili.
Najwi´cej zimnej krwi zachowali gracze
zespo∏u Virtus Low, pokonujàc ekip´
DG E-Sport. Angelo „SZeeeeJkovsky”
Stawski z Virtus Low zosta∏ og∏oszony
najbardziej wartoÊciowym graczem
turnieju (MVP).

Zwyci´ski Virtus Low
- Fina∏ by∏ dla nas rewan˝em, na

LAN-ie w Aleksandrowie z DG E-Sport
przegraliÊmy - mówi Stawski. - Tam
wygrywaliÊmy ju˝ 6-0 i DG si´ prze∏a-
ma∏o, ostatecznie zwyci´˝ajàc. DziÊ to
my zrobiliÊmy come back - mówi. Co
zadecydowa∏o o zwyci´stwie? - Du˝à
rol´ odgrywa komunikacja. Kiedy prze-
grywaliÊmy 6-0, ktoÊ da∏ impuls, ˝eby
si´ uspokoiç i opanowaç sytuacj´ - za-
znacza Stawski.

A jaka jest recepta na dobre wyniki
w Counter-Strike? - Trzeba poÊwi´ciç
sporo czasu, du˝o graç - nie ukrywa
Stawski. Druga rzecz to instynkt. -
Umiej´tnoÊç przewidzenia ruchu prze-
ciwnika - podkreÊla.

Trzeba trenowaç
Z trzeciego miejsca zadowoleni byli

zawodnicy zespo∏u GOD.quality. - To
nasz pierwszy LAN, wi´c troch´ si´ stre-
sowaliÊmy. Ale posz∏o bardzo dobrze
- przyznajà. - Zbieramy si´ wieczorami
ca∏a piàtkà i gramy. Trzeba trenowaç,
bez grania tego by nie by∏o - dodajà
bràzowi medaliÊci LAN-a w Ciechocin-
ku.

Czym jest e-sport? To rywalizacja
zawodników za pomocà gier kompu-
terowych. Ró˝ne gry to ró˝ne „dyscy-
pliny” e-sportu. Do najpopularniejszych
nale˝à StarCraft, League of Legends,
Warcraft czy w∏aÊnie Counter Strike. E-
sport ma ju˝ kilkaset milionów fanów
na ca∏ym Êwiecie, a pule nagród w
mi´dzynarodowych turniejach liczone
sà w dziesiàtkach milionów dolarów.
W krajowych turniejach za zwyci´stwo
zainkasowaç mo˝na kilkadziesiàt tysi´cy
z∏otych.

Natomiast Counter Strike: Global
Offensive, w którym rozgrywany by∏
ciechociƒski turniej, to wieloosobowa
gra komputerowa z gatunku first-per-
son shooter (polegajàca na toczeniu
walki z u˝yciem broni palnej z perspek-
tywy pierwszej osoby). CS:GO to jed-
na z najpopularniejszych gier w swoim
gatunku, zawody toczone przy jej po-
mocy sà cz´Êcià mistrzostw Êwiata w
e-sporcie. - Counter Strike to ogromne
emocje i du˝o widowiskowych akcji -
t∏umaczy fenomen tej gry Krzysiek
Szymczak, przypominajàc ˝e jednà z
najlepszych na Êwiecie dru˝yn jest pols-
ka Virtus Pro, co cz´Êciowo t∏umaczy
popularnoÊç tej gry nad Wis∏à.

  Krzysztof Lepczyƒski

Wyniki LAN
w Ciechocinku

1. miejsce - Virtus Low
Sebastian „Sebsu” Malinowski, Sebastian
„Eriex” Haberski, Kamil „Aron” G∏owacki,
Jakub „Groncik” Groncikowski, Angelo

„SZeeeeJkovsky” Stawski.

2. miejsce - DG E-Sport
Grzegorz „grego” Majchrzak, Adrian
„s4lata” KapuÊciƒski, Oskar „4rost”

Tumiƒski, Pawe∏ „ReWrit” Sobczak, Daniel
„Danzel” Che∏mniacki.

3. miejsce - GOD.quality

Krystian „ansi” Zieliƒski, Patryk „dennek”
Kowalczyk, Jakub „Stichoo” Ma∏ecki,

Szymon „one tap” Skubik, Olek „Zawto”
Zawto˝onko.

Organizatorzy:

Damian Kaniewski, Nikodem Kuszyƒski,
Justyna Zab∏ocka, Piotr Krauze, ¸ukasz

Ma∏ecki, Witold Popio∏ek, Jakub Ciesielski,
Maciej Ciesielski, Kacper Kmieciak, Micha∏

Nawrocki, ¸ukasz Bawolski, Damian
Kokeli, Tomasz Banasiak, Filip Kaniewski,

Maciej Jaworski, Gabriela Wasilewska,
Afrodyta Drà˝kowska, Piotrek Sztejna,

Dawid Grabowski, Mariusz Modrzejewski,
Radomir Zi´tek i Pawe∏ Dàbrowski.

Organizacj´ turnieju wspierali
Liceum Ogólnokszta∏càce
im. Stanis∏awa Staszica,

Miejskie Centrum Kultury
oraz OÊrodek Sportu i Rekreacji.
Wsparcie techniczne zapewniali

ITTAM, Optimus i Comea.
Nagrody ufundowali Genesis,

Pukawka.pl, MCK i OSiR.
„Zdrój Ciechociƒski”

objà∏ imprez´ patronatem medialnym.



Za nami pierwsze konsultacje w sprawie budowy miejskiej pla˝y nad Wis∏à w ramach bud˝etu partycypacyjnego.
Trwajà ustalenia, gdzie konkretnie ma powstaç inwestycja i jaki przyjàç kszta∏t.
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Miejska pla˝a nad Wis∏à.
Pierwsze konsultacje za nami

Pierwsze spotkanie w sprawie pla˝y
miejskiej odby∏o si´ 26 stycznia podczas
posiedzenia komisji Rady Miejskiej. Prócz
radnych wzi´li w nim udzia∏ burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz, wnioskodawcy pro-
jektu do bud˝etu obywa-telskiego, m.in.
¸ukasz Ma∏ecki i Tomasz Szcz´sny, a
tak˝e prof. Marek GrzeÊ, hydrolog z
U M K .  S t a n i s ∏ a w  B o n o w i c z
reprezentowa∏ firm´ Melbud z Torunia,
zaproszonà do prac nad projektem
pla˝y.

Nad Wis∏à, czyli gdzie?
Pla˝a ma byç zlokalizowana nad Wis-

∏à, na wysokoÊci ul. Lipnowskiej. Znaj-
dujà si´ tam dwie miejskie dzia∏ki oraz
tereny Regionalnego Zarzàdu Gospo-
darki Wodnej.

Marian Ogrodowski, zast´pca bur-
mistrza, jeszcze przed spotkaniem z
radnymi by∏ nad Wis∏a z przedstawicie-
lami RZGW i innych instytucji. Jak mó-
wi∏, zarzàd wyrazi∏ wst´pnà zgod´ na
zlokalizowanie cz´Êci pla˝y na jego te-
renie. - Grunt nale˝àcy do miasta nie
jest idealny, dalej warunki sà bardziej
dogodne - podkreÊla∏ Ogrodowski.
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Co ma znaleêç si´ na pla˝y?
Wnioskodawcy mówià o p∏ywajàcym

pomoÊcie o d∏ugoÊci ok. 20 m, do któ-
rego mog∏yby przybijaç ∏odzie. - Nie
chodzi o betonowanie, ale lekkie kon-
strukcje - podkreÊla∏ Tomasz Szcz´sny.
Na brzegu stanie zadaszona altana z
miejscem ogniskowym oraz ∏awy. Pro-
jektant ma przewidzieç tak˝e miejsce
na szalety i parking, pojawi∏a si´ tak˝e
kwestia doprowadzenia pràdu.

Co z tym piaskiem
Pewne kontrowersje wzbudzi∏a kwes-

tia… piasku na pla˝y. Wskazywano na
znaczne zmiany poziomu wody w rze-
cze i groêb´ wymycia ca∏ego piasku. -
Tak, pewnie tak b´dzie. Przyjdzie woda
i zamuli albo zabierze piasek. Ale na
to nie mamy wp∏ywu i b´dziemy mieç
to wkalkulowane - mówi∏ Marcin Strych,
przewodniczàcy Komisji OÊwiaty, Kul-
tury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady
Miejskiej.

Burmistrz wskaza∏ zaÊ na koniecznoÊç
zabezpieczenia infrastruktury przed
wy˝szà wodà. - Na terenie zalewowym
w przypadku zagro˝enia wysokà falà
trzeba mieç mo˝liwoÊç przeniesienia
altan czy ∏awek w bezpieczne miejsce
- mówi∏.

Wzorem dla autorów projektu zg∏o-
szonego do bud˝etu obywatelskiego
sà pla˝e w Pradze nad We∏tawà czy w
Warszawie. Na inwestycj´ zarezerwo-
wano 180 tys. z∏. - Nie unikniemy pew-
nie sytuacji, w której jakàÊ kwot´ trzeba
b´dzie do∏o˝yç - zapowiedzia∏ burmistrz
Dzier˝ewicz.

Na pla˝´ jeszcze poczekamy
Pla˝a mia∏aby znajdowaç si´ w sà-



Pieszo idzie tysiàc kilometrów wzd∏u˝ Wis∏y. Po drodze odwiedzi∏
Ciechocinek
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siedztwie przystani i baru, który jeszcze
kilka lat temu przyciàga∏ nad Wis∏´ wie-
lu mieszkaƒców Ciechocinka i turystów.
S∏awomir Handziuk, który prowadzi∏
to miejsce, zapowiedzia∏ reaktywacj´
dzia∏alnoÊci po d∏ugim remoncie wa∏u
przeciwpowodziowego. Zauwa˝y∏ jed-
nak, ˝e dziÊ nadwiÊlaƒska ∏àka jest zu-
pe∏nie zdegradowana po pracach ziem-
nych przy wale. JednoczeÊnie zadekla-
rowa∏ pe∏nà wspó∏prac´ z miastem,
choçby w zakresie wspó∏dzielenia par-

kingu nad Wis∏à.

Kiedy wypoczniemy
na miejskiej pla˝y?

DziÊ trudno mówiç o konkretach.
Inwestycja powstaje na terenie zalewo-
wym, obj´tym programem Natura
2000. - Sam proces dochodzenia do
decyzji pozwolenia na budow´ b´dzie
d∏ugi - wskazywa∏ wiceburmistrz Ogro-

dowski. Burmistrz Dzier˝ewicz po
wst´pnych konsultacjach z projektan-
tem mówi∏ o ok. pi´ciu miesiàcach. -
Nie chc´ straszyç, ale pe∏na procedura
trwa nawet dwa lata - mówi∏ jednak
Stanis∏aw Bonowicz z Melbudu.

W poniedzia∏ek 30 stycznia przedsta-
wiciele autorów projektu, w∏adz miasta
i projektanta wizytowali teren nad Wis-
∏à.

     red.

Ciechociƒski wa∏
wyremontowany

Uroczystym przeci´ciem wst´gi zakoƒ-
czy∏a si´ modernizacja wa∏u przeciwpo-
wodziowego Niziny Ciechociƒskiej, który
chroni przed zalaniem przede wszystkim
nasze uzdrowisko.

Odbioru inwestycji na przeci´ciu wa∏u
z drogà prowadzàcà z Ciechocinka do Nie-
szawy dokonali 2 lutego Ryszard Bober,
przewodniczàcy sejmiku województwa,
Dariusz Kurzawa, wiceprzewodniczàcy
sejmiku, S∏awomir KopyÊç z zarzàdu wo-
jewództwa i Miko∏aj Bogdanowicz, woje-
woda kujawsko-pomorski.

Na uroczystoÊç przybyli tak˝e Leszek
Dzier˝ewicz, burmistrz Ciechocinka, oraz
Aldona Nocna, wiceprzewodniczàca Rady
Miejskiej.

Remont obejmowa∏ 12 km wa∏u, którego
koron´ podwy˝szono o metr, uszczelniono
i wzmocniono skarpy. Odnowiono przejaz-
dy wa∏owe i wzmocniono rdzeƒ wa∏u wy-
konujàc z cementu i bentonitu tzw. prze-
s∏on´ przeciwfiltracyjnà o g∏´bokoÊci si´-
gajàcej 10 m. Do przebudowy wa∏u zu˝yto
670 tys. m³ piasku pobranego z dna Wis∏y.

Zbudowany w 1872 roku, wielokrotnie
rozbudowywany i remontowany wa∏, chroni
ponad 2 tys. hektarów terenu zamieszki-
wanego przez ponad 20 tys. osób.

Inwestycj´ wartà prawie 40 mln z∏ sfi-
nansowano z bud˝etu paƒstwa, w tym z
bud˝etowej rezerwy celowej przeznaczonej
na przeciwdzia∏anie kl´skom ˝ywio∏owym.

     red.

Maciej Boiƒski w Roku Wis∏y podjà∏
si´ niezwyk∏ego zadania - chce pieszo
przejÊç od êróde∏ Wis∏y do jej ujÊcia. W
43. dniu w´drówki, 13 lutego, minà∏
Ciechocinek, gdzie spotka∏ si´ z ciep∏ym
przyj´ciem.

Na spotkanie z podró˝nikiem wyszli
prof. Marek GrzeÊ, Tomasz Szcz´sny i
Marcin Strych.

- Spa∏em za Nieszawà, by∏o minus
pi´ç stopni, wi´c spokojna noc - opi-
sywa∏ ostatni nocleg Boiƒski w rozmo-
wie ze Strychem. - Co mi doskwiera?
Za du˝o ludzi chce si´ ze mnà spotkaç
- Êmia∏ si´ podró˝nik.

- RozmawialiÊmy z Maciejem o rze-
ce, trudach w´drówki i sprz´cie, który
dêwiga na plecach, a od którego zale-
˝y czy wstanie rano, czy zamarznie w

swoim namiocie - relacjonuje Marcin
Strych. - Wreszcie o napotkanych po
drodze ludziach i dzikich zwierz´tach,
z którymi si´ zetknà∏ w´drujàc wzd∏u˝
rzeki. OpowiedzieliÊmy mu o planach
zwiàzanych z zagospodarowaniem
fragmentu brzegu na wysokoÊci uzdro-
wiska: o miejskiej pla˝y, boisku do sia-
tkówki i pomoÊcie dla ma∏ych jednostek
p∏ywajàcych - dodaje.

Po krótkiej rozmowie, goràcej herba-
cie i wspólnym zdj´ciu podró˝nik ruszy∏
w kierunku Torunia.

Boiƒski jest w drodze od 2 stycznia.
Ca∏a jego trasa obliczona na dwa mie-
siàce liczy 1047 km. Podró˝nik poko-
nuje jà pieszo, ekwipunek niosàc na
plecach i nocujàc w namiocie.

    red.

Pieszo wzd∏u˝ Wis∏y
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Pi´ç par odebra∏o z ràk burmistrza Leszka Dzier˝ewicza medale za d∏ugoletnie po˝ycie ma∏˝eƒskie.

OÊrodek Dziennego Pobytu dla seniorów ma nowà nazw´: „Niezapominajka”. Zosta∏a ona wybrana w specjalnie
og∏oszonym konkursie.
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Z∏ote gody z diamentowym akcentem

Wzruszajàca uroczystoÊç odby∏a si´
27 stycznia w Sali Âlubów w Urz´dzie
Miejskim. By∏y ˝yczenia od burmistrza,
Marsz Mendelssohna i tradycyjna lamp-
ka szampana.

Medal za d∏ugoletnie po˝ycie ma∏-
˝eƒskie otrzymali:

Teresa i Ryszard Woênica, którzy
zwiàzek ma∏˝eƒski zawarli 18 czerwca
1966 roku,

Halina i Stanis∏aw Sendrowiczowie,
8 paêdziernika 1966,

Krystyna i Józef Pliƒscy, 24 grudnia
1966,

El˝bieta i Kazimierz Skwierzyƒscy,
22 paêdziernika 1966,

Stanis∏awa i Zdzis∏aw Zar´ba, 8 paê-
dziernika 1966.

Niecodziennà, bo 60. rocznic´ za-
warcia ma∏˝eƒstwa Êwi´towali Leonar-

da i Leszek Fabiszewscy (ma∏˝onkami
zostali 2 czerwca 1956). - To nie os-
tatnia rocznica – zapewnia∏a ze Êmie-
chem pani Leonarda, ˝yczàc pozosta∏-
ym jubilatom, by równie˝ mogli
Êwi´towaç Diamentowe Gody. - Âcie˝ki
macie paƒstwo przetarte - doda∏a.

    red.
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Konkurs na nazw´ OÊrodka Dziennego Pobytu rozstrzygni´ty

OÊrodek Dziennego Pobytu dla senio-
rów na ul. Mickiewicza rozpoczà∏ dzia-
∏alnoÊç na poczàtku stycznia. Jedno-
czeÊnie og∏oszono konkurs na jego
nazw´.

Do koƒca miesiàca do Biura Kultury,

Sportu i Promocji Miasta nap∏yn´∏o po-
nad 90 propozycji! Ostatecznie jury,
w którym zasiad∏y Barbara Kawczyƒska,
dyrektor MCK, Ewa Strzelecka-S∏om-
kowska, kierownik MOPS i Joanna Rut-
kowska, inspektor w Biurze Promocji,

wybra∏o w∏aÊnie „Niezapominajk´”,
nazw´ zaproponowanà przez pana
Przemys∏awa Rybackiego.

Do zwyci´zcy pow´druje pamiàtko-
wy zestaw z piórem wiecznym i d∏ugo-
pisem z logotypem Ciechocinka.



- Brakuje nam wsparcia ze strony paƒstwa. JeÊli polityka rzàdu jest taka,
jaka jest, jeÊli nie ma norm dla paliw, dla pieców, jakoÊç powietrza si´
nie poprawi - mówi o problemie zanieczyszczenia powietrza Izabela
Kowacka, Naczelny Lekarz Uzdrowiska województwa kujawsko-pomors-
kiego i radna miejska w Ciechocinku.
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Krzysztof Lepczyƒski: Czy w Cie-
chocinku jest smog?

Izabela Kowacka: - Nie ma.
Ale jak to! Przecie˝ wszyscy krzyczà

o dymiàcych kominach.
- Nie mamy przekroczeƒ py∏ów PM10

i PM2,5, Êrednioroczne st´˝enia miesz-
czà si´ w normie 40 μg. Spe∏niamy
norm´ okreÊlonà przez Inspektorat
Ochrony Ârodowiska, która pozwala
35 razy w roku przekroczyç norm´
dobowà. Jeszcze w 2015 roku
przekraczaliÊmy t´ norm´ o osiem dni,
ale w ubieg∏ym roku ju˝ si´ w niej
zmieÊciliÊmy. Mo˝emy wi´c mówiç o
poprawie.

Polskie normy sà ∏agodne. Chyba
nie powinniÊmy si´ nimi zadowalaç.

- To prawda. Zw∏aszcza, ˝e mamy
przekroczenia na przyk∏ad benzo[a]pi-
renu, ale taka sytuacja jest w ca∏ej Pols-
ce, w naszym regionie pod tym wzgl´-
dem czyste sà tylko Bory Tucholskie.
Od poczàtku kadencji komisja uzdro-
wiskowa Rady Miejskiej wnioskuje, ̋ eby
dzia∏aç na rzecz poprawy jakoÊci po-
wietrza. Powsta∏ Plan Gospodarki Nis-
koemisyjnej, który daje narz´dzia do
dzia∏ania.

Pami´tajmy, ˝e 95 proc. miasta jest
zgazyfikowana i gdyby wszyscy u˝ywali
pod∏àczonego gazu, by∏oby o wiele
czyÊciej. Ale spo∏eczeƒstwo nie jest
zamo˝ne. Nie ma i nie b´dzie dop∏at
do zakupu paliwa, a dotacje na wymia-
n´ pieców nie sà skuteczne, bo w∏aÊci-
ciel i tak wróci do taƒszego w´gla. Dla-
tego tak wa˝ne jest wprowadzenie
certyfikatów na piece, norm na paliwa
oraz edukacja. Wystarczy màdrze paliç
w tych piecach, którymi dziÊ dysponu-
jemy i ju˝ powietrze b´dzie czystsze.
A przekroczenia wyst´pujà tylko zimà,
wp∏yw komunikacji jest niewielki. Mimo

to sà plany ograniczenia ruchu ko∏owe-
go w Êcis∏ym centrum Ciechocinka.

Kuracjusze, którzy domagajà si´
zwrotu op∏aty uzdrowiskowej, majà
racj´?

- Generalnie nie, normy nie sà prze-
kraczane. Ale owszem, jeÊli pójdzie si´
na spacer ulicami przy osiedlach do-
mów jednorodzinnych, cz´sto czuç
dym wydobywajàcy si´ z kominów.
I to jest niepokojàce. Ale tu najwa˝-
niejsza jest edukacja, czasem wystarczy
wiedzieç, jak w∏aÊciwie paliç w piecu,
nie wrzucaç tam Êmieci i najgorszego
paliwa.

Mam wra˝enie, ˝e wokó∏ czystoÊci
powietrza w uzdrowiskach wybuch∏
kryzys wizerunkowy, z którym sobie
wyraênie nie radzà.

- Dlatego tego wizerunku bronimy.
Podajemy wyniki pomiarów jakoÊci po-
wietrza. Planujemy postawienie tablicy,
która na bie˝àco b´dzie je pokazywa∏a.

Jako uzdrowisko chwalimy si´, ˝e
mamy fantastyczny klimat. Mo˝emy
wcià˝ mówiç, ˝e nasze powietrze le-
czy?

- O tym si´ przekonamy. W 2018 ro-
ku musimy odnowiç operat uzdrowis-
kowy i przeprowadzimy szczegó∏owe
badania. Urzàd Miejski robi wszystko,
aby nie ryzykowaç utraty statusu uzdro-
wiska. W Ciechocinku nie jest tak jak
w krytykowanych przez Najwy˝szà Izb´
Kontroli uzdrowiskach. My mamy stacj´
pomiarowà, na bie˝àco monitorujemy
stan powietrza. Brakuje nam jednak
wsparcia ze strony paƒstwa. JeÊli po-
lityka rzàdu jest taka, jaka jest, jeÊli nie
ma norm dla paliw, dla pieców, jakoÊç
powietrza si´ nie poprawi. DziÊ i tak
powinniÊmy wi´c si´ cieszyç z tego, co
mamy.

W Ciechocinku
nie ma smogu

Dy˝ury radnych
Radni Rady Miejskiej Ciechocinka

przyjmujà wyborców i interesantów
w ka˝dy poniedzia∏ek

w godzinach 13.30 - 15.30
w siedzibie Urz´du Miejskiego

pokój nr 12.

Przewodniczàcy
Rady Miejskiej Ciechocinka

przyjmuje wyborców i interesantów
w ka˝dy wtorek

w godzinach 14.00 - 16.00
w siedzibie Urz´du Miejskiego

pokój nr 12.

Grzegorz Adamczyk
10.04.2017 r., 31.07.2017 r.,

06.11.2017 r.
Krzysztof Czajka

24.04.2017 r., 07.08.2017 r.,
13.11.2017 r.
Jerzy Draheim

08.05.2017 r., 14.08.2017 r.,
20.11.2017 r.

Klara Drobniewska
15.05.2017 r., 21.08.2017 r.,

27.11.2017 r.
Tomasz Dziarski

22.05.2017 r., 28.08.2017 r.,
04.12.2017 r.
Pawe∏ KanaÊ

29.05.2017 r., 04.09.2017 r.,
11.12.2017 r.

Izabela Kowacka
05.06.2017 r., 11.09.2017 r.,

18.12.2017 r.
Marek Kuszyƒski

12.06.2017 r., 18.09.2017 r.
Anna Michalska

19.06.2017 r., 25.09.2017 r.
Aldona Nocna

06.03.2017 r., 26.06.2017 r.,
02.10.2017 r.

Bartosz Ró˝aƒski
13.03.2017 r., 03.07.2017 r.,

09.10.2017 r.
W∏odzimierz S∏odowicz

20.03.2017 r., 10.07.2017 r.,
16.10.2017 r.

Jerzy Sobierajski
27.03.2017 r., 17.07.2017 r.,

23.10.2017 r.
Marcin Strych

03.04.2017 r., 24.07.2017 r.,
30.10.2017 r.



Na prze∏omie XVI i XVII pojawili si´ w dolinie Wis∏y przybysze z dalekich stron. Powodem ich emigracji
z Niderlandów, Fryzji i Nadrenii by∏y przeÊladowania na tle religijnym.

NadwiÊlaƒscy osadnicy
Nowi osadnicy byli mennonitami.

Nazwa ta pochodzi od Menno Sim-
monsa, przywódcy grupy stanowiàcej
od∏am anabaptystów. Mennonici
odrzucajà ca∏kowicie chrzest dzieci,
które po urodzeniu otrzymujà jedynie
imi´, wprowadzajà natomiast chrzest
doros∏ych w formie pokropienia lub
zanurzenia, uznajà równie˝ Eucharysti´.
Wzbraniajà si´ przed obejmowaniem
urz´dów, s∏u˝bà wojskowà i przysi´gà.

Ol´derska izolacja
Mennonici zapoczàtkowali jednà

z form osadnictwa na ziemiach pols-
kich, zwanego „olenderskim”. Byli bar-
dzo sumienni, uczciwi i pracowici. Nie
sprzeciwiali si´ post´powi, ale odrzucali
zb´dne uciechy ˝ycia. Przyj´li rygorys-
tycznà etyk´. Nie wolno im by∏o nawet
taƒczyç! Ascetyczny tryb ˝ycia ujawnia∏
si´ równie˝ w bardzo skromnych stro-
jach czarnego koloru.

Stanowili grup´ spo∏ecznà, którà
cechowa∏a du˝a solidarnoÊç. Szczegól-
nà wartoÊç stanowi∏a dla nich rodzina.
Jej g∏owà by∏ ojciec, któremu pos∏u-
szeƒstwo okazywa∏y nawet doros∏e
dzieci. Izolowali si´ od otoczenia, za-
chowujàc w∏asnà to˝samoÊç kulturowà
i tradycj´. ˚ycie koncentrowa∏o si´ wo-
kó∏ szko∏y, która nierzadko spe∏nia∏a
te˝ funkcj´ domu modlitwy.

Nie tylko Holendrzy
W XIX w. zacz´li przenosiç si´ do

Rosji i Ameryki. Kresem istnienia wspól-
not mennonickich w Polsce by∏a druga
wojna Êwiatowa. Dodaç nale˝y, ˝e no-
we osadnictwo nie by∏o jednolite pod
wzgl´dem wyznaniowym, oprócz men-
nonitów byli te˝ luteranie, kalwini oraz
wyznawcy innych od∏amów protestan-
tyzmu.

Chocia˝ pierwotnie termin „holen-
der” czy „ol´der” oznacza∏ narodowoÊç,
w okresie póêniejszym (XVII-XVIII w.)
zmieni∏ swój zakres, oznaczajàc przede
wszystkim cz∏owieka wolnego, dzier˝a-
wiàcego na prawie emfiteutycznym
podmok∏e, nizinne grunty i karczowiska.
WÊród kolonistów na prawie holenders-

kim spotykamy póêniej tak˝e Niemców
i Polaków. Cz´Êç etnicznych Holendrów
uleg∏a germanizacji.

Ol´drzy wokó∏ uzdrowiska

Przybysze z Zachodu prowadzili
wzorcowe gospodarstwa. Dzi´ki umie-
j´tnoÊciom przywiezionym z rodzinnych
stron Êwietnie radzili sobie z osuszaniem
podmok∏ych gruntów, budowà systemu
kana∏ów odwadniajàcych bagna, regu-
lacjà rzek. Ich pojawienie si´ w Polsce
przypada na okres dà˝enia szlachty do
zwi´kszenia zysków przez poszerzenie
ziem uprawnych drogà wykorzystania
nieu˝ytków, osuszania podmok∏ych
terenów i zasiedlania pustek.

Pierwsze osady olenderskie w naszej
okolicy powsta∏y w 1598 r. w Ot∏oczy-
nie, w 1605 r. w S∏oƒsku i ok. 1626 r.
w Wo∏uszewie. Lokacje kolonistów
w S∏oƒsku przypad∏y w okresie dzier˝a-
wy Macieja Smoguleckiego i Adama
Wiele˝yƒskiego. Kolejne grupy osad-
ników, wÊród których przewa˝ali Niem-
cy, pojawi∏y si´ w XVIII w. i zamieszka-
∏y Nowy S∏oƒsk, Siarzewo, Wo∏uszewo
i Nowy Ciechocinek. Dzi´ki swojej pra-

cowitoÊci i wieloletniemu doÊwiadcze-
niu koloniÊci meliorowali podmok∏e
obszary i przekszta∏cili obszar dolinny
w system pól uprawnych i pastwisk.
Krajobraz ten przetrwa∏ do dzisiaj wraz
z pozosta∏oÊciami specyficznej olen-
derskiej drewnianej zabudowy. Warto
wspomnieç, ˝e na S∏oƒsku Górnym
zachowa∏y si´ jeszcze jej Êlady. Ostatnia
drewniana zagroda rz´dowa kryta
strzechà sp∏on´∏a we wrzeÊniu 2016 r.

Pamiàtki po osadnikach

Charakterystyczny by∏ uk∏ad przest-
rzenny wsi. Jej zabudowa by∏a rozpro-
szona, kolonijna, z charakterystyczny-
mi uk∏adami osadniczymi w typie
szeregówek. Domy by∏y budowane na
nasypach (terpach), co mia∏o uchroniç
je przed powodzià. Pola podzielone na
pasy prostopad∏e do drogi, akcento-
wanej przez drzewa liÊciaste o wysokim
pokroju, przecina∏a g´sta sieç kana∏ów
i rowów melioracyjnych, wzd∏u˝ których
ros∏y wierzby. Âlady tego zagospodaro-
wania przestrzennego widoczne sà do
dzisiaj w Ciechocinku i okolicy. Pozosta∏y
te˝ kana∏y oraz system rowów odwad-

ROK WIS¸Y
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Chata przy ul. S∏oƒsk Górny, 2006 rok
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Pod egidà Miejskiego Centrum Kultury ruszy∏y warsztaty fotograficzne
prowadzone przez Wojciecha Balczewskiego.
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- Jestem na emeryturze, mam troch´
czasu i sprz´tu. Nie chcia∏em, ˝eby to
si´ marnowa∏o - mówi Wojciech Bal-
czewski w rozmowie ze „Zdrojem”.
A ma si´ co marnowaç. Z jednej strony
sprz´t - na zapleczu Teatru Letniego
powsta∏a pracownia fotograficzna z
ciemnià, pe∏na aparatów, obiektywów
i specjalistycznej literatury. Z drugiej
marnowaç si´ nie mo˝e doÊwiadczenie
pana Wojciecha.

Jak mówi, d∏ugo pracowa∏ we W∏o-
c∏awku, gdzie wspó∏tworzy∏ W∏oc∏aws-
kie Towarzystwo Fotograficzne. Zaczy-
na∏ jednak w Toruniu, gdzie w pracowni
przy klubie Iskra odby∏a si´ jego pierw-
sza wystawa. W B´dzinie pod Kosza-
linem prowadzi∏ zaÊ jedyne w tamtym
czasie w skali ca∏ego kraju kó∏ko foto-
graficzne na terenach wiejskich. A teraz
przeprowadzi∏ si´ do Ciechocinka.

Wojciech Balczewski t∏umaczy, ˝e
jego najwi´kszà pasjà jest klasyczna
fotografia, stàd profesjonalna ciemnia
w pracowni. - W cyfrze nie mo˝na do-
brze nauczyç si´ fotografii, ona ograbia
z magii tworzenia - wyjaÊnia. Dodaje
jednak, ˝e z koniecznoÊci pracuje tak˝e
na sprz´cie cyfrowym.

W zaj´ciach uczestniczy kilkanaÊcie
osób. W Êrody o godzinie 16 spotyka

si´ m∏odzie˝, a godzin´ póêniej starsi
uczestnicy, których na razie jest dzie-
si´ciu. Balczewski mówi, ˝e swoich
podopiecznych chce nauczyç Êwiado-
mego fotografowania. - ˚eby mieli
ÊwiadomoÊç, czym jest fotografia. Bo
to nie tyko pstrykanie, ale przede
wszystkim pokazywanie emocji i uczuç
- podkreÊla.

Zaj´cia to po∏àczenie teorii z prak-
tykà. Na ostatnich, w których uczestni-
czy∏ reporter „Zdroju”, mowa by∏a o
prawdzie i k∏amstwie w fotografii. Roz-
poczynajà si´ te˝ zaj´cia w ciemni, bo
jeden z uczestników warsztatów w sta-
rym aparacie znalaz∏ film, który mo˝e
mieç nawet 40 lat. - Pierwszy raz uda∏o
si´ wywo∏aç tak stary film - nie mo˝e
si´ nadziwiç prowadzàcy.

A plany? Balczewski mówi o galerii
przy Miejskim Centrum Kultury. - Bo
co to za robota, jeÊli nie b´dà mogli
si´ pokazaç - mówi. - A wiem, jak to
zach´ca do wysi∏ku. Sam pami´tam
swojà pierwszà wystaw´ - dodaje.

Warsztaty fotograficzne odbywajà
si´ w ka˝dà Êrod´ o godz 16 (m∏odzie˝)
i 17 (doroÊli) w pracowni na zapleczu
Teatru Letniego.

    Krzysztof Lepczyƒski

Fotografia to nie pstrykanie,
tylko uczucia i emocje

niajàcych.
Osadnicy mogli pobudowaç w S∏oƒ-

sku dom modlitwy, szko∏´ i osobny
cmentarz (pozosta∏ do dzisiaj, mocno
zniszczony przy ul. S∏oƒsk Górny) do-
piero w 1782 r. na nadanych im przez
Antoniego KoÊcielskiego dwóch pla-
cach, na nieu˝ytecznych piaskach.

SchludnoÊç i bogactwo
Zygmunt Gloger w ksià˝ce „Dolina-

mi rzek. Opisy podró˝y wzd∏u˝ Niem-
na, Wis∏y, Bugu i Biebrzy” wydanej w
1903 r., którà poprzedzi∏a przedmowà
Eliza Orzeszkowa, opisa∏ swój pobyt w
Ciechocinku i okolicach. Przyby∏ do uz-
drowiska parowcem w towarzystwie
dwóch turystów. Z przystani zabra∏ ich
wozem niejaki Wojciechowski. Jak pisze
Gloger:

„Przeje˝d˝aliÊmy przez kolonie nie-
mieckie, ko∏o domów murowanych,
du˝ych, schludnych, mieszczàcych si´
pod jednym dachem z oborà i stodo∏à.
MijaliÊmy pola ogrodzone, konie ros∏e
i t∏uste, krowy z wymionami jak wiad-
ra, ludzi silnie ogorza∏ych, pochylonych
pracà, z wygolonym zarostem. By∏y to
typowe postacie rolników, ale nie
Prusaków krwi mieszanej niemiecko-
s∏owiaƒskiej, lecz czystej rasy saskiej
i szwabskiej. Wojciechowski mówi∏ o
nich: „Âwaby pludry, wanieliki (ewan-
gelicy), ale psiajuchy sà bogate, niech
ich wszyscy djabli wezmà. Za córkami
dajà po dziesi´ç tysi´cy talarów posagu
gotowego grosza, a koni to tak ˝a∏ujà,
˝e nawet babom do kirchy w niedziel´
nie chcà dawaç”.

Âlady przesz∏oÊci
Mieszkaƒcy S∏oƒska, Nowego Cie-

chocinka, Wo∏uszewa zaopatrywali
restauracje i jad∏odajnie kurortu w wa-
rzywa, owoce, mleko, jajka i inne pro-
dukty. Niektórzy „koloniÊci” prowadzili
pensjonaty.

WÊród ciechocinian ̋ yjà potomkowie
dawnych osadników, noszàcy obco
brzmiàce nazwiska. Zachowa∏y si´ w
dokumentach i na mapach. Wspomina
je m. in. Marian Raczyƒski w ksià˝ce
„Materia∏y do historii Ciechocinka od
zapoczàtkowania budowy warzelniów
soli do wybuchu Wielkiej Wojny” (War-
szawa 1935) oraz Emil Mielke w swojej
pracy „Schlonsk, Chronik eines deuts-
chen Dorfes an Weichsel in Mittelpolen”
(Dortmund 1972).

Aldona Nocna



Mija pi´ç lat od metamorfozy Kina „Zdrój”. 23 lutego 2012 roku zosta∏a
otwarta jego nowa siedziba, dwa dni póêniej wyÊwietlono pierwszy film.
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„Szampan, przeci´cie wst´gi, wyst´p
znanego aktora, dawka dobrej muzyki,
skromny pocz´stunek i projekcja filmo-
wa - takie atrakcje towarzyszy∏y uro-
czystemu otwarciu wyremontowane-
go i rozbudowanego kina” - pisaliÊmy
w „Zdroju” przed pi´ciu laty.

Wspomnianym aktorem by∏ Cezary
˚ak, a pierwszym filmem wyÊwietlo-
nym za pomocà cyfrowego projektora
i w nowej, wygodnej sali, „Mój tydzieƒ
z Marylin”. I choç nie by∏a to produkcja
dla ka˝dego, to sala podczas pierw-
szego publicznego seansu p´ka∏a w
szwach.

„W dniu projekcji od godziny 18 z
minuty na minut´ rosnà emocje i male-
je liczba wolnych miejsc na planie do

sprzeda˝y, roÊnie natomiast kolejka
ch´tnych do zakupu biletów na seans”
- czytamy notatk´ na stronach MCK.
„Oko∏o godz. 19 sala jest ju˝ pe∏na,
ale te˝ pe∏ny jest korytarz kinomanów,
ch´tnych siedzieç na dostawkach, by-
leby takie si´ znalaz∏y. Na naszych twa-
rzach uÊmiechy i znak zapytania, czy
uda nam si´ pomóc oczekujàcym. Cze-
goÊ takiego nikt si´ nie spodziewa∏.
Wiele osób z grupy „rezerwowych”
dzi´kuje nam s∏owami, ˝e nigdy nie
spotkali si´ z takim zaanga˝owaniem
ze strony pracowników”.

Remont kina oznacza∏ te˝ nowe,
przestronne siedziby Miejskiego Cen-
trum Kultury i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Janusza ˚ernickiego.

Pi´ç lat
nowego kina „Zdrój”
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Liczba widzów kina „Zdrój” po modernizacji

Fotografie
z ˝ydowskiej
nekropolii

Do 11 marca w Galerii Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej mo˝na oglàdaç fo-
tografie Franciszka Kazimierskiego z
Cmentarza ˚ydowskiego w Warszawie.

„Cmentarz ˚ydowski w Warszawie” to
piàta indywidualna wystawa Franciszka E.
Kazimierskiego. Wernisa˝ odby∏ si´ 11 lu-
tego.

Urodzony w 1946 w Warszawie Fran-
ciszek Kazimierski zajmuje si´ fotografià
od ponad 40 lat. Jest samoukiem i pasjo-
natem fotografii, od 1975 roku na sta∏e
zwiàzany z Toruniem, gdzie ukoƒczy∏ studi-
a na Wydziale Prawa i Administracji. Pod
koniec lat 80. uzyska∏ dyplom mistrzowski
w zawodzie fotografa. Laureat licznych na-
gród i wyró˝nieƒ.
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Charlotte Roche to niemiecka pisarka
brytyjskiego pochodzenia, która zas∏yn´∏a
ze skandalizujàcych powieÊci - „Wilgot-
nych miejsc”, które opisujà dojrzewanie
nastolatki po zaka˝eniu miejsc intymnych
oraz „Modlitw waginy”, gdzie pewna 33-
latka zmaga si´ z tym, kim ma byç wed∏ug
spo∏eczeƒstwa a tym, kim jest naprawd´.

„Dziewczyna do wszystkiego” to trze-
cia powieÊç Roche. Tym razem autorka
opowiada o ˝yciu dojrza∏ej kobiety, która
nie jest zadowolona ze swojego obecnego
˝ycia i o tym, jak to bytowanie z dnia na
dzieƒ postanawia drastycznie zmieniç.
Christine ma teoretycznie wszystko - bo-
gatego m´˝a, Êliczne dziecko, pi´kny dom,
mo˝e robiç to, co tylko zechce.

Codzienna rutyna powoli jà jednak za-
bija, a co najwa˝niejsze, w ogóle si´ do
takiego ˝ycia nie nadaje. Jörg, jej mà˝ po-
stanawia wi´c zatrudniç pomoc domowà,
która, jak podaje w og∏oszeniu, „nadaje si´
do wszystkiego”. Marie jest s∏odka, nie-
winna, pomocna i wkrótce staje si´ obiek-
tem po˝àdania znudzonej pani domu.

Nie przecz´, ˝e to w∏aÊnie opis na tyl-
nej ok∏adce nak∏oni∏ mnie do si´gni´cia
po ksià˝k´. Poruszony w niej zosta∏ okle-
pany do bólu schemat napastowanej przez

pracodawc´ s∏u˝àcej, ale tym razem owym
pracodawcà jest dojrza∏a, biseksualna ko-
bieta. PowieÊç wpisuje si´ wi´c idealnie
w powszechny popyt na wszystko, co
genderowe i ukazuje specyficzny stosunek
kobiety do innej kobiety (do tego du˝o

m∏odszej) w stylu Carol Patricii Highsmith.
Histori´ mo˝na podzieliç na dwie cz´Ê-

ci. Pierwsza z nich klimatem przypomina
s∏ynny Dziennik Bridget Jones, gdzie bo-
haterka co rusz strzela ironiczne komen-
tarze, przytrafiajà si´ jej najró˝niejsze przy-
gody, a ona sama stanowi niewyczerpane
êród∏o s∏odko-gorzkiego humoru. GdzieÊ
w po∏owie jednak fabu∏a zaczyna si´ psuç.
Autorka nagle stwierdza, ˝e oprócz Êmiesz-
nej historyjki chce nam przekazaç coÊ g∏´b-
szego - dramat kobiety nieprzystosowanej
do ˝adnej roli - ani matki, ˝ony, córki, ani
nawet zwyk∏ego cz∏owieka. Jednak nawet
te tematy schodzà na dalszy plan poprzez
kolejne sceny i scenki, upstrzone erotykà
i gore na przemian. Ostatecznie nie wia-
domo, do czego autorka zmierza.

Roche nie mo˝na jednak zarzuciç bra-
ku pisarskiego talentu. PowieÊç jest bar-
dzo dobrze napisana pod wzgl´dem sty-
listyki. Pisana z perspektywy pierwszej
osoby jest tak realistyczna i bezwzgl´dna
w opisach, ˝e sceny erotyczne i brutalne
jak ˝ywe sp∏ywajà na nas z kart ksià˝ki,
przez co czytelnik co chwila musi wziàç
g∏´boki oddech. Jednak nawet to nie mo-
˝e zmazaç êle skonstruowanej fabu∏y.

         ˚aneta Mas∏owska

Charlotte Roche - Dziewczyna do wszystkiego
TO POLECAM
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Jak t∏umaczy Mariola Ró˝aƒska, dy-
rektor biblioteki, rocznie trafia do niej
od 2 do 3 tys. ksià˝ek i dotychczasowa
powierzchnia magazynowa by∏a niemal
w pe∏ni zape∏niona. A zakupów nie
mo˝na przerwaç. - Ksi´gozbiór musi
˝yç, ludzie nie przychodzà do antykwa-
riatu, tylko do biblioteki - podkreÊla
nasza rozmówczyni.

Dlatego w bibliotece stan´∏y cztery
podwójne, przesuwne rega∏y. Ka˝dy
ma prawie trzy metry wysokoÊci i 360
pó∏ek. Ca∏y zestaw zmieÊci 15 tys. ksià-
˝ek, czyli prawie trzecià cz´Êç ca∏ego
zbioru ciechociƒskiej biblioteki. - To
rozwià˝e problem z magazynem na
d∏ugi czas - przyznaje dyrektor Ró˝aƒ-
ska.

Nowy magazyn w miejskiej bibliotece
W Miejskiej Bibliotece Publicznej pojawi∏y si´ rega∏y przesuwne, tworzàc nowy magazyn.
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Wystawa
z m∏odoÊci prof.
Lewandowskiego

-Palle

W Miejskim Centrum Kultury na po-
czàtku lutego mo˝na by∏o oglàdaç wysta-
w´ wczesnych prac prof. Paw∏a Lewan-
dowskiego-Palle, artysty i pedagoga, od 25
lat kierujàcego Pracownià Rysunku i Ma-
larstwa.

Ciekawostkà wystawy „Rok 1972” jest
to, ˝e zaprezentowane prace pochodzà z
okresu, gdy autor by∏ nastolatkiem, ucz-
niem Paƒstwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Bydgoszczy i dopiero rozpoczyna∏
swojà drog´ artystycznych sukcesów i do-
konaƒ.
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W OÊrodku Dziennego Pobytu "Niezapominajka" seniorzy Êwi´towali
walentynki.

Sala p´ka∏a w szwach, bo prócz sta-
∏ych bywalców, „Niezapominajk´” od-
wiedzili te˝ podopieczni Domu Pomo-
cy Spo∏ecznej w Zakrzewie. Wszyscy
obejrzeli specjalny wyst´p Kabaretu

„Z∏ota Maska” dzia∏ajàcego przy Uni-
wersytecie dla Aktywnych.

By∏ te˝ pocz´stunek, muzyka i spon-
taniczne taƒce wraz z kabareciarzami.

Walentynki w „Niezapominajce”

Organizacjà imprezy zajmuje si´
Miejska Rada Seniorów. W jej ramach
dzia∏a zespó∏ roboczy pod kierunkiem
Jadwigi Jakubowskiej.

- To b´dzie kalejdoskop ró˝nych wy-
darzeƒ – mówi∏ o majowej imprezie
Wies∏aw Strzy˝ewski, przewodniczàcy
Miejskiej Rady Seniorów.

W maju w muszli koncertowej w par-

ku Zdrojowym zobaczymy zespo∏y mu-
zyczne i taneczne z ciechociƒskich szkó∏
i przedszkoli, m.in. Ajki Iwony Krzyszta-
nowicz, Solinki Mirelli Ku∏aczkowskiej
czy uczestników warsztatów wokalnych
S∏awomira Ma∏eckiego. Zaproszeni sà
te˝ artyÊci-seniorzy z Wagaƒca i Wo∏u-
szewa czy ciechociƒski kabaret Z∏ota
Maska.
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W maju w muszli koncertowej
pierwsze Âwi´to Seniora

W kulturalnym kalendarzu Ciechocinka przybywa nowa pozycja. Âwi´to
Seniora planowane jest na 20 maja.



W bibliotece w trakcie ferii zimowych relaksowaliÊmy si´ na mi´ciutkich pufach podró˝ujàc po Êwiecie dzieci´cej
literatury i tworzàc nowe gry fabularne w Klubie Gier Niekomputerowych.

W kr´gu zainteresowaƒ znalaz∏y si´
ksià˝ki z kategorii co najmniej dziwnej.
Bo jak nazwiecie ksià˝ki, w których ni-
czym za sprawà magii ilustracje stajà
si´ ruchome, a ksià˝ka pozbawiona
choçby jednego obrazka wywo∏uje sal-
wy Êmiechu? Dzieci, które na poczàt-
ku buntowa∏y si´ przed jej lekturà, wo-
∏ajà gremialnie „niech nam pani jeszcze
raz przeczyta!”.

Te ksià˝ki z ruchomymi obrazami to
seria ksià˝ek „Pi˝amorama”, w której
przypomniana jest technika „ombro
cinema”, oparta na iluzji optycznej. Za
pomocà paskowanej folii przy∏o˝onej

Bajki, relaks i steampunk,
czyli ferie w bibliotece

fo
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do ilustracji umieszczonej w ksià˝ce
oraz powolnego ruchu, o˝ywia si´ ilu-
stracj´ i mo˝na na niej zobaczyç wiru-
jàce ko∏a samochodów w Nowym Jorku
czy szeleszczàce liÊcie u stóp wie˝y
Eiffla. Zresztà przyjdêcie do biblioteki
i zobaczcie sami.

„Ksià˝ka bez obrazków” B. J. Novaka
wywo∏uje salwy Êmiechu, gdy˝ zmusza
czytajàcego do przeczytania „ka˝dego
s∏owa, które jet w niej napisane - taka
jest zasada, taka jest umowa”. Dzi´ki
temu dzieci us∏ysza∏y, ˝e g∏owa pani
bibliotekarki to kotlet z cukrem pudrem,
a jej ulubionym przyjacielem jest hipo-

potam o imieniu Bolipupek. I to wcale
nie by∏a plotka, sama przeczyta∏a to na
g∏os og∏aszajàc to zebranym w czytelni
dzieciom. Ta ksià˝ka-psotka jest jednà
z ulubionych dzieci przychodzàcych do
biblioteki, ale ostrzegam: jeÊli twoje
dziecko b´dzie próbowa∏o ci´ namówiç
do jej przeczytania, b´dziesz musia∏/mu-
sia∏a mówiç g∏upstwa i wszystkich roz-
mieszaç.

OczywiÊcie oprócz czytania tworzy-
liÊmy w∏asne mapy, potwory i roboty,
graliÊmy w gry planszowe i s∏owne, w
tegorocznej feryjnej bajkowej strefie
relaksu by∏y te˝ malowanki i wycinanki.

Popo∏udniami zaÊ Klub Gier Niekom-
puterowych dzia∏ajàcych w bibliotece
opracowywa∏ kolejny ju˝ system oparty
o podr´cznik systemowy RPG. Tym ra-
zem bawiliÊmy si´ si´ na Dzikim Zacho-
dzie. Autorem tego systemu jest Shane
Lacy Hensley. Deadlands (DL) to gra fa-
bularna, w której mieszajà si´ elementy
westernu, horroru i steampunka. Akcja
gry osadzona zosta∏a w Ameryce Pó∏-
nocnej pod koniec XIX wieku, która
ró˝ni si´ jednak od tej, jakà znamy z
kart historii. Jest to fantastyczna, alter-
natywna wizja przysz∏oÊci Ameryki.

Ponad dekad´ po bitwie pod Gettys-
burgiem z 1863 roku wojna secesyjna
trwa nadal. W celu prze∏amania impasu
prezydenci obu krajów przeznaczajà
coraz to wi´ksze fundusze na budow´
cudownych superbroni, zasilanych upio-
rytem - cudownym paliwem kopalnym
podobnym do w´gla, ale o wiele bar-
dziej wydajnym. Co z tego wynika?
Przeró˝ne anomalie, stwory i wstrzàsy,
które poza wojnà, g∏odem i ch∏odem
zagra˝ajà bohaterom naszych dzielnych
graczy.

JeÊli chcesz do∏àczyç do nas i dowie-
dzieç si´ wi´cej o fabularnych erpegach
i masz wi´cej ni˝ 14 lat - przyjdê! Spo-
tykamy si´ w soboty o godzinie 13.00.
Dobra zabawa gwarantowana!

Ferie w tym roku obfitowa∏y nie tylko
wydarzenia i animacje, by∏o przede
wszystkim sympatycznie, gwarno i bar-
dzo weso∏o.

          Lidia Wasilewska



Zdaniem psychologa

Przemoc wobec osób starszych

„...tajemniczy proces starzenia si´ nie 
jest równoznaczny  ze schodzeniem w
ciemnà dolin´o wiele bardziej  przypo-
mina wspinanie si´ na ostatni szczyt, przed
którym trzeba od∏o˝yç ka˝dy zb´dny baga˝.

OczywiÊcie wspinaczka na szczyt jest
m´czàca. Jednak szczyt wiele równie˝ obie-
cuje: szeroki widok, który uzyskuje si´ tyl-
ko tam, innà perspektyw´, spojrzenie na
przebytà drog´, dystans do tego, co si´ za
sobà pozostawi∏o, oddech, nowe widzenie,
wolnoÊç od tego, co przygniata, byç mo˝e
nowe nastawienie do codziennoÊci”. (The-
resia Hauser)

StaroÊç zdaje si´ byç tematem tabu. Tak
jakby nie wypada∏o si´ starzeç. Kobiety ro-
bià wszystko, by odjàç sobie lat. A przecie˝
nie musi tak byç. Jesieƒ ˝ycia to mogà byç
z∏ote lata. Wolni od stresów i obowiàzków
zwiàzanych z pracà zawodowà, wychowy-
waniem dzieci. Odpr´˝eni, zadowoleni,
wreszcie mogàcy zajàç si´ realizacjà swoich
marzeƒ, na które wczeÊniej nie by∏o czasu.
Kolejna zaleta to màdroÊç i doÊwiadczenie.
Przepis na d∏ugowiecznoÊç póêniej. DziÊ
zajmiemy si´ trudnym tematem - przemocy
wobec osób starszych.

Przemoc ze strony bliskich

Okazuje si´, ˝e jest to problem uniwer-
salny, wyst´pujàcy niemal wsz´dzie. Ochro-
na osób starszych przed przemocà nale˝y
do Uniwersalnych Praw Cz∏owieka. Nieste-
ty, ale cz´sto osoby starsze czujà si´ bez-
radne, odrzucone, schorowane, uzale˝nione
od pomocy innych, z wiekiem zmniejsza
si´ ich si∏a. Majà potrzeb´ bycia potrzebnym
i dlatego usprawiedliwiajà stosowanie prze-
mocy.

Niestety zagro˝enie wcale nie pojawia
si´ z zewnàtrz. Mo˝e wtedy ∏atwiej by∏oby
si´ z nià rozprawiç. Sprawca jest najcz´Ê-
ciej znany ofierze - najwi´cej przypadków
przemocy ma miejsce w Êrodowisku ro-
dzinnym. Cz´sto te˝ doÊwiadczajà prze-
mocy ze strony przedstawicieli s∏u˝b, które
sà zobowiàzane opiekowaç si´ nimi. Formy
przemocy, jakiej doÊwiadczajà osoby star-
sze, to: przemoc ekonomiczna (przepijanie,
odbieranie renty, zmuszanie do zmiany
testamentu, zmuszanie do przepisywania

nieruchomoÊci); zaniedbywanie (niepoda-
wanie niezb´dnych leków, ograniczanie
po˝ywienia, zaniedbywanie czynnoÊci pie-
l´gnacyjnych oraz zaniedbywanie wizyt
lekarskich), ograniczenie wolnoÊci (zamy-
kanie samotnie w domu; ograniczanie kon-
taktu z ludêmi), odebranie prawa do po-
dejmowania w∏asnych decyzji czy posia-
dania tajemnic; przemoc psychiczna (obra-
˝anie i poni˝anie, wyÊmiewanie).

BezradnoÊç ofiary

Realna ocena zjawiska nadu˝yç wobec
osób starszych jest niemo˝liwa ze wzgl´-
du na du˝à liczb´ nieujawnionych incy-
dentów. Ofiary nie zg∏aszajà takich sytuacji,
poniewa˝ cz´sto sà przekonane o bezsku-
tecznoÊci Êcigania, obawiajà si´ odwetu
oraz wi´kszego uzale˝nienia od rodziny.
Obawiajà si´ umieszczenia w domach star-
ców, wstydzà si´ post´powania swoich
oprawców oraz brakuje im wewn´trznej
determinacji, by zg∏osiç incydent np. na
policj´. Wierzà, ˝e nadu˝ycia sà incyden-
talne i wkrótce si´ skoƒczà.

Sytuacja ofiary jest bardzo trudna, wie-
lowàtkowa. Bardzo cz´sto dodatkowo sy-
tuacj´ t´ komplikuje zale˝noÊç material-
na, mieszkaniowa i emocjonalna. Zapo-
bieganie przemocy wymaga zaanga˝owa-
nia wielu Êrodowisk spo∏ecznych. Pracow-

nicy s∏u˝by zdrowia, pierwszego kontak-
tu odgrywajà zasadniczà rol´ w reagowa-
niu na przemoc wobec osób starszych.
Nale˝y prze∏amaç tabu i obaliç mity. Jeden
z najpowszechniejszych radzi, by „praç
brudy we w∏asnym domu”. Fakt zawarcia
ma∏˝eƒstwa, czy mieszkania pod jednym
dachem nie powinien stanowiç okolicz-
noÊci zezwalajàcej na krzywdzenie innych.
Wsz´dzie, gdzie dzieje si´ krzywda, powin-
no si´ interweniowaç!

Widzisz przemoc, reaguj

Panuje równie˝ przekonanie, ̋ e przemoc
wyst´puje w tak zwanym „marginesie spo-
∏ecznym”. Dane statystyczne pokazujà, ˝e
przemoc wyst´puje we wszystkich grupach
spo∏ecznych, niezale˝nie od sytuacji ma-
terialnej czy wykszta∏cenia. Podobnie jest
z teorià prowokowania czy jednorazowoÊcià
aktu przemocy. Takich mitów jest mnóst-
wo.

Jak wiele jeszcze trzeba zmieniç w naszej
mentalnoÊci, by na dobre pozbyç si´ na
tak krzywdzàcych mitów. Apeluj´ o wra˝-
liwoÊç i odwag´, by zainterweniowaç nawet
jeÊli ma to byç ingerencja w tzw. prywatne
sprawy. Obserwacja i brak naszej reakcji
jest niejako potwierdzeniem dla osoby
starszej, ˝e nie warto walczyç o siebie. To
tak, jakbyÊmy uczestniczyli w aktach prze-
mocy, popierajàc sprawc´. Byç mo˝e nasza
interwencja jest jedynym ratunkiem dla
czyjejÊ jesieni ˝ycia. Ten problem jest co-
dziennoÊcià twoich sàsiadów, znajomych.
Dajmy im szans´ na odmian´ ich losu.

JeÊli brakuje Ci pomys∏u co zrobiç, za-
dzwoƒ - numer infolinii Ogólnopolskiego
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” - uzyskasz pomoc dzwo-
niàc pod numer 800-120-002.

Zapraszam równie˝ na bezp∏atne kon-
sultacje w Punkcie Pomocy Psychologicznej
dla Ofiar Przemocy w Miejskim OÊrodku
Pomocy Spo∏ecznej w Ciechocinku ul.
Kopernika 14 - poniedzia∏ki godz. 9.00-
12.00.

                    Monika Kofel-Dudziak
psycholog
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Przez dwa tygodnie ferii w Miejskim Centrum Kultury odbywa∏y si´
warsztaty, zaj´cia plastyczne, pokazy teatralne i plastyczne. Skorzysta∏o
z nich ponad 1300 dzieci.
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Janusz Radek
na walentynki

Tu˝ przed walentynkami, 13 lutego,
w sali widowiskowo-kinowej Miejskie-
go Centrum Kultury wystàpi∏ Janusz
Radek.

Janusz Radek to zwiàzany z Krakowem
wokalista i aktor teatralnych inscenizacji
muzycznych. Wyst´puje przede wszyst-
kim z recitalami, gra∏ w wielu spektaklach
muzycznych, wspó∏pracowa∏ m.in. z Zbig-
niewem Preisnerem, Leszkiem Mo˝d˝e-
rem, Piotrem Rubikiem czy Mateuszem
Pospieszalskim. I choç kojarzony jest prze-
de wszystkim z poezjà Êpiewanà, to za so-
bà ma epizod w… punkowej kapeli.

Od koƒca stycznia do po∏owy lutego
drzwi Miejskiego Centrum Kultury nie
zamyka∏y si´ ani na chwil´, nawet w
weekendy. Codziennie w budynku przy
ul. ˚elaznej dzia∏o si´ coÊ ciekawego.

Mateusz Zduniak poprowadzi∏ cykl
animacji plastycznych, podczas których
dzieci przygotowywa∏y maski karnawa-
∏owe czy zak∏adki do ksià˝ek. Z wioski
ginàcych zawodów w Koronowie przy-
jechali Barbara i Tomasz Poraziƒscy z
ko∏em garncarskim. Pokazali, jak wyra-
bia∏o si´ niegdyÊ naczynia i zaprosili
dzieci do wspólnej zabawy.

W program ferii wpisa∏ si´ tak˝e or-
ganizowany przez uczniów Liceum
Ogólnokszta∏càcego turniej e-sporto-
wy LAN w Ciechocinku. Rozgrywki w
sali kinowej Êledzi∏o kilkadziesiàt osób,
a transmisj´ na ˝ywo w internecie oglà-
da∏o ponad 7 tys. internautów! Miej-
skie Centrum Kultury by∏o jednym ze

wspó∏organizatorów tej imprezy.
Podczas ferii dzia∏a∏y te˝ pracownie.

Krzysztof „Partyzant” Toczko popro-
wadzi∏ warsztaty gitarowe zarówno
dla amatorów jak i dla osób zaawanso-
wanych w grze zakoƒczone jam
session. Dzieci mog∏y te˝ wziàç udzia∏
w szkoleniu z pierwszej pomocy przed-
medycznej przygotowanym przez Da-
wida Grabowskiego, instruktora Har-
cerskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

Nie zabrak∏o te˝ akcentów typowo
kulturalnych. Przedstawienie dla dzie-
ci przygotowa∏ Teatr Maska z Krako-
wa, a w kinie „Zdrój” odby∏y si´ sean-
se filmowe dla m∏odszych widzów:
„W Solankowej Dolinie”, „Balerina”,
„Ostatni smok Êwiata”, a dla starszych:
„¸otr 1. Gwiezdne wojny”.

Intensywne ferie
w MCK
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Druhny z 32. Ciechociƒskiej Dru˝yny Harcerek „Widnokràg” ferie zimowe sp´dzi∏y w Tatrach.
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Wraz z nadejÊciem ferii razem z har-
cerkami z Torunia ca∏à dru˝ynà wyje-
cha∏yÊmy na coroczne zimowisko. W
minionych latach bywa∏yÊmy g∏ównie
w Beskidach. W tym roku nadszed∏
czas na Tatry.

Zakopane... to miejsce stworzone
dla nas! Ponad 11 godzin w pociàgu
by∏o warte pi´knego otoczenia gór,
które od razu po przyjeêdzie rzuci∏o
nam si´ w oczy. Pierwszego dnia wesz-
∏yÊmy na Guba∏ówk´. Jak póêniej si´
okaza∏o, by∏ to najtrudniejszy pod
wzgl´dem stromoÊci szlak. Po dostaniu
si´ na sam szczyt podziwia∏yÊmy cu-
downà panoram´ niemal ca∏ego pasma
polskich Tatr. Tego, co zobaczy∏yÊmy,
nie na da si´ opisaç, trzeba to po prostu
zobaczyç. Do tego pi´kny widok na
Zakopane z góry.

W kolejnych dniach odby∏yÊmy w´d-
rówk´ po Dolinie KoÊcieliskiej. Tam
równie˝ mia∏yÊmy okazj´ podziwiaç
malownicze krajobrazy, a przy tym
spadajàcy Ênieg, za którym tak bardzo
t´skni∏yÊmy. Lecz taki wyjazd to nie
tylko zdobywanie szczytów, ale tak˝e
czas nawiàzywania nowych przyjaêni.
Za ka˝dym razem poznajemy nowe
zwyczaje, czy te˝ obrz´dowoÊci innych
dru˝yn.

Harcerskie ferie w Tatrach
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Naszà trzecià górskà wyprawà by∏a
droga prowadzàca do Morskiego Oka.
Mimo przera˝ajàcej d∏ugoÊci trasy da-
∏yÊmy rad´, zm´czone, ale nadal pe∏ne
uÊmiechu i pozytywnej energii dosz∏yÊ-
my do celu. Po raz kolejny pi´kne wido-
ki pozwoli∏y nam zapomnieç o trudach
w´drówki. Cudowny by∏ fakt, ˝e znaj-
dujemy si´ tak blisko tych wysokich
i wspania∏ych polskich gór.

Ka˝dego ranka budzàc si´ widzia-
∏yÊmy niesamowity Giewont. Ten widok
z pewnoÊcià zapami´tamy na d∏ugie
lata. Zakopane jest miejscem, w którym
niewàtpliwie unosi si´ góralska atmo-
sfera. W czasie ca∏ego zimowiska od-
wiedzi∏yÊmy najwa˝niejsze punkty mia-
sta. Przyjrza∏yÊmy si´ osobie Kazimierza
Przerwy - Tetmajera, jego twórczoÊci,
w której cz´sto nawiàzywa∏ do pi´kna
Tatr. Pozna∏yÊmy te˝ gwar´ góralskà i
wiele, wiele innych. Odwiedzi∏yÊmy
cmentarz, na którym pochowani sà
bardzo wa˝ni dla nas za∏o˝yciele har-
cerstwa w Polsce - Olga i Andrzej Ma∏-
kowscy.

Tu˝ przed odjazdem uda∏yÊmy si´
na Wielkà Krokiew. Wi´kszoÊç z nas
widzia∏a jà jedynie na ekranie telewi-
zora, a przecie˝ tak cudownie jest zo-
baczyç coÊ po raz pierwszy. A ostatnim

spacerem po Krupówkach ostatecznie
zakoƒczy∏yÊmy nasz pobyt w Zakopa-
nem. Chocia˝ mi∏o by∏o nam wróciç
do Ciechocinka i tak na pewno jeszcze
nie raz odwiedzimy polskie Tatry.

     Aleksandra Balicka
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Moc atrakcji w okresie ferii czeka∏a na podopiecznych Przedszkola Samorzàdowego nr 1 "Bajka".

Tegoroczne ferie zimowe trwa∏y od
30 stycznia do 10 lutego. Na ten czas
zaplanowano i zrealizowano szereg
zaj´ç oraz spotkaƒ integracyjnych ma-
jàcych na celu zapewnienie kreatyw-
nego i ciekawego sp´dzania czasu wol-
nego. Przed feriami pojawili si´ w
przedszkolu przedstawiciele s∏u˝b za-
pewniajàcych bezpieczeƒstwo: policji
i stra˝y po˝arnej. Uczulali dzieci na
koniecznoÊç przestrzegania zasad bez-
piecznej zabawy w wyznaczonych do
tego miejscach. Taka rozmowa podpar-
ta ciekawym pokazem zawsze jest po-
trzebna, mimo ˝e sprawy bezpieczeƒ-
stwa sà utrwalane nieustannie w ciàgu
ca∏ego roku szkolnego.

Podobne za∏o˝enia mia∏o feryjne
spotkanie z Jaros∏awem Oczachowskim,
trenerem pi∏ki no˝nej. Ten znany i ce-
niony w Ciechocinku zawodnik i trener
pi∏karski uczy∏ przedszkolaków w na-
szej sali gimnastycznej zasad gry w pi∏-
k´ no˝nà. Dzieciaki uczy∏y si´ sztuczek,
sposobów grania pi∏kà, çwiczy∏y cel-
noÊç. Wys∏ucha∏y opowieÊci o sukce-
sach, ale równie˝ o pora˝kach, bo nie
zawsze mo˝na wygraç mecz, lecz zaw-
sze nale˝y si´ staraç graç jak najlepiej
i doskonaliç swoje umiej´tnoÊci.

W banku o pieniàdzach
W pierwszym tygodniu ferii zaplano-

wane by∏y dzia∏ania wynikajàce z rocz-
nego planu pracy przedszkola i nawià-

zywa∏y do kszta∏cenia umiej´tnoÊci ma-
-tematycznych poprzez zabaw´ i ró˝ne
formy aktywizujàce. Dzieci oglàda∏y
bajk´ edukacyjnà „Tajemnica pieniàdza”
o historii powstania pieni´dzy od cza-
sów handlu wymiennego do wspó∏-
czesnego u˝ywania kart bankomato-
wych. Pozna∏y zawody ró˝nych ludzi
zajmujàcych si´ operacjami finanso-
wymi.

Kolejnym etapem by∏a wycieczka do
ciechociƒskiego oddzia∏u Banku PKO
BP. Przedszkolaki mia∏y okazj´ zapoznaç
si´ z pracà paƒ kasjerek, zobaczyç ró˝ne
urzàdzenia i komputery, dzi´ki którym
przeliczanie du˝ych sum pieni´dzy jest
∏atwiejsze i bezpieczniejsze. Przy okazji
uczy∏y si´ odpowiedniego zachowania
w miejscach publicznych oraz szacunku
do pracy.

Na zakoƒczenie tygodnia realizowa-
no zadania zwiàzane z oszcz´dzaniem:
dzieci operowa∏y zabawkowymi pie-
ni´dzmi, poznawa∏y nomina∏y, dowia-
dywa∏y si´ o koniecznoÊci szanowania
pieni´dzy, które ci´˝kà pracà zarabiajà
rodzice. W koƒcu, aby zdobyç doÊwiad-
czenia w handlu, zbudowa∏y w sali
sklep z zabawkami. Ka˝dy móg∏ stanàç
w kolejce, wybraç sobie dowolny towar,
zap∏aciç, dostaç reszt´, a nawet zwa˝yç,
jeÊli by∏a taka potrzeba.

Wycieczka do sklepu
W drugim tygodniu tak˝e nie zabra-

k∏o atrakcji, gdy˝ funkcjonowa∏ nadal
sklep z zabawkami. Poza tym przed-
szkolaki posz∏y na wycieczk´ do praw-
dziwego sklepu funkcjonujàcego przy
Piekarni Polkorn. Mog∏y przyjrzeç si´
pracy paƒ ekspedientek, a przy okazji
samodzielnie zrobiç zakupy. Wra˝enia
z tej wycieczki uj´te zosta∏y w formie
prac plastycznych i znajdujà si´ aktual-
nie na wystawce prac, dzi´ki czemu
rodzice równie˝ majà okazj´ zachwyciç
si´ zdolnoÊciami swoich pociech. Na
koniec cyklu zwiàzanego z oszcz´dza-
niem odby∏ si´ quiz po∏àczony z zagad-
kami: co wiem o pieniàdzu. Trzeba
przyznaç, ˝e wiedza dzieci by∏a impo-
nujàca! Zapami´ta∏y wiele z poznanych
faktów i sprawnie przelicza∏y, ale to
przecie˝ wynik ciekawie zrealizowanego
projektu, opartego na bezpoÊrednim
dzia∏aniu i doÊwiadczeniach.

G∏ównym celem tegorocznych ferii
zimowych by∏a dobra zabawa, dzi´ki
której na twarzy ka˝dego przedszkolaka
mia∏ zagoÊciç uÊmiech. Plan ferii by∏ na
tyle ciekawy i odmienny od typowych
zaj´ç w przedszkolu, ˝e stwarza∏ dzie-
ciom okazj´ do odkrywania nowych
wartoÊci, pobudza∏ ich rozwój, rozsze-
rza∏ zainteresowania, pog∏´bia∏ wiedz´
i umiej´tnoÊci praktyczne poprzez po-
znawanie nowych ciekawych osób i
zdobywanie interesujàcych doÊwiad-
czeƒ.

    Wies∏awa K. Wójcik

Ferie w „Bajce”
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Mo˝na si´ zastanawiaç: po co organizowaç Walentynki w przedszkolu? Czy ma∏e dzieci si´ zakochujà? Czy
trzeba przenosiç obce Êwi´ta do naszej kultury?
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„Gdzie posia∏o si´ mi∏oÊç, tam wzras-
ta radoÊç” (Âw. Pawe∏)

I tu trzeba daç jednoznacznà odpo-
wiedê: o uczuciach nale˝y rozmawiaç
jak najcz´Êciej i jak najcz´Êciej je wyra-
˝aç. A mo˝na to robiç ró˝nymi sposo-
bami, które majà doprowadziç do tego,
by umieç okazywaç uczucia, by staç si´
empatycznym i przyjacielskim wobec
innych.

Dla dzieci przedszkolnych zabawa
stanowi najbardziej naturalnà i skutecz-
nà metod´ uczenia si´. Organizujàc
nauk´ poprzez zabaw´, mamy szans´
dotrzeç do ka˝dego dziecka w sposób
naturalny, wspieraç rozwój jego umie-
j´tnoÊci, sprawnoÊci i dojrza∏oÊç. JeÊli
zaÊ chcemy, by dzieci dobrze radzi∏y
sobie z emocjami, to najpierw musimy
je nauczyç ich wyra˝ania. Zidentyfik-
owanie, rozpoznanie swojego stanu

uczuç, to dla ma∏ego dziecka du˝y po-
st´p. Bardzo wa˝ne jest stworzenie
atmosfery bezpieczeƒstwa, aprobaty i
akceptacji, które sprzyjajà wyjawianiu
uczuç.

Dlatego w dniu imienin Walentego
nasze przedszkole od samiutkiego rana
zamieni∏o si´ w krain´ przyjaêni i mi-
∏oÊci. Obowiàzywa∏y czerwone stroje i
promienne uÊmiechy. Wchodzàcych
rodziców z dzieçmi wita∏y malutkie
serduszka i wielkie serca rozmieszczone
we wszystkich mo˝liwych miejscach.
Nawet posi∏ki mia∏y kszta∏ty serduszek,
a jadalnia zosta∏a odÊwi´tnie i roman-
tycznie ustrojona.

W sali powita∏a przedszkolaków pani
dyrektor wierszem- zagadkà, bo przy
okazji Walentynek mo˝na tak˝e dosko-
naliç umiej´tnoÊci matematyczne. Ka˝-
da grupa dosta∏a okreÊlonà liczb´ pie-
gów od s∏oƒca, którymi musia∏a ope-

rowaç w czasie rozwiàzywania zadaƒ.
A potem dzieci wys∏ucha∏y inscenizacji
utworu „Biedronka i ˝uk” w wykonaniu
paƒ z przedszkola.

I mimo tego, ˝e wybrankiem bied-
ronki zosta∏ piegowaty muchomor, nikt
z przedszkolaków nie by∏ zasmucony,
bo uczucie tych dwojga sta∏o si´ okazjà
do wyprawienia wspania∏ego wesela.
Dzieci szybko przygotowa∏y serdusz-
kowe zaproszenia i rozpoczà∏ si´
weselny bal przy melodiach znanych
wszystkim przedszkolakom.

Dzisiejszy dzieƒ pokaza∏, ˝e warto
z dzieçmi mówiç o uczuciach. A szcze-
gólnie o takich, jak: mi∏oÊç, dobroç,
przyjaêƒ. Warto uczyç czerpania radoÊci
ze wspólnej zabawy, pobytu w przed-
szkolu i przynale˝noÊci do naszej ma∏ej
spo∏ecznoÊci.

   Wies∏awa K. Wójcik

Walentynki w „Bajce”
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Przez ca∏y listopad i grudzieƒ podopieczni Przedszkola im. Kubusia Pu-
chatka poznawali w ramach specjalnego projektu psy - ich potrzeby,
zwyczaje i zadania, jakie pe∏nià w Êwiecie doros∏ych.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI23

Z ˚YCIA MIASTA

fo
t.

 I.
Ra

ku
si

ew
ic

z

„Mój przyjaciel pies”
w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka

Skàd pomys∏ na taki projekt? Przed-
szkolne zaj´cia o zwierz´tach pokaza∏y,
˝e dzieci sà tym tematem szalenie za-
interesowane i bardzo ch´tnie opowia-
dajà o swoich pupilach. Cz´sto pyta∏y,
czy mogà przyprowadziç ich do przed-
szkola. Temat projektu nasunà∏ si´ wi´c
sam. Zapyta∏yÊmy dzieci, które ze zwie-
rzàt chcia∏yby poznaç lepiej. Wybór nie
by∏ trudny - pierwsze miejsce zdoby∏
pies.

Pies policyjny i Saba ze schroniska

Na poczàtek nasze przedszkole od-
wiedzili policjanci, Marta Bia∏kowska-
B∏achowicz i Robert Tomczak wraz z cu-
downym psem policyjnym Lindà, na
którego dzieci patrzy∏y z ogromnym
zachwytem. Pan policjant opowiedzia∏
przedszkolakom, jak wyglàda ˝ycie psa
policyjnego, czym si´ on zajmuje, a tak-
˝e pokaza∏ jak Linda potrafi zatrzymaç
z∏odzieja. Pani Marta zapozna∏a dzieci
z bezpiecznà pozycjà, którà nale˝y przy-
jàç, kiedy zaatakuje nas groêny pies.
Dzieci by∏y zachwycone spotkaniem.

W Miko∏ajki odwiedzi∏ dzieci nie tylko
Miko∏aj, ale tak˝e Julia Stocka, w∏aÊci-
cielka schroniska dla bezdomnych zwie-
rzàt „Disel” z Ot∏oczynka oraz pies o
imieniu Saba. Dzieci s∏ucha∏y o tym,
dlaczego psy trafiajà do schroniska, jak
nale˝y dbaç o zwierz´ta i co zrobiç, ˝e-
by adoptowaç pieska. W trakcie spot-
kania dzieci przekaza∏y w∏aÊcicielce
schroniska 250 kg karmy, którà zebra∏y
podczas konkursu mi´dzygrupowego.

Konkursy i wizyta Yorka

Podczas trwania projektu zosta∏ tak˝e
zrealizowany konkurs dla dzieci i rodzi-
ców „Pies i jego buda”, polegajàcy na
wykonaniu przestrzennej postaci psa
i budy. Dzieci dostarczy∏y na konkurs
wiele pi´knych prac wykonanych ró˝-
nymi technikami. WÊród nich znalaz∏y
si´ pieski wykonane z piernika, plaste-
liny, r´cznika, puszki i innych ciekawych
materia∏ów. W kategorii wiekowej 3-
4 latki zwyci´˝y∏ Julian Zalewski, na
kolejnych miejscach podium uplasowali
si´ Jan WiÊniewski i Gabriela Jaszczak.
W kategorii wiekowej 5-6 latki wygra∏
Jakub ¸´gowski, dalej byli Igor Lewan-
dowski i Igor S∏omkowski.

Oprócz konkursów i spotkaƒ z cieka-
wymi ludêmi w przedszkolu powsta∏
kàcik z ksià˝kami, zdj´ciami, figurkami
psów, które dzieci przynios∏y z domu.
Przedszkolaki bra∏y udzia∏ w zabawach
muzycznych, matematycznych, rucho-
wych, plastycznych o tematyce zwiàza-
nej z projektem. Pozna∏y wiele ras psów
i mia∏y mo˝liwoÊç spotkania si´ z yor-
kiem o imieniu Wanilia. Ogromnà ra-
doÊç sprawi∏a dzieciom mo˝liwoÊç za-
bawy z pupilem. Dzieci ubiera∏y pieska
w ró˝ne stroje i prowadza∏y na smyczy.
Pozna∏y akcesoria potrzebne do piel´-
gnacji. Ka˝dy chcia∏ przytuliç si´ do
Wanilki i potrzymaç jà na ràczkach.

Koordynatorami projektu by∏y Ewa
Utko, Izabela Rakusiewicz i Aleksandra
Wawrzonkowska.

Izabela Rakusiewicz,
Aleksandra Wawrzonkowska

KINO „ZDRÓJ”
W marcu planujemy zagraç:

„PolandJa”
komedia obyczajowa, prod. Polska, czas

projekcji 1.43
3.03 (piàtek) godz. 16.00 i godz. 19.00,
4.03 (sobota) godz. 19.00 i 5.03 (niedziela)

godz.19.00.

„John Wick 2”
thriller, akcja, prod. USA, 2.02

6.03 (poniedzia∏ek) godz. 19.00, 7.03
(wtorek) godz. 19.00.

„Porady na zdrady”
komedia romantyczna, prod. Polska, 1.37
10.03 (piàtek) godz. 19.00, 11.03 (sobota)
godz. 16.00 i godz. 19.00, 12.03 (niedziela)

godz. 19.00.

„Maria Sk∏odowska-Curie”
biograficzny, dramat, prod. Belgia, Francja,

Niemcy, Polska, 1.40
17.03 (piàtek) godz. 16.00 i godz. 19.00,

18.03 (sobota) godz. 19.00 i 19.03
(niedziela) godz. 19.00.

„Chata”
dramat, prod. USA, 2.12

20.03 (poniedzia∏ek) godz. 19.00 i 21.03
(wtorek) godz. 19.00.

„Pokot”
dramat, krymina∏, prod. Czechy, Niemcy,

Polska, Szwecja, 2.08
25.03 (sobota), godz. 19.00, 26.03

(niedziela) godz. 19.00, 27.03
(poniedzia∏ek) godz. 16.00.

„Ozzy 2D”
animacja, prod. Hiszpania, Kanada, 1.30

25.03 (sobota) godz. 16.00, 26.03
(niedziela) godz. 16.00.

„Wszystko albo nic”
komedia romantyczna, prod. Czechy,

Polska, S∏owacja, 1.47
31.03 (piàtek) godz. 16.00 i godz. 19.00,
1.04 (sobota) godz. 19.00 i 2.04 (niedziela)

godz. 19.00.

Kasy otwarte na godzin´ przed seansem.
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.



Podobnie jak w latach poprzednich,
równie˝ w czasie tegorocznych ferii
zimowych OÊrodek Sportu i Rekreacji
w Ciechocinku przygotowa∏ dla dzieci i
m∏odzie˝y szkolnej szereg atrakcji, zaj´ç
sportowych oraz liczne turnieje i roz-
grywki sportowe.

Wszystkie zaj´cia by∏y nieodp∏atne, a
∏àczna iloÊç uczestników przez dwa tygod-
nie wynios∏a blisko 1300 osób.

Czterokrotnie zorganizowano wyjazd na
zaj´cia na lodowisko w Toruniu, dwukrot-
nie m∏odzie˝ pojecha∏a na zaj´cia w Parku
Trampolin Jump Arena w Toruniu. Trzy
razy w tygodniu na basenie 22 WSzUR
odbywa∏y si´ zaj´cia p∏ywania prowadzone
przez instruktorów OSiR-u dla dzieci i m∏o-
dzie˝y z Ciechocinka oraz zawodników
UKS Kurort. Ciechociƒski OSiR zorganizo-
wa∏ tak˝e wyjazdy na lodowisko i Jump
Aren´ dla podopiecznych Êwietlicy Êrodo-
wiskowej „Promyk”.

Z kolei w hali sportowej odbywa∏y si´
liczne rozgrywki i zawody sportowe oraz
cykliczne zaj´cia grup sportowych OSiR-
u. By∏y to: M∏odzie˝owe Turnieje Streetballa
Par i Trójek, Halowe Turnieje Pi∏ki No˝nej
w kategorii juniorów m∏odszych, trampka-
rzy, m∏odzików, M∏odzie˝owy Turniej Te-
nisa Sto∏owego, Turniej Minisiatkówki Par.
W feryjne weekendy zosta∏y równie˝ roze-
grane Ogólnopolskie Turnieje Pi∏ki No˝-
nej „Aleks Cup” w kategoriach m∏odzików
i orlików, Ogólnopolski Halowy Turniej
Pi∏ki No˝nej Kobiet i fina∏owà kolejk´ roz-
grywek Ciechociƒskiej Zawodowej Ligi Fut-
salu 2016/17.

  Maciej Wzi´ch

Ferie
na sportowo
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W M∏odzie˝owym Turnieju Street-
balla Trójek 30 stycznia wzi´∏o udzia∏
pi´ç dru˝yn.

Wyniki:

1. Filip Lebiedziƒski, Maciej Ma-
lendowicz, Dominik Majewski (W∏o-
c∏awek).

2. Kacper W∏odarski, Bartosz Bruski,
Stanis∏aw Monsour (Ciechocinek).

3. Stawiszyƒski Kacper, Langner
Rafa∏, Dryps Marcin (Ciechocinek).

Halowy Turniej Pi∏ki No˝nej Tramp-
karzy odby∏ si´ 3 lutego w hali spor-
towej. W turnieju zagra∏y cztery ze-
spo∏y, które rywalizowa∏y systemem
,,ka˝dy z ka˝dym”.

Wyniki:

UKS Jedynka I - GKS Start Stawki
4:4; UKS Jedynka II - CKS Zdrój OSiR
Ciechocinek 2:1; GKS Start Stawki -
CKS Zdrój OSiR Ciechocinek 4:1; UKS
Jedynka I - UKS Jedynka II 8:2; GKS
Start Stawki - UKS Jedynka II 1:2; UKS
Jedynka I - CKS Zdrój OSiR Ciechocinek
5:3.

Koƒcowa kolejnoÊç:

1. UKS Jedynka I 7 pkt 17 - 9
2. UKS Jedynka II 6 pkt 6-10
3. GKS Start Stawki 4 pkt 9-7
4. CKS Zdrój OSiR 0 pkt 5-11

M∏odzie˝owy Turniej Streetballa
Dwójek rozegrano 3 lutego w hali
sportowej.

Wyniki:

1. Bartosz Bruski, Kacper W∏odarski
(Ciechocinek).

2. Alan Sza∏aƒski, Filip Lebiedziƒski
(W∏oc∏awek).

3. Kacper Kmieciak, Kacper
S taw i szyƒsk i ,  Ra fa ∏  Langne r
(Ciechocinek).

Halowy Turniej Pi∏ki No˝nej Junio-

rów M∏odszych zosta∏ rozegrany 6
lutego w hali sportowej. Wzi´∏o w
nim udzia∏ siedem dru˝yn, a faz´
eliminacyjnà rozegrano systemem
grupowym.

Wyniki fazy fina∏owej pó∏fina∏y:

Wzgórze Racià˝ek I - Jedynka
Aleksandrów Kuj. I 2:0; Start Stawki -
Zdrój OSiR Ciechocinek 2:2 (karne 4:3)
o 3 miejsce: Zdrój OSiR I - Jedynka I
0:0 (k. 1-3).

o 1 miejsce: Wzgórze I - Start Stawki
2:0.

Dalsze miejsca w kolejnoÊci zaj´li:
Zdrój OSiR II, UKS Jedynka II, Wzgórze
II.

M∏odzie˝owy Indywidualny Turniej
Tenisa Sto∏owego rozegrano 6 lu-
tego.

Wynik:

1. H. Pop∏awski (Ciechocinek);
2. Sz. Tomala (Racià˝ek);
3. M. Jakubowski (C-nek).

M∏odzie˝owy Turniej Minisiatkówki
Par rozegrano 8 lutego w Hali Spor-
towej. Wzi´∏o w nim udzia∏ 6 dru˝yn,
które rywalizowa∏y systemem „ka˝dy
z ka˝dym”.

Koƒcowa kolejnoÊç:

1. Mirella Suchodolska - Kacper
Mas∏owski - 10p.

2. Natalia Âmieszna - Bartosz Pawlak
- 8p.

3. Adam Kornaszewski - Szymon
Kisielewski - Dominik St´piƒski - 4p.

4. Micha∏ Mas∏owski - Pawe∏ Szudzik
- 4p.

5. Paulina Wypij - Pawe∏ Wyràbkie-
wicz - 4p.

6. Kinga Bajda - Klaudia Trojanowska
- 0p.

Statuetki dla najlepszych ufundowa∏
OSiR w Ciechocinku.
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M∏odzie˝owe turnieje w ferie



Zosta∏y rozegrana mecze o miejsca
piàte, trzecie i pierwsze, a uk∏ad par
by∏ wynikiem wczeÊniejszych eliminacji
fazy grupowej i rundy play-off: Mecz
fina∏owy by∏ powtórkà ubieg∏orocznego
fina∏u, w którym równie˝ Antonówki
Team pokona∏y aleksandrowskie Stra-
nieri.

Wyniki:

o 5. miejsce: Agropol S∏u˝ewo -
Ananaski Team Ciechocinek 5:5 (karne
2:3),

o 3. miejsce: Remspaw Team

Waganiec - Wzgórze Racià˝ek 7:1,
o 1. miejsce: Stranieri Aleksandrów

Kuj. - Antonówki Team Ciechocinek
3:5.

Miejsce 7. zajà∏ debiutujàcy w roz-
grywkach CZLF zespó∏ Startu Stawki.

Wszystkie dru˝yny zosta∏y nagrodzo-
ne pucharami, a zawodnicy zespo∏ów
z podium otrzymali pamiàtkowe me-
dale ufundowane przez UKS Olimpij-
czyk.

Wyró˝niono równie˝ zawodników
w klasyfikacjach indywidualnych. Naj-
lepszym strzelcem rozgrywek zosta∏
¸ukasz Rutecki (Stranieri), najlepszym
bramkarzem wybrano Patryka Laskows-
kiego (Remspaw), a zawodnikiem ligi
Daniela Matuszaka (Antonówki Team),
którzy oprócz statuetek otrzymali pa-
miàtkowe upominki.

Dodatkowo Daniel Matuszak, jako
najlepszy zawodnik rozgrywek, otrzy-
ma∏ od Tomasza Âmigielskiego, w∏aÊ-
ciciela serwisu www.wdrodzedoeuro-
py.pl, organizujàcego wyjazdy na mecze
pi∏karskie w Europie, voucher na wyjazd
na mecz europejskich rozgrywek.

Maciej Wzi´ch

Dru˝yna OSP Ciechocinek zaj´∏a
drugie miejsce w rozgrywanym w Gà-
sawie i Barcinie XIII Wojewódzkim
Turnieju Halowej Pi∏ki No˝nej Dru˝yn
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych.

W zawodach rozgrywanych 11 lutego
udzia∏ wzi´∏o 16 dru˝yn podzielonych na
dwie oÊmiozespo∏owe grupy. OSP Cie-
chocinek reprezentowa∏a powiat aleksan-
drowski i trafi∏a do grupy, która swoje
mecze rozgrywa∏a w Barcinie.

W tej fazie turnieju OSP zwyci´˝y∏a w
pi´ciu meczach (4:1 z OSP Steklin, 2:0
z OSP Obudno, 3:0 z OSP Rogóêno, 1:0
z OSP Gorczenica) oraz remisowa∏a (0:0
z OSP Telefonika Kable Bydgoszcz) i prze-
gra∏a (2:1 z OSP Grzybno). Rywalizacj´
w grupie B ciechocinianie zakoƒczyli na
pierwszym miejscu i awansowali do çwierç-
fina∏ów, które rozegrane zosta∏y w Gàsa-
wie.

W 1/4 fina∏u OSP Ciechocinek trafi∏a
na OSP Kwieciszewo. W regulaminowym
czasie gry pad∏ remis 1:1 i do rozstrzygni´-
cia meczu potrzebne by∏y rzuty karne, któ-
re lepiej wykonywali ciechocinianie wygry-
wajàc 3:1. W pó∏finale pi∏karze z Ciecho-
cinka zmierzyli si´ znów z OSP Obudno,
b´dàc drugi raz lepszym zespo∏em i zwy-
ci´˝ajàc 2:1.

W finale czekali gospodarze z Gminy
Gàsawa, czyli OSP Marcinkowo Dolne.
Niestety, w tym meczu zdecydowanie lep-
szà dru˝ynà byli przeciwnicy, którzy po-
konali OSP Ciechocinek 4:1.

Dru˝yna OSP Ciechocinek otrzyma∏a
pamiàtkowy puchar oraz dyplom za zdo-
bycie wicemistrzostwa województwa. Na
dodatek najlepszym zawodnikiem turnieju
zosta∏ wybrany gracz z Ciechocinka, Marcin
Majchrzak.

Sk∏ad OSP Ciechocinek: R.Bartoszak -
A. Dryps, K. Zakrzewski, D. Szcz´sny,
D. Matuszak, M. Dryps, M. Majchrzak,
¸. Witucki.

Zarzàd OSP Ciechocinek dzi´kuje Ko-
mendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie
Kujawskim za udost´pnienie samochodu
na przejazd dru˝yny na zawody.

OSP Ciechocinek
wicemistrzem

województwa w futbolu
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Po dwóch miesiàcach zmagaƒ 4 lutego w ciechociƒskiej Hali Sportowej
rozegrano fina∏owà kolejk´ rozgrywek V Ciechociƒskiej Zawodowej Ligi
Futsalu 2016/17.
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Fina∏y Zawodowej
Ligi Futsalu



Konkurs na Êwiàteczne iluminacje rozstrzygni´ty. Nagrody dla MPWiK,
Hotelu „Kopernik” i sklepu „Danuta”.

Ciechocinek
promowa∏ si´

na targach
w Poznaniu

OG¸OSZENIE
Towarzystwo Przyjació∏

Ciechocinka
zaprasza sympatyków

i cz∏onków
na zebranie sprawozdawcze

11 marca 2017 roku
o godz. 17 w hotelu Austeria

(ul. Bema 32)
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Âwiàteczne iluminacje

Do autorów najbardziej efektownych
Êwiàtecznych iluminacji pow´drowa∏y
nagrody w corocznym konkursie.

WÊród obiektów u˝ytecznoÊci pu-
blicznej g∏ówne nagrody otrzyma∏y
budynki Miejskiego Przedsi´biorstwa
Wodociàgów i Kanalizacji na ul. Nie-
szawskiej 21, Hotelu „Kopernik” na ul.
Kopernika 15 oraz witryna sklepu „Da-
nuta” przy ul. Zdrojowej.

Klara Drobniewska, cz∏onkini jury,
podkreÊla∏a by cz∏onkom komisji nie
zarzucaç kumoterstwa przy nagrodze-
niu siedziby komunalnej spó∏ki. - Bu-
dynek MPWiK zosta∏ oÊwietlony tak
pi´knie, ˝e musieliÊmy go nagrodziç -
mówi∏a. Chwali∏a te˝ hotel „Kopernik”.
- Uwielbiam tamt´dy przechodziç, coÊ
pi´knego!

W kategorii domów prywatnych na-
grody przyznano Salomei i Edmundo-
wi Antczakom (ul. Kolejowa 6a), Bar-
barze Barbarewicz (ul. Chrobrego 24),
a tak˝e Gra˝ynie i Wies∏awowi Dro-
gowskim (ul. Chrobrego 32). Wyró˝-
nienia otrzymali Ewa i Krzysztof Po-
lanowscy (ul. Piaskowa 22) oraz Jolanta
i Adam Pasternaccy (ul. Traugutta 40).

Klara Drobniewska wskazywa∏a, ˝e
jury nagradza∏o nie tylko domy stojàce
przy najwa˝niejszych ulicach. - Nagro-
dziliÊmy te˝ te, które sta∏y niekiedy na
zapleczu. To paƒstwa praca i nawet
jeÊli tnie wszyscy majà szans´ zobaczyç

te iluminacje, to sà one pi´kne - wyjaÊ-
nia∏a.

Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz pod-
kreÊla∏, ˝e Êwiàteczne iluminacje obiek-
tów majà ogromnà wartoÊç dla wize-
runku uzdrowiska i Êwietnie uzupe∏niajà
miejskie ozdoby.

Prócz g∏ównych nagród jury zdecy-
dowa∏o o wystosowaniu podzi´kowaƒ
do w∏aÊcicieli nast´pujàcych, Êwià-
tecznie udekorowanych, posesji: ul. Be-
ma 177a, ul. Bema 84, ul. Jagie∏∏y 20,
ul. Wo∏uszewska 17, ul. Graniczna 16,
ul. Blacharska 10, ul. Królowej Jadwi-
gi 18, ul. Zdrojowa 10, ul. Kosmonau-
tów 40, ul. Norwida 42, ul. Norwida
31, ul. Chrobrego 9,ul. Chrobrego 25,
ul. Chrobrego 34, ul. Chrobrego 30,
ul. Traugutta 50, ul. Traugutta 176,
ul. Wojska Polskiego 12, ul. Wojska
Polskiego 70, ul. Wojska Polskiego 39,
ul. Kazimierza Wielkiego 18, ul. Nie-
szawska 61, ul. Nieszawska 52, ul. Nie-
szawska 79, ul. Wiejska 44.

W jury konkursu zasiedli Katarzyna
Turkiewicz - inspektor ds. obs∏ugi Rady
Miejskiej, Joanna Rutkowska - inspektor
ds. obs∏ugi ruchu turystycznego, Klara
Drobniewska - radna Rady Miejskiej,
Jerzy Draheim - radny Rady Miejskiej,
Czes∏awa Florczak - mieszkanka Cie-
chocinka.

    red.

Ogromnà popularnoÊcià cieszy∏o si´
stoisko Ciechocinka i ca∏ego regionu
podczas Targów Regionów i Produktów
Turystycznych Tour Salon w Poznaniu.

- Targi Tour Salon po raz kolejny potwier-
dzi∏y wysokà pozycj´ Ciechocinka na rynku
turystycznym - mówi Janusz Hawik, kierow-
nik Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta.
- Marka kultowego kurortu jest rozpozna-
walna i to przez wszystkie grupy wiekowe.
M∏odzie˝ i osoby w Êrednim wieku kojarzà
nas z opowieÊci dziadków i rodziców. Se-
niorzy zaÊ mile wspominajà pobyt i leczenie
deklarujàc ch´ç ponownego przyjazdu.
Materia∏y promocyjne obiektów rozchodzà
si´ jak „Êwie˝e bu∏eczki” - dodaje.

Podczas targów odbywajàcych si´ 17
i 18 lutego prezentowa∏o si´ 300 wystaw-
ców z 22 krajów.
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fot. Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta



FERIE W CIECHOCINKU

FOTOREPORTA˚ ZDROJU
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