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Drodzy Mieszkaƒcy i GoÊcie Ciechocinka,

z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych pragniemy
z∏o˝yç Paƒstwu najserdeczniejsze ˝yczenia.

Niech te szcz´Êliwe dni pozwolà Paƒstwu odetchnàç
od codziennoÊci w gronie najbli˝szych w atmosferze mi∏oÊci
i wzajemnego zrozumienia. ˚yczymy, by radosna atmosfera
Êwiàt i wiosenna aura nape∏ni∏a Paƒstwa energià, optymizmem
i wiarà we w∏asne si∏y.

Leszek Dzier˝ewicz
Burmistrz Ciechocinka

z pracownikami Urz´du Miejskiego

Marcin Zajàczkowski
Przewodniczàcy Rady Miejskiej

z radnymi Rady Miejskiej Ciechocinka
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Z okazji zbli˝ajàcych si´
Âwiàt Wielkanocnych
wszystkim naszym czytelnikom
˝yczymy spokojnych,
radosnych
i pe∏nych optymizmu dni
w prawdziwie
wiosennej aurze.

Redakcja
„Zdroju Ciechociƒskiego”



Prywatny przewoênik zaoferowa∏ lokalnym samorzàdom wznowienie kursowania pociàgów na linii z Aleksandrowa
Kujawskiego do Ciechocinka. I jest szansa, ˝e obie strony dojdà do porozumienia.
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Pociàgi wrócà do Ciechocinka?

Tym razem z ofertà prowadzenia
przejazdów na opuszczonej linii wysz∏a
SKPL Cargo, która prowadzi przewozy
na krótkich liniach w Wielkopolsce, na
Pomorzu i Warmii.

- Widzimy potencja∏ w tym po∏àcze-
niu - mówi o linii do naszego miasta
Albert Miko∏ajczyk, rzecznik SKPL Cargo.
- Szczególnie, ˝e Ciechocinek to miejs-
cowoÊç, do której przyje˝d˝a wielu ku-
racjuszy i wi´kszoÊç z nich korzysta z
kolei. Tak naprawd´ to dziwne, ˝e nie
ma tego po∏àczenia - dodaje. Miko∏aj-
czyk nie martwi si´ te˝ konkurencjà ze
strony autobusów. Jak mówi, we
wspó∏pracy z samorzàdowcami jest w
stanie stawiç im czo∏a.

SKPL planuje uruchomiç 20 po∏àczeƒ
dziennie (10 par pociàgów). Jak mówi
rzecznik firmy w rozmowie ze „Zdro-
jem”, bilety na podobnych trasach kosz-
tujà 3 z∏ (honorowane by∏by ustawowe
ulgi), sprzeda˝ prowadzona by∏aby
przez internet i bezpoÊrednio w pocià-
gach.

Jeszcze w lutym odby∏o si´ spotkanie
przedstawicieli SKPL ze starostà alek-
sandrowskim, wójtem gminy Aleksan-

drów, a tak˝e burmistrzami Aleksan-
drowa Kujawskiego i Ciechocinka.
Wszystkie te samorzàdy mia∏yby party-
cypowaç w kosztach funkcjonowania
linii.

- Propozycja spotka∏a si´ z du˝ym
odzewem ze strony samorzàdowców
- przyznaje Wojciech Marjaƒski, wice-
starosta aleksandrowski. - Przedstawio-
ne koszty te˝ sà do przyj´cia. Arriva
proponowa∏a swego czasu milion z∏o-
tych, teraz mowa o 650 tys. - dodaje.

Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz Cie-
chocinka, w rozmowie ze „Zdrojem”
podkreÊla, ˝e po∏àczenia kolejowe na-
le˝à do zadaƒ starosty powiatu. Dodaje
jednak, ˝e jeÊli zaproszone do rozmów
samorzàdy w∏àczà si´ w ten projekt,
zrobi to tak˝e uzdrowisko. - Zrobimy
wszystko, ˝eby zabezpieczyç niezb´dne
Êrodki finansowe - mówi.

W sprawie powrotu pociàgów do
Ciechocinka SKPL stawia jeden warunek
- samorzàd musi przejàç od skarbu
paƒstwa samà lini´. Jak podkreÊla
rzecznik firmy, SKPL ma uprawnienia
do zarzàdzania torami, co robi przy
mniejszych kosztach ni˝ Polskie Linie

Kolejowe. Samorzàdowcy majà wysto-
sowaç list do ministra infrastruktury i
budownictwa z wnioskiem o przej´cie
gruntów. Nieoficjalnie mówi si´, ˝e
resort mo˝e patrzeç na takie propozycje
przychylnie. Po przej´ciu gruntów sa-
morzàd przekaza∏by tory SKPL do u˝yt-
kowania.

SKPL planuje uruchomienie linii ju˝
w przysz∏ym roku, gdy samorzàdy przy-
gotujà bud˝ety z uwzgl´dnieniem do-
tacji dla przewoênika. - Bioràc pod
uwag´, ̋ e mamy poczàtek roku, szansa
jest spora. Mo˝emy mówiç o 60 proc.
Teraz wszystko w r´kach samorzàdów
- kwituje Miko∏ajczyk.

Linia kolejowa nr 245 z Aleksandro-
wa Kujawskiego do Ciechocinka zosta∏a
otwarta jeszcze w 1867 roku. D∏ugo
kursowa∏y na niej prócz osobowych
pociàgi towarowe z solà z ciechociƒskiej
warzelni. Po 2008 roku zacz´to ogra-
niczaç liczb´ po∏àczeƒ pasa˝erskich, a˝
w 2011 ruch wstrzymano. Od tego
czasu tylko kilkakrotnie z torów ko-
rzystano g∏ównie do celów turystycz-
nych.

    Krzystof Lepczyƒski



Daria Bro˝ek i Dawid Grabowski, przedstawiciele ciechociƒskiego
Êrodowiska harcerskiego, w Dniu MyÊli Braterskiej spotkali si´ w Warszawie
z prezydentem Andrzejem Dudà.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI5

Z ˚YCIA MIASTA

fo
t.

 n
ad

es
∏a

ne
W Pa∏acu Prezydenckim w Warsza-

wie 22 lutego spotkali si´ przedstawi-
ciele ruchów skautowych z ca∏ej Polski,
by podsumowaç swój udzia∏ w ubie-
g∏orocznych Âwiatowych Dniach M∏o-
dzie˝y.

WÊród druhen i druhów z ca∏ego
kraju znaleêli si´ Daria Bro˝ek, dru˝y-
nowa 32 Ciechociƒskiej Dru˝yny Har-
cerek „Widnokràg” oraz Dawid Gra-
bowski, dru˝ynowy 8 Ciechociƒskiej
Dru˝yny Harcerzy „Spartanie” i ratow-
nik Harcerskiego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego. Naszym skautom
uda∏o si´ chwil´ porozmawiaç z pre-

zydentem Dudà, a nawet zaprosiç go
do Ciechocinka.

Czy g∏owa paƒstwa z zaproszenia
skorzysta, przekonamy si´ w najbli˝-
szym czasie. Na pewno jednak ciecho-
ciƒskie harcerki i harcerze w∏àczà si´ w
organizacj´ kolejnych Âwiatowych Dni
M∏odzie˝y, które odb´dà si´ w 2019
roku w Panamie.

Pretekstem do spotkania w Warsza-
wie by∏ Dzieƒ MyÊli Braterskiej, Êwi´to
przyjaêni obchodzone przez harcerzy
i skautów na ca∏ym Êwiecie w∏aÊnie 22
lutego ka˝dego roku.

Harcerze u prezydenta

Transmisja
mszy Êwi´tej

w TVP Polonia

Stra˝acy z OSP
przeszkoleni

Msza Êwi´ta, którà 19 marca w Cie-
chocinku odprawia∏ ks. Wies∏aw Mering,
biskup w∏oc∏awski, transmitowana by∏a
w TVP Polonia.

W ciechociƒskim koÊciele pw. Êww. Pio-
tra i Paw∏a pojawili si´ przedstawiciele sa-
morzàdu, lokalni politycy, cz∏onkowie or-
ganizacji i instytucji z regionu.

W stra˝ackiej Êwietlicy od 20 do 26
lutego trwa∏ kurs kwalifikowanej pier-
wszej pomocy.

Przez pierwsze pi´ç dni nasi stra˝acy
wraz z innymi druhami z sàsiednich jed-
nostek oraz osobami prywatnymi przecho-
dzili przeszkolenie w zakresie pierwszej
pomocy przedmedycznej. 26 lutego odby∏
si´ egzamin, który sk∏ada∏ si´ z cz´Êci pi-
semnej i praktycznej.

Szóstka naszych druhów zda∏a ten eg-
zamin pozytywnie i sà Ratownikami Pierw-
szej Pomocy Przedmedycznej. Sà to Krzy-
sztof Zakrzewski, Sebastian Sobieraj, Prze-
mys∏aw Milewski, Beata Rybczyƒska, Piotr
Zakrzewski, ¸ukasz Sowa. Recertyfikacj´
KPP przeszed∏ pozytywnie te˝ Daniel
Szcz´sny.
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Od kwietnia wzrosnà ceny za wod´ i odbiór Êcieków na terenie Ciechocinka. Za metr szeÊcienny wody z
odbiorem Êcieków zap∏acimy 8,28 zamiast 8,11 z∏.
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Znamy nowy cennik op∏at za wod´.
Od kwietnia zap∏acimy wi´cej

Od 1 kwietnia za 1 m³ wody zap∏a-
cimy 3,94 brutto, a za odbiór 1 m³
Êcieków 4,34 z∏ brutto. W ubieg∏ym
roku by∏o to odpowiednio 3,83 i 4,28
z∏. Nie zmienia si´ op∏ata abonamen-
towa wynoszàca 5,29 z∏ brutto. Takie
same ceny obowiàzujà dla gospodarstw
domowych i innych podmiotów.

Skàd decyzja o podwy˝ce? Wanda
Buchalska, prezes Miejskiego Przedsi´-
biorstwa Wodociàgów i Kanalizacji,
wskazuje na fakt, i˝ od 2014 roku ce-
ny pozostajà na niezmienionym pozio-
mie. Tymczasem rosnà koszty dzia∏al-
noÊci wodociàgów. Najwi´kszy pro-
blem to ciàg∏e podwy˝ki ze strony GPU
Algawa, w∏aÊciciela uj´cia na Kuczku,
z którego Ciechocinek pozyskuje pra-
wie po∏ow´ wody. W ubieg∏ym roku
Algawa podnios∏a ceny o 8 proc. (do
3,51 brutto za m³), w tym mo˝e byç
podobnie.

Buchalska przypomina te˝ o inwesty-

cjach, których planowany koszt w tym
roku to prawie 1,6 mln z∏ (z czego 400
tys. z∏ to Êrodki w∏asne). Cz´Êç kosztów
muszà pokryç op∏aty od abonentów.

Radnych jednak te argumenty nie
przekona∏y. Podczas sesji 27 lutego nie
przyj´li uchwa∏y w sprawie taryfy. Prze-
ciw zag∏osowa∏o czterech radnych
(Marcin Zajàczkowski, Marcin Strych,
Pawe∏ KanaÊ, Krzysztof Czajka), czterech
si´ wstrzyma∏o (Tomasz Dziarski, Marek
Kuszyƒski, Jerzy Draheim, Aldona Noc-
na), uchwa∏´ popar∏o kolejnych czterech
(Klara Drobniewska, Grzegorz Adam-
czyk, Bartosz Ró˝aƒski, Jerzy Sobierajs-
ki).

Paradoksalnie sprzeciw radnych nie
wywo∏a∏ ˝adnych skutków, bo w myÊl
ustawy o zaopatrzeniu w wod´, brak
uchwa∏y nie ma ˝adnego wp∏ywu na
wejÊcie w ˝ycie projektu cennika.

- W∏aÊciwie nie wiem, po co jest to
g∏osowanie, skoro nie jest wià˝àce -

mówi Marek Kuszyƒski, przewodniczà-
cy Komisji Komunalnej i Porzàdku Pu-
blicznego Rady Miejskiej. Jak podkreÊ-
la, w∏aÊnie brak realnego wp∏ywu na
kszta∏t cennika sk∏oni∏ go do wstrzy-
mania si´ od g∏osu. I dodaje, ˝e gdyby
radni mogli cennik zmieniç, sam g∏o-
sowa∏by przeciw. - Podwy˝ka jest sym-
boliczna, ale od dawna mówi si´, ˝e
woda mia∏a tanieç, a dro˝eje - kwituje.

DziÊ trudno powiedzieç, jak b´dà si´
kszta∏towa∏y ceny wody w najbli˝szym
czasie. Z jednej strony w myÊl porozu-
mienia Ciechocinka i Torunia, do na-
szego miasta pop∏ynàç ma znacznie
taƒsza woda z Czerniewic. Wójt gminy
Aleksandrów blokuje t´ inwestycj´,
jeszcze w marcu majà jednak zapaÊç
rozstrzygni´cia w tej sprawie. Z drugiej
jednak w przysz∏ym roku w ˝ycie ma
wejÊç nowe prawo wodne, zak∏adajà-
ce znaczne podwy˝ki op∏at za wydo-
bycie wody i odprowadzenie Êcieków.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD¢
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ÂCIEKÓW
obowiàzujàce na terenie miasta Ciechocinka

na okres od dnia 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.

1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek op∏at za zbiorowe zaopatrze-

nie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków obowiàzujàcych na terenie miasta
Ciechocinka na okres dwunastu miesi´cy: od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.
Taryfa okreÊla równie˝ warunki stosowania cen i stawek a tak˝e warunki rozliczeƒ
za Êwiadczone us∏ugi z uwzgl´dnieniem wyposa˝enia nieruchomoÊci w urzàdzenia
pomiarowe.

Taryfa zosta∏a opracowana na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym

odprowadzaniu Êcieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139), zwanej dalej Ustawà,
- rozporzàdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie

okreÊlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeƒ za
zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków (Dz.U. Nr 127
poz. 886), zwanego dalej Rozporzàdzeniem.

Taryfowe ceny i stawki op∏at dotyczà wszystkich odbiorców us∏ug w zakresie
dostawy wody i odprowadzania Êcieków, wykonywanych przez Miejskie Przed-
si´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji Spó∏ka z o.o. w Ciechocinku, z wy∏àczeniem
kontrahentów, którym Êwiadczone sà us∏ugi hurtowe, a tak˝e us∏ug oczyszczania
Êcieków przyjmowanych na punkt zlewny w oczyszczalni.

Zgodnie z art. 22 Ustawy, taryfa obejmuje tak˝e cen´ za wod´ pobranà z publicz-
nych studni i zdrojów ulicznych oraz zu˝ytà do zraszania publicznych ulic i terenów
zielonych.

2. Rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci
Spó∏ka prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbio-

rowego odprowadzania Êcieków na podstawie:
- zezwolenia wydanego decyzjà Zarzàdu Miasta Ciechocinka z dnia 14.08.2002r.

GM-8040/8/2
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Êcieków zatwierdzonego uchwa-

∏à Rady Miejskiej Ciechocinka Nr XXXVI/330/06 z dnia 30.03.2006r. (zmiana: Uchwa∏a
nr XLIV/342/14 z dnia 08.09.2014r.)

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot dzia∏alnoÊci Spó∏ki stanowi:
- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod´: uzdatnianie i dostarczanie wody

us∏ugobiorcom, z którymi zawarto umowy,
- w zakresie zbiorowego odprowadzania Êcieków: odprowadzanie i oczyszczanie

Êcieków dostarczanych przez us∏ugobiorców, z którymi zawarto umowy.
Spó∏ka prowadzi równie˝ dzia∏alnoÊç obejmujàcà:
- budow´ i remonty urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych,
- wykonywanie zleconych zadaƒ Êwiadczonych w ogólnym interesie gospodar-

czym zwiàzanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem i oczyszczaniem wód opadowych
i roztopowych.

3. Rodzaj i struktura taryfy
Spó∏ka stosuje taryf´ jednolità, wielocz∏onowà zawierajàcà ceny za dostawy wo-

dy dla poszczególnych odbiorców. Proponowana taryfa wielocz∏onowa obejmuje ceny
jednostkowe i stawk´ op∏aty abonamentowej:

cen´ za 1 m³ dostarczanej wody,
cen´ za 1m³ odprowadzanych Êcieków,
stawk´ op∏aty abonamentowej za odczyt wodomierza lub urzàdzenia pomiaro-

wego odprowadzanych Êcieków i rozliczenie nale˝noÊci za iloÊç dostarczonej wody
lub odprowadzonych Êcieków.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego odprowadzenie Êcie-
ków pozostano przy taryfie cen i stawek dla gospodarstw domowych i pozosta∏ych
odbiorców (handel, us∏ugi, dzia∏alnoÊç gospodarcza, przemys∏) tj. taryf´ jednolità,
wielocz∏onowà (z op∏atà abonamentowà) dla obu grup taryfowych dla ∏atwoÊci obli-
czania op∏at, sprawdzenia przez odbiorców us∏ug wysokoÊci op∏at ich dotyczàcych.

Obcià˝anie za zrzut Êcieków solankowych nast´puje na podstawie opomiarowania
poboru solanki (dane podawane przez PUC S.A. na podstawie umowy).

Spó∏ka Êwiadczy pe∏en zakres us∏ug dla wszystkich odbiorców zgodnie z zawartymi
umowami.

4. Rodzaje i wysokoÊç cen i stawek op∏at
Sk∏adniki taryfy
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W rozliczeniach Spó∏ki z odbiorcami us∏ug, w zale˝noÊci od ich zakwalifikowania,
obowiàzujà w∏aÊciwe ceny i stawki op∏at oraz zasady ich stosowania.

W rozliczeniach za dostarczonà wod´:
1. Cena - wyra˝ona w z∏otych za 1 m³ dostarczonej wody,
2. Stawka op∏aty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie nale˝noÊci

za iloÊç dostarczonej wody – niezale˝na od iloÊci dostarczonej wody op∏ata za odczyt
wodomierza g∏ównego, wodomierza dodatkowego (podlicznika) i rozliczenie nale˝noÊci,
pobierana za ka˝dy odczytany wodomierz, naliczana w miesiàcach dokonania odczytu
i przeprowadzenia rozliczenia.

W rozliczeniach za odprowadzone Êcieki:
1. Cena - wyra˝ona w z∏otych za 1 m³ odprowadzonych Êcieków,
2. Stawka op∏aty abonamentowej za odczyt urzàdzenia pomiarowego i rozliczenie

nale˝noÊci za iloÊç odprowadzonych Êcieków - niezale˝na od iloÊci odprowadzonych
Êcieków op∏ata za odczyt urzàdzenia pomiarowego Êcieków i rozliczenie nale˝noÊci,
pobierana za ka˝de odczytane urzàdzenie pomiarowe, naliczana w miesiàcach doko-
nania odczytu i przeprowadzenia rozliczenia.

Do cen i stawek op∏at netto dolicza si´ podatek od towarów i us∏ug (VAT) zgodnie
z odr´bnymi przepisami.

WysokoÊç cen i stawek op∏at za dostarczonà wod´

WysokoÊç cen i stawek op∏at za odprowadzone Êcieki

5. Warunki stosowania taryfy (cen i stawek op∏at) oraz warunki rozliczeƒ
Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dokonuje wyboru rodzaju i struktu-

ry taryfy, uwzgl´dniajàc lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków. Taryfa nie podlega negocjacjom z od-
biorcami us∏ug.

Nale˝noÊç za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków
ustala si´ jako iloczyn taryfowych cen i stawek oraz odpowiadajàcych im iloÊci Êwiad-
czonych us∏ug. Do cen dolicza si´ podatek VAT wed∏ug obowiàzujàcych przepisów
(aktualna stawka wynosi 8%).

IloÊç pobranej wody ustala si´ na podstawie odczytu wodomierza g∏ównego oraz
wodomierza dodatkowego (ogródki – podlewanie ) tam, gdzie jest on zainstalowany.
W przypadku braku wodomierza g∏ównego iloÊç dostarczonej wody do budynku usta-
la si´ zgodnie z przepisami dotyczàcymi przeci´tnych norm zu˝ycia wody.

W przypadku zawarcia umów z osobami korzystajàcymi z lokali w budynku wie-
lolokalowym, iloÊç dostarczonej wody ustala si´ na podstawie zainstalowanych tam
wodomierzy, z uwzgl´dnieniem ró˝nicy wynikajàcej pomi´dzy odczytem na wodomierzu
g∏ównym a sumà odczytów lokalowych, którà pokrywa w∏aÊciciel lub zarzàdca nieru-
chomoÊci (je˝eli taka umowa po spe∏nieniu warunków art. 6 Ustawy zosta∏a zawarta).

W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owego dzia∏ania wodomierza g∏ównego
iloÊç pobranej wody ustala si´ na podstawie Êredniego zu˝ycia wody w okresie 3
miesi´cy przed stwierdzeniem niesprawnoÊci wodomierza, a gdy nie jest to mo˝liwe,
na podstawie Êredniego zu˝ycia w analogicznym okresie roku ubieg∏ego lub iloczynu
Êredniomiesi´cznego zu˝ycia wody w roku ubieg∏ym i liczby miesi´cy nieprawid∏owego
dzia∏ania wodomierza.

Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy us∏ug wyst´puje
o sprawdzenie prawid∏owoÊci dzia∏ania wodomierza do organu do tego upowa˝nionego
tj. Urz´du Miar i Wag.

W przypadku, gdy sprawdzenie prawid∏owoÊci dzia∏ania wodomierza nie potwierdza
zg∏oszonych przez odbiorc´ us∏ug zastrze˝eƒ, pokrywa on koszty sprawdzenia.
Przedsi´biorstwo dokonuje sprawdzenia wskazaƒ wodomierzy i rozlicza odbiorców
us∏ug w cyklach:

- gospodarstwa domowe - co dwa miesiàce
- pozostali odbiorcy tj. zbiorowi i dzia∏alnoÊci gospodarcze - comiesi´cznie
Odbiorca us∏ug zobowiàzany jest umo˝liwiç dokonanie odczytu wodomierza g∏ów-

nego, podlicznika, urzàdzenia pomiarowego przynajmniej raz na dwa okresy
rozliczeniowe.

Odbiorca us∏ug dokonuje zap∏aty za dostarczonà wod´ i odprowadzone Êcieki w
terminie okreÊlonym w fakturze, który nie mo˝e byç krótszy ni˝ 14 dni od daty jej
wys∏ania lub dostarczenia w inny sposób.

Zg∏oszenie przez odbiorc´ us∏ug zastrze˝eƒ do wysokoÊci faktury nie wstrzymuje
jej zap∏aty.

W przypadku nadp∏aty zalicza si´ jà na poczet przysz∏ych nale˝noÊci lub na ˝àdanie
odbiorcy us∏ug zwraca si´ jà w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku w tej sprawie.
IloÊç odprowadzanych Êcieków ustala si´ na podstawie urzàdzeƒ pomiarowych, je˝eli
sà zainstalowane. W przypadku braku tych urzàdzeƒ iloÊç Êcieków ustala si´ jako
równà iloÊci pobranej wody.

W rozliczeniach iloÊci odprowadzonych Êcieków iloÊç bezpowrotnie zu˝ytej wody
uwzgl´dnia si´ wy∏àcznie w przypadkach, gdy wielkoÊç jej zu˝ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.
Je˝eli przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne Êwiadczy wy∏àcznie us∏ug´ od-
prowadzania Êcieków oraz brak jest urzàdzenia pomiarowego, iloÊç Êcieków ustala
si´ zgodnie z przepisami dotyczàcymi przeci´tnych norm zu˝ycia wody, a w przypadku
odniesienia do tych norm - jako równà iloÊç Êcieków okreÊlonà w umowie.

Przedsi´biorstwo mo˝e naliczaç op∏at´ za przekroczenie warunków wprowadzenia
Êcieków przemys∏owych do urzàdzeƒ kanalizacyjnych w zale˝noÊci od wykorzystania
przepustowoÊci oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania Êcieków komunalnych
oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ∏adunku zanieczyszczeƒ i sposobu stosowania
osadów Êciekowych. Do stawki op∏aty dolicza si´ podatek od towarów i us∏ug w wy-
sokoÊci okreÊlonej odr´bnymi przepisami.

Opóênienia w zap∏acie skutkujà naliczeniem odsetek w wysokoÊci ustawowej oraz
mogà skutkowaç wstrzymaniem dostawy wody do odbiorcy us∏ug zalegajàcego dwa
okresy obrachunkowe - poprzedzone wezwaniem do zap∏aty.

Koszty odprowadzenia Êcieków opadowych lub roztopowych kanalizacjà ogólno-
sp∏awnà stanowià wspólne dla wszystkich taryfowych grup odbiorców us∏ug kanali-
zacyjnych koszty zwiàzane z odprowadzeniem Êcieków.

W przypadku dostawy wody bezpoÊrednio z sieci (hydrant) lub beczkowozem
stosuje si´ cen´ z taryfy dla pozosta∏ych odbiorców odliczajàc koszty transportu wg.
cennika zak∏adowego Êwiadczenia us∏ug na wynajem sprz´tu transportowego (za∏àcznik
- uchwa∏a Zarzàdu).

Zgodnie z Regulaminem dostawy wody i odbioru Êcieków za wod´ na cele przeciw-
po˝arowe, pobranà przez jednostki stra˝y po˝arnej, przedsi´biorstwo wodociàgowo-
kanalizacyjne b´dzie obcià˝a∏o Gmin´ wg ceny taryfowej dla pozosta∏ych odbiorców
us∏ug. W naszych kosztach hydranty stanowià element sieci i alokacja jest rozliczana
w kosztach sieci wodociàgowej.

Nie zastosowano stawki dodatkowej w taryfie za przekroczenie ∏adunku w Êciekach,
gdy˝ obowiàzek ustawowy badania Êcieków spoczywa na dostawcy Êcieków. Przed-
si´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne musi posiadaç akredytacj´ na laboratorium
aby wykonaç analizy stanowiàce podstaw´ do naliczania dodatkowej op∏aty. Przed-
si´biorstwo w za∏àczniku do umowy o zaopatrzenie w wod´ i odprowadzenie Êcieków
okreÊli∏o parametry dostarczanych Êcieków. Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra In-
frastruktury mamy mo˝liwoÊç stosowania op∏at dodatkowych za przekroczenie dopusz-
czalnych wartoÊci wskaêników zanieczyszczeƒ w Êciekach wprowadzonych do kanalizacji
(za∏.1). Jako, ˝e obecnie nie posiadamy laboratorium posiadajàcego akredytacj´, takich
op∏at nie stosujemy. Badania w laboratorium zewn´trznym dokonujemy comiesi´cznie,
jedynie dla potrzeb sk∏adania informacji zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym na
odprowadzanie Êcieków do Inspekcji Ochrony Ârodowiska i Starostwa Powiatowego.
Nadmieniç nale˝y, ˝e koszt jednego badania jest doÊç znaczny a przedsi´biorstwa
kosztowo nie staç na prowadzenie akredytowanego laboratorium. Przedsi´biorstwo
dokonuje przez swoje laboratorium sukcesywnie w danym roku badania parametrów
odprowadzanych Êcieków przez odbiorców us∏ug informujàc ich o pozosta∏ych prze-
kroczeniach w okreÊlonych parametrach.

Zgodnie  z  § 16  ust.  5  Rozporzàdzenia  je˝eli  taryfa  zawiera  stawk´  op∏aty
abonamentowej mo˝liwoÊci wynikajàce z jej wysokoÊci regulowane sà niezale˝nie
od  tego  czy  odbiorca  us∏ug  pobiera∏  wod´  lub  odprowadza∏  Êcieki w  okresie
rozliczeniowym.

Przedsi´biorstwo  ustali∏o  cykl  odczytów  u  odbiorców  us∏ug (§11 regulaminu),
na 1 raz w miesiàcu dla odbiorców pozosta∏ych i 2 miesiàce dla gospodarstw domo-
wych.  Pozosta∏e  szczegó∏owe  zasady rozliczeƒ  precyzuje  regulamin dostarczania
wody i odprowadzania  Êcieków obowiàzujàcy na terenie dzia∏ania przedsi´biorstwa
oraz umowa.

Lp. Wyszczególnienie Jednostka
miary

Gospodarstwa domowe
- cena za odprowadzone Êcieki
- stawka op∏aty abonamentowej

4,02
4,90

z∏/m³
z∏/odczyt

i rozliczenie

Pozostali odbiorcy
- cena za odprowadzone Êcieki
- cena za odprowadzone Êcieki
  solankowe
- stawka op∏aty abonamentowej
  (na podstawie pomiaru urzàdzenia)

netto brutto

4,34
5,29

Cena/stawka

1

2
4,02
10,59

4,90

z∏/m³
z∏/m³

z∏/odczyt
i rozliczenie

4,34
11,44

5,29

Lp. Wyszczególnienie Jednostka
miary

Gospodarstwa domowe
- cena za odprowadzone Êcieki
- stawka op∏aty abonamentowej

3,65
4,90

z∏/m³
z∏/odczyt

i rozliczenie

Pozostali odbiorcy
- cena za dostarczonà wod´
- stawka op∏aty abonamentowej

netto brutto

3,94
5,29

Cena/stawka

1

2
3,65
4,90

z∏/m³
z∏/odczyt

i rozliczenie

3,94
5,29



Rada Miejska przyj´∏a podzia∏ miasta na obwody szkolne i kryteria rekrutacji do szkó∏ i przedszkoli  po reformie edu-
kacji wprowadzonej przez rzàd.
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Po zmianach w systemie oÊwiaty wprowadzonych przez
rzàd, od wrzeÊnia przysz∏ego roku likwidowane b´dà cie-
chociƒskie gimnazja, a w budynku przy ul. Wojska Polskie-
go powstanie Szko∏a Podstawowa nr 3. Zmiany wymusi∏y
powrót do rejonizacji uczniów szkó∏ podstawowych. O pra-
cach nad granicami obwodów pisaliÊmy ju˝ wczeÊniej,
15 marca podczas nadzwyczajnej sesji radni ostatecznie
przyj´li (przy czterech g∏osach wstrzymujàcych) zaakcepto-
wany przez kuratorium projekt (przyporzàdkowanie do ob-
wodów podajemy na koƒcu artyku∏u).

Rekrutacja do szkó∏

Podzia∏ na obwody sprawi∏, ˝e niezb´dne sta∏o si´ uw-
zgl´dnienie ich w kryteriach rekutacji do szkó∏ podstawo-
wych. Kryteria dotyczà jedynie dzieci mieszkajàcych poza
obwodem szko∏y i bioràcych udzia∏ w rekrutacji w razie
wolnych miejsc w placówce. Dzieci mieszkajàce w rejonie
zostajà przyj´te do szko∏y „z automatu”.

Najwi´ksze szanse na dostanie si´ do szko∏y spoza rejo-
nu majà dzieci, które zamieszkujà relatywnie blisko szko∏y,
których rodzeƒstwo ju˝ uczy si´ w placówce lub których
rodzice pracujà w obwodzie placówki. Pod uwag´ wzi´to
tak˝e miejsce zamieszkania krewnych czy chorob´ dziecka.

Rekrutacja do przedszkoli

Radni ustalili tak˝e kryteria rekrutacyjne przy przyjmowa-
niu do przedszkoli. W tym przypadku najpierw stosuje si´
kryteria wyszczególnione w prawie oÊwiatowym, m.in. wie-

Znamy kryteria rekrutacji
do szkó∏ i przedszkoli

jedno z rodziców dziecka
pracuje na podstawie
stosunku pracy lub na
podstawie umowy
cywilnoprawnej lub uczy si´
w trybie dziennym lub
prowadzi albo pracuje w
gospodarstwie rolnym lub
prowadzi dzia∏alnoÊç
gospodarczà podczas gdy
drugi rodzic równie˝ pracuje
na podstawie stosunku pracy
lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej lub uczy si´
w trybie dziennym lub
prowadzi albo pracuje w
gospodarstwie rolnym lub
prowadzi dzia∏alnoÊç
gospodarczà, przy czym
kryterium to dotyczy równie˝
rodzica samotnie
wychowujàcego dziecko.

jedno z rodziców dziecka
pracuje na podstawie
stosunku pracy lub na
podstawie umowy
cywilnoprawnej lub uczy si´
w trybie dziennym lub
prowadzi albo pracuje w
gospodarstwie rolnym lub
prowadzi dzia∏alnoÊç
gospodarczà.

rodzeƒstwo dziecka b´dzie
kontynuowa∏o edukacj´
przedszkolnà w tym samym
przedszkolu w roku szkolnym

rodzeƒstwo dziecka
jednoczeÊnie ubiega si´ o
przyj´cie do tego samego
przedszkola w roku szkolnym,
którego dotyczy rekrutacja

- informacja pracodawcy o
zatrudnieniu lub
potwierdzenie drugiej strony
umowy cywilnoprawnej o
wykonywaniu umowy
cywilnoprawnej,
- zaÊwiadczenie szko∏y lub
uczelni potwierdzajàce nauk´
w trybie dziennym i
planowanym terminie ich
ukoƒczenia,
- zaÊwiadczenie z urz´du
gminy o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego lub
oÊwiadczenie o pracy w
gospodarstwie rolnym,
- aktualny wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o
Dzia∏alnoÊci Gospodarczej,
albo do Krajowego Rejestru
Sàdowego

- informacja pracodawcy o
zatrudnieniu lub
potwierdzenie drugiej strony
umowy cywilnoprawnej o
wykonywaniu umowy
cywilnoprawnej,
- zaÊwiadczenie szko∏y lub
uczelni potwierdzajàce nauk´
w trybie dziennym i
planowanym terminie ich
ukoƒczenia,
- zaÊwiadczenie z urz´du
gminy o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego lub
oÊwiadczenie o pracy w
gospodarstwie rolnym,
- aktualny wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o
Dzia∏alnoÊci Gospodarczej,
albo do Krajowego Rejestru
Sàdowego

oÊwiadczenie rodzica o
kontynuacji nauki przez
rodzeƒstwo kandydata w tym
samym przedszkolu

oÊwiadczenie rodzica o
z∏o˝eniu wniosku o przyj´cie
rodzeƒstwa kandydata do
tego samego przedszkola

Dokumenty niezb´dne
punktów do potwierdzenia

kryterium
Lp. Kryterium Liczba

pkt.

1

2

3

4

9

7

8

6

dziecko zamieszka∏e w obwodzie
sàsiadujàcym bezpoÊrednio z obwodem
szko∏y

w obwodzie szko∏y podstawowej znajduje
si´ miejsce pracy lub miejsce prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej co najmniej
jednego z rodziców

w szkole podstawowej obowiàzek szkolny
spe∏nia rodzeƒstwo dziecka

w obwodzie szko∏y zamieszkujà krewni lub
inne osoby wspierajàce rodziców (opiekunów
prawnych) w zapewnieniu dziecku nale˝ytej
opieki

choroba dziecka, wymagajàca codziennych
wizyt rodzica w szkole, gdy odleg∏oÊç z domu
do szko∏y jest mniejsza ni˝ odleg∏oÊç do
szko∏y, w której obwodzie mieszka dziecko

oÊwiadczenie
rodzica

oÊwiadczenie
rodzica

oÊwiadczenie
rodzica

oÊwiadczenie
rodzica

oÊwiadczenie
rodzica lub

zaÊwiadczenie
lekarza

Dokumenty
niezb´dne

punktów do
potwierdzenia

kryterium

Lp. Kryterium Liczba
pkt.

1

2

3

4

5

3

2

3

1

1



O chorobach cywilizacyjnych dotykajàcych dzieci i ich leczeniu w Ciecho-
cinku mówi∏ w Radiu dla Ciebie Marcin Zajàczkowski, prezes Przedsi´-
biorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka podczas walnego zebrania 10 marca
podsumowa∏o miniony rok i wskaza∏o priorytety w obecnym.
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lodzietnoÊç, niepe∏nosprawnoÊç w ro-
dzinie czy samotne wychowywanie
dziecka. JeÊli jednak sà one niewystarc-
zajàce (wiele dzieci otrzyma∏o tyle samo
punktów bàdê po pierwszym etapie
rekrutacji sà jeszcze wolne miejsca),
stosuje si´ kryteria ustalone przez gmi-
n´. I tu pierwszeƒstwo majà dzieci,
których oboje rodzice pracujà bàdê
studiujà, a tak˝e których rodzeƒstwo
chodzi∏o lub ma chodziç do danej pla-
cówki. Dodatkowe punkty przy rekru-
tacji otrzymajà tak˝e dzieci samotnych
rodziców.

Przyporzàdkowanie do obwodów
uczniów szkó∏ podstawowych
od roku szkolnego 2017/2018:

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

3 Maja, Aleja Armii Krajowej, Aleja Po-
jednania, Bema (od nr 1 do nr 48), Bole-
s∏awa Chrobrego, Boles∏awa Krzywouste-
go, Broniewskiego, Cicha, Gen. Józefa
Sowiƒskiego, Gronowa, Hermanowskiego,
Jana III Sobieskiego, Jana Paw∏a II, Kazimie-
rza Wielkiego, Kolejowa, Kopernika, KoÊ-
ciuszki, Królowej Jadwigi, Krótka, Ks. Anto-
niego Owczarka, Kwiatowa, ¸àkowa, Mar-
sza∏ka Pi∏sudskiego, Mieszka I, Narutowi-
cza, Okr´˝na, Orzechowa, Osiedlowa,
Piekarska, Polna do nr 10 numery parzyste
i do nr 33 numery nieparzyste, Plac Gdaƒ-
ski, Po∏udniowa, Poprzeczna, Przejazd, Pu-
sta, 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∏uszews-
ka, 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, Kasz-
tanowa, Klonowa, Konopnickiej, Kosmo-
nautów, LeÊna, Lipnowska, Lipowa, Loren-
towicza, Matejki, Mickiewicza, Miodowa,
Modrzewiowa, Nieszawska, Norwida, No-
wa, Ogrodowa, Piaskowa, Polna od nr 12
numery parzyste i od nr 35 numery niepa-
rzyste, Przedmiejska, Rolna, Sienkiewicza,
S∏oneczna, S∏oƒsk Górny, S∏oƒska, S∏owac-
kiego, Sosnowa, Szmur∏y, Âwierkowa, To-
polowa, Traugutta od nr 26, Widok od nr
9, Wiejska, WiÊlana, W∏adys∏awa ¸okietka,
W∏adys∏awa Reymonta, Wojska Polskiego,
Zwiàzkowców, ˚ytnia.

Leczenie zaczyna si´ od g∏owy

Marcin Zajàczkowski, prezes PUC
S.A. i przewodniczàcy Rady Miejskiej
Ciechocinka, goÊci∏ w RDC, regionalnej
rozg∏oÊni nadajàcej na Mazowszu, 28
lutego.

Zajàczkowski wskazywa∏, ˝e wed∏ug
raportu Ministerstwa Zdrowia, w ca∏ej
Polsce blisko 20 proc. dzieci zagro˝o-
nych jest chorobami cywilizacyjnymi.
Chodzi o oty∏oÊç, nadwag´ czy cuk-
rzyc´.

Prezes PUC S.A. mówi∏ o sukcesach
Dzieci´cego Szpitala Uzdrowiskowego
im. dra Markiewicza w leczeniu oty∏oÊ-
ci. - Wszystko dzi´ki diecie niskokalo-
rycznej, çwiczeniom grupowym, zaj´-
ciom w basenie solankowym, fizjote-
rapii i psychoterapii. Ta ostatnia jest
wa˝na, bo wszystko zaczyna si´ od
g∏owy - podkreÊla∏ Zajàczkowski.

- Cz´sto przyjmujemy oty∏e dzieci
oty∏ych rodziców. Problem zaczyna si´
w∏aÊnie od rodziców, bo majà ogromny
wp∏yw na nawyki ˝ywieniowe dzieci.
Kuracj´ zaczynamy wi´c nie od zaj´ç

czy basenu, ale od edukacji, od wyjaÊ-
nienia rodzicom i dzieciom, po co te
wszystkie zabiegi sà. I podkreÊlenia, ˝e
ten turnus to dopiero pierwszy krok -
mówi∏ prezes PUC S.A.

Zajàczkowski wskazywa∏, jak ∏atwo
jest skierowaç dziecko na darmowy
turnus w sanatorium. - Wystarczy iÊç
do lekarza rodzinnego, wypisaç wniosek
o skierowanie na lecznictwo uzdrowis-
kowe, wys∏aç dokument do wojewódz-
kiego oddzia∏u NFZ i po ok. 30 dniach
mamy skierowanie - mówi∏.

GoÊç RDC podkreÊla∏, jak wa˝ne jest,
by rodzice mieli ÊwiadomoÊç, ˝e mogà
wys∏aç dzieci na bezp∏atne leczenie w
sanatorium. Jak mówi∏, Êrodków bud-
˝etowych jest z roku na rok coraz mniej,
co wynika ze sposobu wyliczania do-
finansowaƒ. A pobyty komercyjne cie-
szà si´ popularnoÊcià tylko w okresie
wakacji, mimo ˝e przy ciechociƒskim
sanatorium dzia∏a szko∏a.

    red.

Zebrani w hotelu „Austeria” wys∏u-
chali sprawozdania z dzia∏alnoÊci TPC
w roku 2016 i jednog∏oÊnie udzielili
absolutorium zarzàdowi. O dzia∏alnoÊci
Towarzystwa w Roku Jubileuszowym
pisaliÊmy w „Zdroju Ciechociƒskim”
w numerze 11/2016.

Podczas zebrania uroczyÊcie wr´czo-

no legitymacje nowym cz∏onkom TPC,
wÊród nich Marii Lorentowicz-Zygalak,
przedstawicielce zas∏u˝onej dla miasta
rodziny Lorentowiczów.

Mowa by∏a tak˝e o planach na ten
rok. TPC b´dzie m.in. organizowa∏o w
czerwcu 10. edycj´ Âwi´ta Soli, a tak˝e
pomaga∏o przy organizacji biegów
Grand Prix - T´˝nie Run Ciechocinek
2017 i Pó∏maratonu - Uzdrowisko Cie-
chocinek 2017. Jeszcze w tym roku ma
zostaç ods∏oni´ta tablica ku czci dr.
Wac∏awa Iwanowskiego w Kolejowym
Szpitalu Uzdrowiskowym.

Zebranie zwieƒczy∏ wyst´p kabaretu
„Z∏ota Maska” dzia∏ajàcego przy
Uniwersytecie dla Aktywnych.

    red.

Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka
podsumowa∏o rok



Po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w ca∏ym kraju zacz´∏a si´ masowa wycinka drzew. Problem nie
ominà∏ tak˝e Ciechocinka.

Drzewa wyci´te przy ul. Wo∏uszewskiej.
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Warkot pi∏ w Ciechocinku

W styczniu zmiany w ustawie o och-
ronie przyrody sprawi∏y, ˝e wycinka
drzew i krzewów na terenach prywat-
nych nie wymaga ju˝ ˝adnych zezwo-
leƒ. W ca∏ym kraju zaczà∏ si´ masowy
wyràb drzew, zw∏aszcza na gruntach
przeznaczonych pod inwestycje.

- W Ciechocinku nie ma katastrofy -
zapewnia Tomasz Gostyƒski z lokalnej
firmy Eko-Ogród, która zajmuje si´
m.in. wycinkà drzew. Jak mówi, w uz-
drowisku nie odnotowa∏ wi´kszej liczby
zleceƒ, a nawet mniejszà ni˝ w ubieg-
∏ym roku. - Rzeê jest w du˝ych miastach,
tam deweloperzy wykorzystujà okazj´
- przyznaje.

W Ekociechu s∏yszymy, ̋ e od stycznia
firma wyci´∏a 52 drzewa. - Wi´kszoÊç
by∏a uszkodzona przez wichury, niesta-
bilna albo spróchnia∏a - mówi Mariola
Grabowska i dodaje, ˝e liczba zleceƒ
jest podoba jak przed rokiem. Podob-
ne zapewnienia s∏yszymy w jednej z
toruƒskich firm zajmujàcych si´ wycinkà
drzew.

Brak zleceƒ w wyspecjalizowanych
firmach nie oznacza, ˝e problemu nie
ma. - Teraz ka˝dy ma pilark´ w domu

- rozk∏ada r´ce Gostyƒski. Wyci´to spore
drzewa przy ul. Kopernika w okolicy
stacji benzynowej i skrzy˝owania z ob-
wodnicà, w kilku miejscach przy ul. Wo-
∏uszewskiej i ulicy Braci Raczyƒskich
pojedyncze sztuki pad∏y te˝ co najmniej
w kilku innych punktach miasta.

Trzeba pami´taç, ˝e zmiana przepi-
sów nie oznacza zupe∏nej samowolki.
Po pierwsze, nie zmieni∏o si´ nic w za-
sadach wycinki na cele gospodarcze.
Po drugie, od poczàtku marca a˝ do
paêdziernika trwa okres l´gowy ptaków.
Niszczenie miejsc schronienia obj´tych
ochronà gatunków (a nale˝à do nich
choçby wróble!) grozi grzywnà lub
pozbawieniem wolnoÊci. JeÊli wi´c ktoÊ
wycina drzewo, na którym znajduje si´
ptasie gniazdo lub budka l´gowa, Êmia-
∏o mo˝emy dzwoniç po policj´ powo-
∏ujàc si´ na ustaw´ o ochronie przyrody
i ministerialne rozporzàdzenia ws. och-
rony gatunkowej. - Przyjedziemy na in-
terwencj´ - zapewnia m∏. asp. Marta
Bia∏kowska-B∏achowicz z Komendy Po-
wiatowej Policji w Aleksandrowie Ku-
jawskim.

Wycinka, jak si´ wydaje, omin´∏a cen-

trum miasta. Ciechociƒskie parki obj´te
sà ochronà konserwatorskà i jakakol-
wiek ingerencja wymaga zgody konser-
watora zabytków. W Urz´dzie Miejskim
s∏yszymy, ˝e ˝adne takie dzia∏ania w
najbli˝szym czasie nie sà nawet plano-
wane.

Nawet jednak rozwa˝ajàc wycink´
na w∏asnej dzia∏ce zastanówmy si´, czy
jest ona konieczna i czy drzewo zagra˝a
naszemu bezpieczeƒstwu. W Ciechocin-
ku ka˝de drzewo to szczególna war-
toÊç. Pami´tajmy, ˝e w Êcis∏ej strefie
ochrony uzdrowiskowej udzia∏ terenów
zielonych musi przekraczaç 65 proc.,
a zadrzewienia majà ogromne znacze-
nie tak˝e w kontekÊcie dyskusji o czys-
toÊci powietrza.

Na razie Prawo i SprawiedliwoÊç za-
powiedzia∏o zmian´ feralnej ustawy.
Wycink´ znów trzeba b´dzie zg∏aszaç,
choç w sposób uproszczony. A po wy-
ci´ciu drzew na w∏asnej posesji przez
pi´ç lat nie b´dzie mo˝na jej sprzedaç
podmiotowi gospodarczemu pod karà
grzywny. Projekt nowelizacji znalaz∏ si´
ju˝ w Sejmie.

   Krzysztof Lepczyƒski
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Pi´cioro m∏odych ciechocinian przygotowa∏o efektownà wizualizacj´ miejskiej pla˝y nad Wis∏à, która b´dzie
budowana w ramach bud˝etu partycypacyjnego.
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¸ukasz Ma∏ecki, Witold Popio∏ek, Da-
mian Kaniewski, Nikodem Kuszyƒski i
Afrodyta Drà˝kowska przygotowali
efektownà, trójwymiarowà wizualizacj´
miejskiej pla˝y, która powstanie nad
Wis∏à w ramach bud˝etu partycypacyj-
nego.

Swojà prac´ przedstawili na spot-
kaniu w Urz´dzie Miejskim 16 marca.
I choç ich koncepcja w szczegó∏ach
odbiega od tego, co zaproponowa∏
projektant, ma on przy swoich dalszych
pracach uwzgl´dniç pomys∏y m∏odych
ciechocinian. Mo˝liwe wi´c, ˝e nad
Wis∏à zobaczymy pla˝´ ∏udzàco podob-
nà do tej, którà widzimy na wizuali-
zacji.

A co przygotowa∏ toruƒski Melbud?
Wst´pny projekt zak∏ada powstanie
boiska rekreacyjnego do siatkówki

i badmintona, pla˝y piaskowej o wy-
miarach 20 na 20 m, czterech altan
ogrodowych, miejsca ogniskowego
i dwóch parkingów po 10 miejsc. Przy
istniejàcej przegrodzie przy brzegu rzeki
dobudowana zostanie ostroga, do
której przytwierdzony zostanie 10-me-
trowy pomost. Dla ∏odzi przygotowany
te˝ b´dzie hangar.

- Nasza propozycja jest taka, ˝eby

boiska i pla˝a by∏y wype∏nione piask-
iem - mówi∏ Szefler. - Wiedzàc, ̋ e Wis∏a
lubi przybraç, mo˝emy to zweryfikowaç
i zamieniç na teren zielony. GdybyÊmy
pozostali przy terenie piaszczystym,
proponujemy obsadz iç  te ren
˝ywop∏otem - t∏umaczy∏.

Projekt spotka∏ si´ z uznaniem obec-
nych na spotkaniu mieszkaƒców Cie-
chocinka, w tym inicjatorów budowy
pla˝y w ramach bud˝etu obywatels-
kiego. Wskazywano g∏ównie na ko-
niecznoÊç rozwiàzania problemu parko-
wania, a konkretnie dojazdów samo-
chodów na parking wzd∏u˝ pla˝y.

Kolejnà wersj´ projektu pla˝y, która
b´dzie ju˝ podstawà do tworzenia
dokumentacji inwestycyjnej, poznaç
mamy jeszcze w marcu.

   red.

Pla˝a w trójwymiarze
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ROK WIS¸Y

Wielka powódê
Wis∏a zawsze by∏a kapryÊnà rzekà. W dawnych wiekach Nizina Ciechociƒska wielokrotnie cierpia∏a z powodu
powodzi. W XIX wieku straty z powodu licznych wylewów wody by∏y tak du˝e, ˝e w celu ochrony miejscowoÊci,
a przede wszystkim warzelni soli i Zak∏adu Zdrojowego, pobudowano wa∏y ochronne.

W moich zbiorach sà zdj´cia wykonane w kwietniu 1924 r. ¸ódka p∏ynie ulicà Kopernika, w tle widoczny jest obecny
budynek MOPS-u. Âlady wody na Êcianie wyraênie wskazujà, jakie rozmiary mia∏a powódê.

teuffel, który zorganizowa∏ Komitet
Ratunkowy dla niesienia pierwszej po-
mocy powodzianom. 6 kwietnia wobec
zupe∏nego bezpieczeƒstwa ze strony
Wis∏y wojskowe pogotowie ratunkowe
opuÊci∏o Ciechocinek.

Powódê s∏ono kosztowa∏a

Reperacja wa∏u poch∏on´∏a kilkadzie-
siàt miliardów marek polskich. Wa∏ zo-
sta∏ szybko doprowadzony do porzàd-
ku. Dziennikarka zakoƒczy∏a swój ar-
tyku∏ zdaniem: „Oby tylko w przysz∏oÊci
nasz wa∏ ochronny mia∏ zawsze odpo-
wiednich opiekunów, którzy by potrafi-
li sprostaç tak odpowiedzialnemu
zadaniu”. Artyku∏ zosta∏ zilustrowany
zdj´ciami Zygmunta Dembickiego, które
ukazywa∏y zniszczenia wywo∏ane po-
wodzià.

Âlady kl´ski zosta∏y szybko usuni´te.
Miastu nie zagrozi∏a „Êwi´tojanka”,
czyli czerwcowy wylew Wis∏y. Zak∏ad
Zdrojowy rozpoczà∏ we w∏aÊciwym
terminie swój sezon i móg∏ przyjàç ku-
racjuszy. Niestety, w pierwszym sezonie
frekwencja goÊci by∏a zmniejszona
wskutek rozpowszechnianych fa∏szy-
wych informacji, ˝e uzdrowisko zosta∏o
ca∏kowicie zniszczone. Czynione by∏y
starania, aby ukazaç, ˝e Ciechocinek
funkcjonuje normalnie i warto tu przy-
jechaç. Planowano na przyk∏ad zor-
ganizowaç 29 czerwca obchody stulecia
Ciechocinka. Zamierzano Êwi´towaç
rocznic´ za∏o˝enia warzelni soli i zbu-
dowania t´˝ni. Na jubileusz zosta∏ za-
proszony prezydent RP Stanis∏aw Woj-

ciechowski. UroczystoÊci jednak si´ nie
odby∏y, bowiem prezydent odwo∏a∏
swojà wizyt´, a Ciechocinek znalaz∏ si´
w ci´˝kim po∏o˝eniu ekonomicznym
wywo∏anym zmniejszonà frekwencjà
kuracjuszy. Po prostu nie by∏o za co
urzàdziç jubileuszu.

Najbardziej ucierpia∏ wizerunek

Sezon roku 1924 nie by∏ udany.
Zak∏ad Zdrojowy i mieszkaƒcy Ciecho-
cinka, którzy utrzymywali si´ z kura-
cjuszy, ponieÊli znaczne straty. Dochody
spad∏y o po∏ow´. Zacz´to wi´c rekla-
mowaç uzdrowisko w ró˝ny sposób.
Wys∏ano na przyk∏ad komunikat do
fachowych pism lekarskich w sprawie
Ciechocinka, podajàc do wiadomoÊci,
˝e „powódê - aczkolwiek groêna i nie-
bywa∏a - nie wyrzàdzi∏a tak katastro-
falnych szkód, jak o tym piszà i mówià”.

Zosta∏ te˝ zamówiony specjalny film
reklamujàcy Ciechocinek. Wykonany
przez Warszawskie Laboratorium Kine-
matograficzne „Kryƒski i Gostat” przed-
stawia∏ Paƒstwowy Zak∏ad Zdrojowy i
prywatne dworki. Mia∏ przesz∏o 700
metrów d∏ugoÊci, a jego premiera od-
by∏a si´ 1 sierpnia w ciechociƒskim kinie
Sfinks. Film mogli obejrzeç mieszkaƒcy
stolicy i wi´kszych miast Polski, bowiem
by∏ pokazywany w kinach.

Do jakiej wysokoÊci Wis∏a zala∏a Cie-
chocinek wiosnà 93 lata temu, mo˝na
si´ samemu przekonaç, bowiem na
Êcianie kina „Zdrój”, na prawo od g∏ów-
nego wejÊcia, umieszczony jest znak.

Aldona Nocna

W 1924 r. uzdrowisko nawiedzi∏a
powódê, która mia∏a katastrofalne skut-
ki. O tym wydarzeniu, d∏ugo pami´ta-
nym przez mieszkaƒców, mo˝na prze-
czytaç w ksià˝ce Mariana Raczyƒskiego
„Materia∏y do historii Ciechocinka”.
Zdaniem autora przyczynà kl´ski by∏
„brak dozoru Komitetu Wa∏owego,
który nie tylko wa∏u po wojnie nie
reperowa∏, ale pozwala∏ na nim paÊç
krowy. Nadmiar kretów i królików na
tyle wa∏ os∏abi∏, ˝e w krytycznym mo-
mencie osiad∏ on w jednym bocznym
miejscu, skutkiem czego woda wtar-
gn´∏a do zdrojowiska, a nie majàc wyjÊ-
cia z doliny, spi´trzy∏a si´”.

Katastrofalna noc

Artyku∏y o kl´sce ˝ywio∏owej ukaza∏y
si´ w prasie krajowej i lokalnej. Jak pi-
sa∏a Zofia Guzowska w swoim tekÊcie
zamieszczonym w „WiadomoÊciach
Ciechociƒskich”, w nocy z 29 na 30
marca zosta∏ przerwany wa∏ ochronny
na linii ciechociƒskiego szpitala wojsko-
wego. Silny pràd wody par∏ ku wa∏owi
ochronnemu, rozrywajàc go na przes-
trzeni 60 metrów. Woda przelewa∏a
si´ przez wierzch wa∏u oraz przesiàka∏a
spodem wskutek otworów wy˝∏obio-
nych przez krety i króliki.

Saperzy 8. pu∏ku oddali wielkie us∏u-
gi, usuwajàc zatory w Siarzewie, bo-
wiem spienione fale nadp∏yn´∏y z mniej-
szà si∏à. Na szcz´Êcie nie by∏o ˝adnych
ofiar w ludziach. Straty materialne by∏y
znaczne i wynios∏y du˝e sumy. Woda
rozerwa∏a w kilku miejscach plant ko-
lejowy, wyrwa∏a p∏oty i s∏absze drzewka,
zniszczy∏a mosty. Ocala∏y wszystkie bu-
dynki.

WysokoÊç zalewu w ró˝nych punk-
tach by∏a rozmaita. I tak na przyk∏ad
brama na warzelni soli zosta∏a zalana
na wysokoÊç 130 cm, liczàc od pod∏ogi,
w teatrze pierwszy rzàd krzese∏ do 153
cm, ¸azienki nr 3 i 4 mia∏y wod´ w wy-
sokoÊci 27 cm od pod∏ogi, w czytelni
i poczekalni ∏azienek nr 4 zosta∏y zrujn-
owane posadzki. Ocala∏y: magazyn sol-
ny, êród∏a mineralne, magazyny i kot∏y.
Woda sta∏a jeszcze do 9 kwietnia na
ul. D´bowej (dziÊ ul. Raczyƒskich), W∏o-
c∏awskiej (Zdrojowej), na rynku i w g∏´bi
parku Zdrojowego. 31 marca przyby∏
do Ciechocinka wicewojewoda Man-
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O historii i niezwyk∏oÊci basenu termalno-solankowego w Ciechocinku opowiada∏a podczas wyk∏adu na Uni-
wersytecie dla Aktywnych Aldona Nocna.

Wzdychajàc za basenem
Wyk∏ad Aldony Nocnej, publicystki,

regionalistki, nauczycielki i wspó∏pra-
cowniczki „Zdroju Ciechociƒskiego”,
otworzy∏ 28 lutego semestr letni na
Uniwersytecie dla Aktywnych.

Krzysztof Lepczyƒski: Podczas wy-
k∏adu mówi∏a pani, ˝e basen to dziÊ
obiekt wspomnieƒ i westchnieƒ.

Aldona Nocna: - Wzdychamy do te-
go, ˝e mieliÊmy tak cudowny obiekt.
Wszyscy wiemy, ˝e by∏ udany, ale prze-
szukujàc archiwa, dotar∏am do mnós-
twa materia∏ów, które potwierdzajà t´
tez´. To by∏ olbrzymi basen o powierz-
chni czterech tysi´cy metrów kwadra-
towych, nawet dziÊ ma∏o jest takich
obiektów. Solanka sprawia∏a, ˝e basen
stanowi∏ namiastk´ morza, a do tego
dwie piaszczyste pla˝e, wspania∏a cz´Êç
dla dzieci...

To by∏o miejsce kompletne.
- Z kawiarnià, gdzie mo˝na by∏o za-

mówiç posi∏ki, dancingami, w∏asnà or-
kiestrà jazzowà. Tu ∏àczy∏ si´ sport, roz-
rywka, wypoczynek i zdrowie. Bo ludzie
zdawali sobie spraw´ z tego, ˝e nie
chodzi∏o tylko o kàpiele, ale i inhalacje

dzi´ki pobliskim t´˝niom. Tam powie-
trze pachnia∏o inaczej.

Sami rzadko pami´tamy o leczni-
czej funkcji tego miejsca.

- DziÊ si´ o tym nie mówi, ale kàpie-
le s∏oneczne na takim obiekcie mia∏y
ogromnà wartoÊç przed wojnà dla
mieszkaƒców Warszawy czy ¸odzi,
gdzie o spacer by∏o trudno, bo wst´p
do parków by∏ p∏atny. A tu wystarczy-
∏o przyjechaç, wynajàç kwater´ i wspa-
nia∏e wakacje gotowe. Co wa˝ne,
wszystko by∏o przygotowane z myÊlà
o kuracjuszach. Matka mog∏a zosta-
wiç dziecko pod opiekà fachowców,
skorzystaç z zabiegów i po kilku go-

dzinach wróciç.
Basen to Êwiadectwo czasów, które

ju˝ min´∏y. Wspania∏a architektura,
budownictwo, które przetrwa∏o lata,
otwarcie z wielkà pompà.

- Romuald Gutt sam mówi∏, ̋ e basen
i budynek poczty w Ciechocinku to jego
najlepsze realizacje. A sam basen by∏
nowoczesny, nowatorski, w niektórych
publikacjach porównywano go z naj-
lepszymi basenami w ówczesnych
Niemczech. Zresztà, podczas olimpijs-
kiego konkursu sztuki w zwiàzku z
igrzyskami w Berlinie w 1936 roku,
zdoby∏ z∏oty medal. A nie by∏a to jedy-
na nagroda. Ten basen to by∏a dobra
robota. W latach 30. stanowi∏ g∏ówny
atut Ciechocinka. W kronice filmowej
w 1945 roku zachwycano si´, ˝e woj-
na oszcz´dzi∏a ca∏y obiekt. Natomiast
w ci´˝kich czasach PRL nie ka˝dego
staç by∏o na wyjazd nad morze, a
mieszkaƒcy mieli taki obiekt na miejscu.

I wszystko si´ skoƒczy∏o. Basen jest
ofiarà kapitalizmu?

- Transformacji i braku troski o coÊ,
co jest niezwykle cenne.

Z ˚YCIA MIASTA
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Basen termalno-solankowy uroczyÊcie otwarto 4 czerwca 1932 roku przy udziale prezydenta Ignacego MoÊcickiego.
Sama niecka basenowa by∏a tylko cz´Êcià ogromnego kompleksu basenowo-rekreacyjnego nazywanego Parkiem
Zdrowia. Obiekt zaprojektowa∏ Romuald Gutt z in˝. Aleksandrem Szniolisem, za tereny zielone odpowiada∏ Zygmunt
Hellwig, twórca dywanów kwiatowych. Basen przetrwa∏ drugà wojn´ Êwiatowà bez wi´kszych zniszczeƒ, po 1989
roku by∏ w∏asnoÊcià PUC. W 2002 roku przesta∏ dzia∏aç, nied∏ugo póêniej zosta∏ sprywatyzowany. Kolejni w∏aÊciciele
nie otworzyli obiektu, który dziÊ popada w ruin´.



Zdrowa Woda niebawem obchodziç b´dzie jubileusz 30-lecia istnienia.
- W tym momencie jesteÊmy spe∏nieni. Od 29 lat nie mieliÊmy ani jednego
dnia przerwy. Gramy, koncertujemy i nagrywamy systematycznie - mówi∏
w radiowej „Jedynce” S∏awomir Ma∏ecki, gitarzysta Zdrowej Wody.
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KULTURA

KONCERTY
I WYSTAWY

Kolejny koncert z cyklu „Cztery Pory
Roku” zaprezentowali uczestnicy warszta-
tów wokalnych w Miejskim Centrum Kul-
tury prowadzonych przez S∏awomira Ma-
∏eckiego. Wyst´p 18 marca tym razem
poÊwi´cony by∏ wioÊnie.

Po raz kolejny w Ciechocinku wystàpi∏
Teatr Taƒca „Kwieciste gwiazdy”. Zespó∏
tworzà utalentowani artyÊci z Ukrainy,
b´dàcy wychowankami Rodzinnego Domu
Dziecka z miejscowoÊci Kiwercy. Podczas
wyst´pu 5 marca zorganizowanego przez
Miejskie Centrum Kultury publicznoÊç
zobaczy∏a taƒce ludowe Êwiata, balet kla-
syczny, etiudy taneczne czy inscenizacje
bajek. Oprócz kunsztu m∏odych tancerzy,
atrakcj´ stanowi∏y ich kolorowe stroje.

Nowa wystawa w Galerii „Pod Dachem
Nieba” w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdro-
wiskowo-Rehabilitacyjnym. 10 marca odby∏
si´ wernisa˝ fotograficzny Zuzanny Lewan-
dowskiej i Krzysztofa Ga∏àzki. Zdj´cia mo˝-
na oglàdaç w galerii w dni powszednie od
godz. 9 do 14.
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S∏awomir Ma∏ecki i S∏awomir Jagas
ze Zdrowej Wody goÊcili 28 lutego w
„Muzycznej Jedynce” Polskiego Radia.
Prowadzàca audycj´ Maria Szab∏owska
przywo∏a∏a zbli˝ajàcà si´ 30. rocznic´
funkcjonowania zespo∏u.

- Mamy nadziej´ Êwi´towaç to wy-
darzenie - powiedzia∏ Ma∏ecki. - Kawa∏
czasu. By∏o lepiej, by∏o gorzej, ale mu-
zyka jest z nami. I zespó∏ sk∏ada si´ z
tego samego kr´gos∏upa - doda∏ Jagas.

- Zdrowa Woda to kawa∏ historii
polskiego bluesa - zauwa˝y∏a
Szab∏owska. - GraliÊmy w∏aÊciwie
wsz´dzie, gdzie mo˝na by∏o z takà
muzykà wystàpiç. W tym momencie
jesteÊmy spe∏nieni. Od 29 lat nie
mieliÊmy ani jednego dnia przerwy.
Gramy, koncertujemy i nagrywamy
systematycznie. Na koncie mamy 10
p∏yt, na 30-lecie b´dzie si´ rodzi∏a
kolejna - mówi∏ Ma∏ecki.

Prowadzàca przypomnia∏a zaanga˝o-
wanie Zdrowej Wody przy poczàtkach
Pierwszej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.
- ByliÊmy pierwszym zespo∏em, który
podjà∏ wyzwanie Jurka. 25 lat temu
zagraliÊmy pierwszy koncert w Ciecho-
cinku prowadzony przez Jurka i Waltera
Che∏stowskiego - opowiada∏ Ma∏ecki.

By∏a te˝ mowa o muzycznych inspi-
racjach, jak choçby Tadeuszu Nalepie.
- W 1971 roku jako m∏ody dzieciak
chodzàcy do szko∏y podstawowej, na
rynku w Radziejowie spotka∏em zespó∏

Breakout. Ta kolorowoÊç, ta innoÊç,
odr´bnoÊç od tego, co nas otacza∏o,
spowodowa∏o moje zainteresowanie.
Mocno to na mnie wp∏yn´∏o - wspo-
mina∏ Ma∏ecki.

Dlaczego Zdrowa Woda gra w∏aÊnie
bluesa? - Pi´kna muzyka, z serca, z
umys∏u, ze stanu ducha, z przekazu
dla ludzi. To muzyka dobra i szcz´Êcia
- mówi∏ Ma∏ecki. - I czasem nieszcz´Êcia
- wtràci∏a Szab∏owska. - Ale o tym
mogà mówiç czarni muzycy, którzy
tworzyli bluesa w Stanach. My jesteÊmy
nast´pcami tego czarnego bluesa w
sensie harmonii, melodyki, ale idea
pozostaje. Przy czym blues musi byç
szczery. Co nas boli, dotyka, o tym
dajemy znaç poprzez teksty - mówi∏
Ma∏ecki.

Szab∏owska zapyta∏a na koniec, cze-
go ˝yczyç jubilatom. - Jak ktoÊ dobiega
trzydziestki na scenie, to zdrowia -
skwitowa∏ Jagas.

    red.

Zdrowa Woda szykuje
nowà p∏yt´ na swój jubileusz
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Wystaw´ tworzy ponad 60 zdj´ç
autorstwa Gra˝yny Ochociƒskiej i Wan-
dy Rosiƒskiej. Na fotografiach podziwiaç
mo˝emy kwiaty, które odstajà od ka-
nonów florystycznego pi´kna. - Chcemy
pokazaç, ˝e kwiaty, choç przywi´d∏e,
wcià˝ sà pi´kne - mówi Ochociƒska.

Skàd pomys∏ na nietypowà wysta-
w´? - KtóregoÊ razu mia∏am bukiet
tulipanów. Zobaczy∏am, ˝e kwiaty,
którym wypadajà listki, te˝ sà pi´kne.
I zacz´∏yÊmy robiç zdj´cia. Tak˝e w
przywi´d∏ych kwiatach mo˝na dostrzec

urok - wyjaÊnia Ochociƒska. Autorki
znalaz∏y m.in. bliêniaki wÊród mleczy,
gerbery wyglàdajàce jak oczy sowy czy
s∏onecznika z pszczo∏à. Wszystko to w
przepi´knych kolorach i uj´ciach god-
nych mistrza fotografii. Teraz artystki
zbierajà materia∏ na kolejne wystawy.

Wystawa ∏àczy si´ te˝ z obchodzo-
nym 8 marca Dniem Kobiet. Mo˝emy
jà oglàdaç w galerii Miejskiej Biblioteki
Publicznej do 8 kwietnia.

Mariola Ró˝aƒska, red.

Fotograficzna wystawa
o kwiatach od Uniwersytetu
dla Aktywnych

Dzieƒ Kobiet
w

„Niezapominajce”
Podopieczni OÊrodka Dziennego Pobytu

„Niezapominajka” Êwi´towali Dzieƒ Kobiet
ju˝ 7 marca.

Widownia by∏a pe∏na, prócz paƒ bio-
ràcych udzia∏ w zaj´ciach, Ciechocinek
odwiedzi∏y pensjonariuszki Domu Pomocy
Spo∏ecznej w Zakrzewie. Wyst´p artystycz-
ny z piosenkami i monologami przygotowali
panowie, a na koniec do paƒ pow´drowa∏y
kwiaty.
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Uniwersytet dla Aktywnych zaprasza na wystaw´ fotograficznà „Nie-
przemijajàcy urok kwiatów” w galerii miejskiej biblioteki. Jej wernisa˝
odby∏ si´ 9 marca.
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Zdaniem psychologa

Lubi´ czy musz´? Jak rozpoznaç
u siebie zachowania na∏ogowe

Praca, za˝ywanie leków uspokajajàcych
i nasennych, surfowanie w internecie, pa-
lenie papierosów, picie kawy, alkoholu,
zakupy, jedzenie, gry hazardowe - co ∏à-
czy te wszystkie, pozornie ró˝ne sytuacje?
Wszystkie dostarczajà emocjonalnych ko-
rzyÊci: zmieniajà stan psychiczny pobudza-
jàc bàdê uspokajajàc, sprawiajà przyjem-
noÊç, poprawiajà nastrój, pozwalajà uciec
od stresu, trosk, dolegliwoÊci, nudy, sa-
motnoÊci, niepowodzeƒ, od szarej codzien-
noÊci. Zachowania te, niektóre podstawo-
we dla naszego ˝ycia i spo∏ecznego fun-
kcjonowania (jak jedzenie, praca, seks)
mogà staç si´ niebezpieczne, jeÊli b´dà wy-
konywane w nadmiarze: za du˝o, za cz´s-
to, w niew∏aÊciwych okolicznoÊciach. Mo-
gà staç si´ êród∏em k∏opotów, z∏ego samo-
poczucia, a nawet cierpienia, jeÊli stanà si´
dla nas wa˝niejsze ni˝ inne nasze aktyw-
noÊci ˝yciowe.

Zachowania te sà obarczone wysokim
ryzykiem nadu˝ywania, co mo˝e prowadziç
do uzale˝nienia. Mówimy: pracuj´, pal´,
jem, gram bo lubi´. Im cz´Êciej wykonu-
jemy te aktywnoÊci, tym bardziej stajà si´
one niezastàpione jako êród∏o przyjemnych
doznaƒ i lekarstwo na z∏y nastrój. W koƒ-
cu trudno nam sobie wyobraziç bez nich
nasze ˝ycie. Im bardziej stajà si´ dla nas
wa˝ne, im cz´Êciej po nie si´gamy, tym
wi´ksze prawdopodobieƒstwo, ˝e zacz-
niemy doÊwiadczaç problemów. Narasta-
nie negatywnych konsekwencji powinno,
ale cz´sto nie powoduje rezygnacji z za-
chowania, a próby kontroli (czasu, iloÊci
czy cz´stotliwoÊci) najcz´Êciej koƒczà si´
pora˝kà. Wtedy jest to zupe∏nie inna rze-
czywistoÊç: du˝o pracuje, jem, pal´ czy
gram, bo musz´.

Na pytanie o to, gdzie przebiega grani-
ca mi´dzy zaanga˝owaniem, aktywnoÊcià
˝yciowà, pasjà a uzale˝nieniem, mo˝na
odpowiedzieç, analizujàc swoje zachowa-
nia w poni˝szych obszarach.

1. Nieodparte pragnienie powtarzania
okreÊlonej czynnoÊci lub zachowania.

2. Zwi´kszanie iloÊci i cz´stotliwoÊci -
cz´sto to najbli˝si zwracajà uwag´, ˝e
z czymÊ przesadzasz.

3. UpoÊledzenie kontroli - kiedy to przy-
k∏adowo, nie udajà si´ próby umówienia
si´ ze samym sobà (bàdê bliskimi), aby nie
robiç czegoÊ przez jakiÊ czas.

4. DolegliwoÊci wynikajàce z zaprzesta-

nia zachowania (np. narastajàce napi´cie,
obni˝ony nastrój, problemy ze snem).

5. Koncentracja ˝yciowej aktywnoÊci
wokó∏ zachowania (wykonywanie aktyw-
noÊci kosztem innych wa˝nych spraw,
kosztem rodziny, poczucie winy, ukrywa-
nie prawdy itd.).

6. Negatywne konsekwencje na∏ogo-
wych zachowaƒ - doÊwiadczanie proble-
mów psychicznych (jak: zmienne nastroje,
poczucie winy, z∏oÊç, osamotnienie, obni-
˝ona samoocena), problemy zdrowotne,
problemy rodzinne (k∏ótnie, zaniedbywa-

nie rodziny, os∏abienie zaanga˝owania
emocjonalnego), problemy spo∏eczne (kon-
flikty, izolowanie si´, gafy towarzyskie, pro-
blemy z prawem), problemy zawodowe,
problemy ekonomiczne (zwi´kszenie wy-
datków, d∏ugi).

JeÊli doÊwiadczasz sytuacji opisanych
w co najmniej trzech spoÊród szeÊciu ob-
szarów i dotyczy to Twojego zachowania
w ciàgu ostatniego roku, to masz prawo
podejrzewaç, ˝e albo jesteÊ osobà uzale˝-
nionà od substancji psychoaktywnej (alko-
hol, leki, u˝ywki, nikotyna, narkotyki) albo
wykonywana przez ciebie aktywnoÊç na-
bra∏a ju˝ cech na∏ogu (pracoholizm, ha-
zard, zakupoholizm, siecioholizm, sekso-
holizm, zaburzenia jedzenia itp.).

W momencie uzale˝nienia bardzo trud-
no rozstaç si´ z danym zachowaniem i rów-
nie trudno jest je skutecznie ograniczyç.
Powstaje g∏´bokie przywiàzanie do jego
wp∏ywu na samopoczucie. Znajduje si´
wiele wiarygodnych usprawiedliwieƒ, aby
móc je kontynuowaç, mimo szkód jakie
powoduje i mimo krytyki ze strony oto-
czenia. Cz´sto niezb´dna jest pomoc spe-
cjalistów, którzy pomagajà dotrzeç do êró-
de∏ problemów, po to by nauczyç jak w inny
sposób radziç sobie z emocjami i jak czer-
paç satysfakcj´ z ˝ycia, nie si´gajàc po sub-
stancje chemiczne i aktywnoÊci mogàce
przerodziç si´ w zachowania na∏ogowe.

                        Monika Kofel-Dudziak
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Do kin 24 lutego wszed∏ najnowszy film
Agnieszki Holland „Pokot”, który jest ekra-
nizacjà wydanej w 2009 roku powieÊci Ol-
gi Tokarczuk „Prowadê swój p∏ug przez
koÊci umar∏ych”.

Jest to opowieÊç o serii dziwnych zgonów
w ma∏ej miejscowoÊci w Kotlinie K∏odzkiej.
Emerytowana in˝ynierka i zatwardzia∏a eko-
lo˝ka Janina Duszejko znajduje cia∏o swo-
jego sàsiada. Pozornie wyglàda to na zwyk∏y
wypadek, jednak bohaterka dochodzi do
w∏asnych wniosków. Mordercami wed∏ug
niej sà sarny, które pomÊci∏y swojà upolo-
wanà i zjedzonà przez denata siostr´. Nikt
jednak w takà wersj´ wydarzeƒ nie chce
wierzyç, lecz kolejne zgony sà coraz bardziej
podejrzane i odpowiadajà teoriom pani
Duszejko, która swoich przemyÊleƒ bynaj-
mniej nie kryje.

Pozornie jest to krymina∏, ale bli˝ej ksià˝-
ce do bycia thrillerem moralnym, powieÊcià
filozoficznà czy nawet horrorem. Nie chodzi

w niej o odkrycie sprawcy zbrodni. G∏ów-
nym tematem jest ∏owiectwo - jego sens,
tradycje i spo∏eczna rola. PowieÊç stawia
nas przed pytaniem: czy zabijanie zwierzàt
w imi´ rzekomego zachowania równowagi
w przyrodzie rzeczywiÊcie ma swoje racje?

Pani Duszejko jest definitywnie przeciw
polowaniom. Na ka˝dym kroku mówi o
poszanowaniu ˝ycia zwierzàt. UÊwi´ca na-
wet ich zemst´, którà uwa˝a za s∏usznà w
obliczu mordu na tak szerokà i akceptowa-
nà spo∏ecznie skal´. Jest przedstawicielkà
skrajnego podejÊcia do tematu. Reaguje
bardzo emocjonalnie. W miar´ rozwoju
wypadków coraz bardziej zag∏´bia si´ w
tajemnice lasu, a w tej podró˝y towarzyszà
jej: gburowaty sàsiad, by∏y uczeƒ, z którym
bohaterka lubi t∏umaczyç amatorsko poezje
Blake'a, m∏oda sprzedawczyni z miejsco-
wego lumpeksu oraz (przez moment) eks-
centryczny profesor entomologii. Pozostajà
oni jednak na uboczu. To w∏aÊnie pani
Duszejko gra pierwsze skrzypce w tej his-
torii.

PowieÊç utrzymana jest w konwencji
realizmu magicznego. Zemsta zwierzàt wisi
nieub∏aganie nad lokalnym ko∏em ∏owiec-
kim. Atmosfera g´stnieje ze strony na stro-
n´. Czekamy w koƒcu na scen´, w której
nad jeszcze ciep∏ym cia∏em zwierz´cego
mordercy zobaczymy siedzàcego wilka czy
dzika, dumnego z dokonanego odwetu.

Tekst czyta si´ bardzo dobrze. Nie jest
napisany wydumanym j´zykiem, choç po-
rusza bardzo powa˝ne tematy. Ponadto
uzupe∏niono go o czarno-bia∏e ilustracje
znanego czeskiego rysownika Jaromíra
Vejdíka, które pog∏´biajà groz´ dziejàcych
si´ wydarzeƒ. Jedynym mankamentem jest
zakoƒczenie, które rozczarowuje i burzy
ca∏y dotychczasowy nastrój. Racjonalne
wyt∏umaczenie zbrodni „gryzie si´” z mro-
cznym i tajemniczym klimatem, narzuco-
nym do tej pory przez panià Tokarczuk.

         ˚aneta Mas∏owska

Olga Tokarczuk - Prowadê swój p∏ug
przez koÊci umar∏ych

TO POLECAM
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KINO „ZDRÓJ”
W kwietniu planujemy zagraç:

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

S∏owacja, czas projekcji 1.47
1.04 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 2.04 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Zajàc Max ratuje Wielkanoc”
bajka w 2D, animacja, familijny,

prod. Niemcy, 1.19
8.04 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i 9.04 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16)

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

8.04 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 9.04 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Amok”
krymina∏, prod. Niemcy, Polska,

Szwecja, 1.48
21.04 (piàtek) godz.16.00 (kasa 15-16)

i 19.00 (kasa 18-19), 22.04 (sobota)
godz. 19.00 (kasa 18-19) i 23.04 (niedziela)

godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Power Rangers”
akcja, sci-fi, prod. Kanada, USA, 2.04

22.04 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)
i 23.04 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Pi´kna i bestia” w 3D
fantasy, musical, romans, prod. USA, 2.09
28.04 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16),
29.04 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i 30.04 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Sztuka kochania.
Historia Michaliny Wis∏ockiej”

biograficzny, dramat, prod. Polska, 2.0
29.04 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 30.04 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18.19)

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.

Amatorska grupa kabaretowa „Z∏ota maska” dzia∏ajàca przy Uniwersytecie dla Aktywnych poszukuje akom-
paniatora-wolontariusza, najlepiej pianisty lub osoby grajàcej na klawiszach.

Kabaret istnieje pi´ç lat, ma za sobà kilka spektakli, wyst´powa∏ na scenie Teatru Letniego, w wielu ciecho-
ciƒskich sanatoriach, 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 Bogumi∏à Wysotà, telefonicznie pod numerem 881 701 711
lub pod adresem mailowym kabaretzlotamaska@wp.pl.
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SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

Reprezentanci klas wzi´li udzia∏ w
trzech konkurencjach. Jak zwykle naj-
trudniejszà okaza∏ si´ konkurs wiedzy
o ˝yciu Staszica, jego dzie∏ach i epoce.
Po zaciek∏ej walce wygra∏a dru˝yna kla-
sy 1 gimnazjum. Reprezentanci: Agata
Afeltowicz, Maja Romanowska i Jakub
Durkiewicz otrzymali pamiàtkowe dy-
plomy i nagrody ksià˝kowe.

Uczniowie tej samej klasy wygrali
pozosta∏e dwie konkurencje. Zadaniem
by∏o przygotowanie scenki z ˝ycia Sta-
szica lub piosenki, ewentualnie wier-

sza na temat szko∏y lub patrona, ucz-
niowie musieli te˝ popisaç si´ zdolnoÊ-
ciami plastycznymi i pomys∏owoÊcià,
bowiem trzeba by∏o przygotowaç ry-
sunek, obraz, rzeêb´ lub innà form´
dotyczàcà patrona. Jury w sk∏adzie:
Dorota Walinowicz-Matynia, Aldona
Nocna i dyrektor Zbigniew Ró˝aƒski
nie mia∏o wàtpliwoÊci, komu nale˝y si´
laur zwyci´zcy. „Gimnazjalne pierw-
szaki” pokona∏y swoich starszych rywali
i mog∏y raczyç si´ ze swoim wycho-
wawcà Jakubem Krzewiƒskim zwyci´s-

kim tortem.
Jak przyznajà uczniowie, Âwi´to Pa-

trona to bardzo ciekawa forma pro-
pagowania wiedzy o Stanis∏awie Sta-
szicu - niezwyk∏ej postaci doby oÊ-
wiecenia i znakomita zabawa, a tak˝e
mo˝liwoÊç wykazania si´ kreatywnoÊ-
cià i poczuciem humoru. Gwarantuje
du˝à dawk´ prze˝yç estetycznych i jest
wa˝nà lekcjà historii dla wszystkich.

Aldona Nocna

Âwi´to Staszica
w ciechociƒskich szko∏ach
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Tegoroczne Âwi´to Patrona dwóch ciechociƒskich placówek odby∏o si´ 1 marca. Do rywalizacji stan´li uczniowie
klas Liceum Ogólnokszta∏càcego i Niepublicznego Gimnazjum, bowiem obie szko∏y mieszczà si´ w tym samym
obiekcie i majà tego samego patrona - Stanis∏awa Staszica.



Ró˝norodnoÊç zaj´ç, jakie ostatnio mia∏am przyjemnoÊç prowadziç w bibliotece miejskiej to co najmniej wyborny
gulasz strogonowa.

Na pierwszy ogieƒ pójdà zatem ucz-
niowie z Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kszta∏càcego im. S. Staszica oraz gim-
nazjaliÊci z Zespo∏u Szkó∏ w Brudnowie.
Podczas lekcji bibliotecznych przepro-
wadzonych w czytelni zg∏´bialiÊmy ta-
jemnice katalogów elektronicznych,
poznawaliÊmy biblioteki i repozytoria
cyfrowe oraz wyszukiwaliÊmy informa-
cje w naukowych bazach danych. Brzmi
skomplikowanie? Zapewniamy, ˝e
wszystko jesteÊmy wam w stanie wy-
jaÊniç, jeÊli tylko zapytacie biblioteka-
rzy.

Odwiedzili nas równie˝ m∏odsi kole-
dzy gimnazjalistów, pi´ciolatki z przed-
szkola Bajka. Na zaj´ciach poÊwi´co-
nych dinozaurom dzieci musia∏y w
przeciàgu nieca∏ej godziny „spakowaç”

W bibliotece
marzec jak w garncu
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walizk´ poszukiwacza szczàtków di-
nozaurów. Zr´cznie, spod no˝yczek,
wysz∏y nie tylko ∏opaty, lupy i miote∏ki,
znaleêç mo˝na by∏o w przygotowanych
baga˝ach kapelusze, pienià˝ki i broka-
towe stroje (gdyby po pracy uda∏o si´
wybraç do dyskoteki).

Jako danie g∏ówne poda∏abym zaj´-
cia Mamoteki. Te obfitowa∏y w anima-
cje plastyczne: kolorowy pociàg, ma-
lowany farbami, plastusiowy ogródek
z wyczarowanych plastelinowych kszta∏-
tów. Po czytelni kica∏y te˝ weso∏e ˝abki
z ˝abim Êpiewem na ustach. Zaj´cia te
poprowadzi∏y nasze animatorki: Iza
Maciejko oraz Marzena C. Karcz.

Na deser zostawi∏abym teatrzyk Ka-
mishibai, z którym goÊci∏am w biblio-
tece w Szkole Podstawowej nr 1 w Cie-

chocinku na zaproszenie Bo˝eny Okule-
wicz. Dzieci mia∏y okazj´ wys∏uchaç
opowieÊci o kotce Milusi, motylu Ke-
mushi, Rowerze Walentynki. Salwy
Êmiechu wywo∏ywa∏y g∏owy wyci´te ze
zdj´ç na∏o˝onych na rysunki kredkà
podczas podró˝y po Pary˝u wraz z
opowieÊcià „Lew w Pary˝u”. Zaintereso-
wanie wÊród dzieci wzbudzi∏a technika
kola˝u zastosowana na kartach tej opo-
wieÊci.

JeÊli jeszcze wam ma∏o to na dok∏ad-
k´ zostawi∏am sesj´ fabularnà RPG,
która odby∏a si´ w ramach Klubu Gier
Niekomputerowych, gdzie sp´dziliÊmy
kolejnà ju˝ sobotnià noc w bibliotece.

Mam nadziej´, ˝e nabraliÊcie apetytu
na… bibliotek´.

          Lidia Wasilewska



W Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w piàtek 24 lutego zosta∏ zorganizowany Dzieƒ Otwarty.
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Dyrekcja, grono pedagogiczne i ucz-
niowie wyszli naprzeciw oczekiwaniom
przysz∏ych uczniów i ich rodziców. Za-
prezentowaliÊmy bogaty dorobek pla-
cówki, przede wszystkim osiàgni´cia
naszych podopiecznych oraz ofert´
edukacyjnà i baz´ lokalowà naszej szko-
∏y. W programie spotkania znalaz∏o si´
wystàpienie dyrektor Anny W∏adkows-
kiej, która przedstawi∏a wst´pnà orga-
nizacj´ funkcjonowania placówki w
przysz∏ym roku szkolnym: podzia∏ na
odzia∏y, rozmieszczenie pracowni, pro-
ponowane formy zaj´ç pozalekcyjnych,

a tak˝e otwartoÊç na wspó∏prac´ szko∏y
ze Êrodowiskiem lokalnym.

W cz´Êci artystycznej rodzice wraz z
dzieçmi mogli poznaç niektóre z umie-
j´tnoÊci m∏odzie˝y, w tym taniec towa-
rzyski i uk∏ad sportowo-taneczny. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszy∏ si´
pokaz mody nauczycielskiej, który by∏
te˝ humorystycznà prezentacjà kadry
naszej placówki.

Odwiedzajàcym udost´pniono wszy-
stkie klasopracownie. GoÊcie zaskoczeni
byli dobrze wyposa˝onymi, przestron-
nymi salami. W ka˝dej klasie naszej

szko∏y zainstalowane sà tablice inter-
aktywne lub rzutniki multimedialne,
które podnoszà atrakcyjnoÊç lekcji.

Dzieƒ otwarty by∏ okazjà do spot-
kania si´ z nauczycielami uczàcymi po-
szczególnych przedmiotów, do poka-
zania goÊciom panujàcego w szkole
klimatu ˝yczliwoÊci, otwartoÊci i akcep-
tacji na indywidualnoÊç drugiego cz∏o-
wieka. Spotkanie zakoƒczy∏ s∏odki po-
cz´stunek przygotowany przez panie
prowadzàce sto∏ówk´ szkolnà. Do zo-
baczenia we wrzeÊniu!

                           Red.

Drzwi otwarte
w Publicznym Gimnazjum
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W Przedszkolu Samorzàdowym nr 2 im. Kubusia Puchatka zosta∏ roz-
strzygni´ty konkurs fotograficzny „Aktywne ferie”.
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Pierwszy dzieƒ wiosny
w „Bajce”

Choç astronomiczna wiosna nadesz∏a
w poniedzia∏ek, to t´ kalendarzowà,
wszystkie przedszkolaki, uroczyÊcie
powita∏y we wtorek 21 marca.

Spacery i wycieczki w poszukiwaniu
oznak wiosny odbywa∏y si´ ju˝ w po-
przednich tygodniach, bo i przyroda
wczeÊniej sprawi∏a niespodziank´:
wsz´dzie kwitnà krokusy i przebiÊniegi;
na wierzbach rozkwit∏y dorodne bazie,
a na niebie codziennie s∏ychaç klangor
przelatujàcych ptaków w´drownych
powracajàcych do swoich siedlisk.

Ale pierwszego dnia kalendarzo-
wej wiosny, dzieci z Bajki wystroi∏y si´
w weso∏e, ˝ywe kolory i wzi´∏y udzia∏
w wiosennych zabawach! By∏y wi´c
bajki i inscenizacje o zaspanej WioÊnie,
która nie mia∏a ochoty jeszcze przy-
chodziç w nasze strony i o Zimie, która
nie mia∏a ochoty odejÊç. By∏y te˝ za-
gadki zwiàzane ze zwierz´tami, roÊli-
nami i ptakami. Tu, trzeba przyznaç,
okaza∏o si´, ˝e dzieci bardzo dobrze
zna∏y ró˝ne wiosenne kwiaty, a nawet
potrafi∏y rozpoznaç g∏osy ptaków: sko-
wronków, s∏owików, kosów oraz wielu
innych.

Dzieci przy muzyce pokazywa∏y, jak
roÊliny pnà si´ ku s∏oƒcu, jak rosi je

wiosenny deszczyk, jak weso∏y wietrzyk
przegania ciemne deszczowe chmury.

A na koniec wszystkie grupy wysz∏y
do ogrodu poszukaç znanych przecie˝
ze spacerów i wycieczek oznak wiosny:
pàków na drzewach, malutkich roÊlinek
wychylajàcych si´ spod ziemi, kluczy
g´si i ˝urawi na niebie.

I kiedy okaza∏o si´, ˝e ju˝ jest naj-
wy˝szy czas, ˝eby Zima odesz∏a na do-
bre, przedszkolaki postanowi∏y si´ z
nià rozprawiç: trzeba by∏o wygoniç,
zniszczyç z∏e, zimne emocje; trzeba
by∏o okrzykiem przep´dziç starà por´
roku! I na koniec trzeba by∏o pozbyç
si´ Marzanny- i tak si´ sta∏o w mgnieniu
oka! wszystkie Marzanny zosta∏y znisz-
czone doszcz´tnie - do najmniejszego
skrawka papieru. A poniewa˝ by∏y to
twory ekologiczne, wi´c równie szybko
wszystkie szczàtki zosta∏y przez dzieci
zebrane do kosza.

Na tym, oczywiÊcie, nie zamierzamy
poprzestaç, poniewa˝ wiosna ma nam
jeszcze sporo ciekawych rzeczy do za-
oferowania: ju˝ czekamy na wiosenne
wierszyki matematyczne w rodzinnym
konkursie poetyckim!

    Wies∏awa K. Wójcik

Tajniki perkusji
Warsztaty perkusyjne w Szkole Pod-

stawowej nr 1 poprowadzi∏ 15 marca
Damian Kowalski z Torunia.

Uczniowie ciechociƒskiej podstawówki,
którzy majà ju˝ niema∏e doÊwiadczenie w
grze na zestawie perkusyjnym, poznawali
dalsze tajniki tego instrumentu. Pan Da-
mian pokaza∏, jak stroiç poszczególne b´b-
ny oraz przygotowa∏ çwiczenia nutowe na
werbel doskonalàce technik´ gry i wyrabia-
jàce dobre nawyki wed∏ug najlepszych ame-
rykaƒskich wzorców (zestaw perkusyjny
powsta∏ w∏aÊnie na potrzeby jazzu w jego
ojczyênie). Ka˝dy z uczestników warsztatów
zaprezentowa∏ równie˝ swoje umiej´tnoÊci
na ca∏ym zestawie, po czym prowadzàcy
indywidualnie okreÊli∏ preferencje muzycz-
ne i korygowa∏ technik´ gry, jeÊli to by∏o
potrzebne. Dwie godziny pracy min´∏y bar-
dzo szybko. Nasi uczniowie byli bardzo
zadowoleni z warsztatów, o czym Êwiadczy
ich poczucie niedosytu (gdy˝ by∏o za krót-
ko) oraz ch´ç uczestnictwa w kolejnych.

Tomasz Thiede

Âwiat wed∏ug
Reksia

W Szkole Podstawowej nr 1 goÊci∏ 3
marca Teatr „Kurtyna” z Krakowa. Ak-
torzy przedstawili zabawnà, poruszajàcà,
wype∏nionà muzykà i humorem bajk´
profilaktycznà „Âwiat wed∏ug Reksia”.

Przedstawienie opowiada∏o histori´ przy-
jaêni ma∏ego ch∏opca i jego wiernego psa.
By∏a to teatralna lekcja skupiona tematycz-
nie na realizacji najwa˝niejszych dzia∏aƒ
edukacyjnych z zakresu profilaktyki (pro-
mocji zdrowego stylu ˝ycia, zapobiegania
agresji, bezpiecznego korzystania ze Êrod-
ków multimedialnych, kszta∏towania po-
zytywnego nastawienia do siebie i innych,
szacunku do osób starszych, wykorzystania
czasu wolnego, w∏aÊciwego stosunku do
zwierzàt).

Dzieci uczestniczy∏y w spektaklu dzi´ki
wsparciu Urz´du Miejskiego w Ciechocin-
ku, który sfinansowa∏ powy˝szà form´ pro-
filaktyki.

      Danuta Kapelaty-Hryniewicz



Grupa pi´ciolatków w Przedszkolu Samorzàdowym "Bajka" uroczyÊcie obchodzi∏a 8 marca Êwi´to dziewczynek.
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Ch∏opcy, którzy stanowià znacznà
wi´kszoÊç w tej grupie, postanowili
uprzyjemniç dzieƒ swoim kole˝ankom.
Pojawi∏y si´ wi´c s∏odycze ró˝nego
rodzaju, drobne b∏yszczàce upominki,
a przede wszystkim kwiaty: przepi´kne
tulipany dla ka˝dej dziewczynki!

Nasi mali gentlemani z∏o˝yli kole˝an-
kom najserdeczniejsze ˝yczenia: zdrów-

ka, mi∏oÊci, kole˝eƒstwa i beztroskiej
zabawy. Odby∏ si´ te˝ mini koncert ˝y-
czeƒ, a nast´pnie weso∏a zabawa przy
muzyce.

Teraz, na zakoƒczenie tak uroczys-
tego dnia, pragniemy jeszcze raz z∏o˝yç
serdeczne ˝yczenia wszystkim kobie-
tom: pani dyrektor, nauczycielkom
w przedszkolu, paniom z kuchni, ma-

mom, przewodniczàcej Rady Rodziców,
a tak˝e paniom z grupowych Rad, które
poÊwi´ci∏y ten dzieƒ na organizowanie
atrakcji nie tylko dla swoich dzieci. Dzi´-
kujemy i ˝yczymy wszystkiego najlep-
szego!

    Wies∏awa K. Wójcik

Âwi´to wszystkich
dziewczynek w „Bajce”
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W Przedszkolu Samorzàdowym nr 2 im. Kubusia Puchatka zosta∏ roz-
strzygni´ty konkurs fotograficzny „Aktywne ferie”.
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Konkurs fotograficzny
w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka

Konkurs mia∏ na celu kultywowanie
tradycji i zwyczajów rodzinnych zwià-
zanych ze wspólnym sp´dzaniem ferii,
rozwijanie u dzieci zainteresowania
fotografià jako formy utrwalania rze-
czywistoÊci, rozwijanie umiej´tnoÊci
pos∏ugiwania si´ ró˝nymi technikami
plastycznymi oraz propagowanie ak-
tywnego sp´dzania czasu wolnego.

Do 21 lutego do organizatora wp∏y-
n´∏o 15 prac. W komisji konkursowej
zasiedli Iwona Rutecka, dyrektor przed-
szkola, Marcin Strych, przewodniczàcy
Komisji OÊwiaty, Kultury, Sportu, Turys-
tyki i Promocji Miasta oraz Izabela Ra-
kusiewicz, nauczycielka grupy trzy-
latków i koordynatorka konkursu. Po
zweryfikowaniu zg∏oszonych prac pod
wzgl´dem formalnym na podstawie
regulaminu jury podda∏o ocenie artys-

tycznej i merytorycznej wszystkie foto-
grafie oraz ramki.

SpoÊród autorów prac cz∏onkowie
komisji wy∏onili zwyci´zców i postano-
wili przyznaç nagrody: I miejsce Magda
Michalak (grupa „Maleƒstwa”), II miejs-
ce Tosia Matuszak (grupa „Kangurki”),
III miejsce Mateusz Stolarski (grupa
„Kangurki”). Wyró˝nienia otrzymali:
Karina Sikorska (grupa „Maleƒstwa”),
Kinga Derengowska (grupa „Sówki”),
Julian Smardzewski (grupa „Maleƒ-
stwa”).

Zwyci´zcom serdecznie gratulujemy!
Wszystkim dzieciom i rodzicom biorà-
cym udzia∏ w konkursie bardzo dzi´-
kujemy za ogromne zaanga˝owanie
i twórczà prac´.

    Izabela Rakusiewicz

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.

OG¸OSZENIE
Burmistrz Ciechocinka, dzia∏ajàc w oparciu
o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami

(Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.),
informuje ̋ e na tablicy og∏oszeƒ w siedzibie
Urz´du Miejskiego w Ciechocinku przy ul.
Kopernika 19 oraz na stronie internetowej
www.ciechocinek.bipst.pl zamieszczono

wykazy nieruchomoÊci stanowiàcych
w∏asnoÊç Gminy Ciechocinek

przeznaczonych do zbycia.



W V Otwartym Turnieju Trójek
Siatkarskich Kobiet i Dziewczàt wzi´∏o
udzia∏ 13 dru˝yn. Zawody odby∏y si´
18 marca w hali sportowej.

Faz´ eliminacyjnà zespo∏y rozegra∏y w
dwóch grupach systemem ka˝dy z ka˝dym,
a do play-off kwalifikowa∏y si´ po cztery
najlepsze zespo∏y z ka˝dej z nich. Turniej
zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem dru˝yny
Ksi´˝niczki, które w finale pokona∏y 23:13
4 Fun 2 Bydgoszcz, a w meczu o 3. miejsce
Odwieczny Problem zwyci´˝y∏ 4 Fun 1
Bydgoszcz 20:13.

Wyniki:
åwierçfina∏y:
Odwieczny Problem - Blondi 23:9;

Ksi´˝niczki - Aleksandria 1 18:14; 4 Fun
2 B-szcz - Aleksandria 2 25:13; 4Fun 1 B-
szcz - Szklany 21:15.

Pó∏fina∏y:
Ksi´˝niczki - Odwieczny Problem 15:13;

4 Fun 2 B-szcz - 4 Fun 1 B-szcz 25:13
O 7 miejsce:  Aleksandria 2 - Blondi 17:11
O 5 miejsce:  Szklany - Aleksandria 1 14:12
O 3 miejsce:  Odwieczny Problem - 4 Fun
1 B-szcz 20:13

O 1 miejsce:  Ksi´˝niczki - 4 Fun 2 B-
szcz 23:13.

Najlepszà zawodniczkà turnieju zosta∏a
wybrana Dorota Olszewska (Odwieczny
Problem). Statuetki dla najlepszych dru˝yn
ufundowa∏ ciechociƒski OSiR.

   Maciej Wzi´ch

Ksi´˝niczki
wygrywajà

turniej trójek
siatkarskich

Wyniki:
o 11 miejsce Niebiescy - Autowit

OÊno 5:4
o 9 miejsce Jedyna Ciechocinek -

CNC Technika Nieszawa 3:6

o 7 miejsce Meble Tomaszewscy
Waganiec - WKS Kiszonka S´dzin 1:5

o 5 miejsce Oldboy Zdrój Cie-
chocinek- ˚abka Team 4:2

o 3 miejsce ¸okietek Masdrob Si-
niarzewo - Black Boys 2:1

o 1 miejsce Black Sun Ciechocinek -
 Oldboy S∏u˝ewo 4:3

Najlepszym strzelcem ligi zosta∏
Hubert Nowakowski (Oldboy Zdrój
Ciechocinek - 37 bramek), bramkarzem
wybrano Rafa∏a Szortyk´ (¸okietek
Masdrob Siniarzewo), a zawodnikiem
Micha∏a P∏aszczyƒskiego (Black Sun
Ciechocinek).

Wi´cej na temat CALF na www.cal-
f.futbolowo.pl.fo

t.
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Wychowanek Tomasza Sikorskiego
trzykrotnie zakwalifikowa∏ si´ do fina∏u
A, w którym walczy si´ o medale.
Micha∏ wywalczy∏: 7. miejsce na dy-
stansie 200 m stylem grzbietowym, 7.
miejsce na dystansie 100 m stylem
grzbietowym i 8. miejsce na dystansie
50m stylem grzbietowym.

Ponadto dwa razy startowa∏ w finale
B, gdzie p∏ywacy walczà o miejsca od

11 do 20. Ostatecznie uplasowa∏ si´
dwukrotnie na 12. miejscu: 50 m stylem
dowolnym i 100 m zmiennym.

Mistrzostwa Polski w p∏ywaniu ju-
niorów odbywa∏y si´ od 10 do 12 mar-
ca w Gliwicach. W zawodach uczest-
niczy∏o 431 zawodników reprezentuj-
àcych 131 klubów z ca∏ego kraju.

Maciej Wzi´ch
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Micha∏ Kulpa siódmy w p∏ywackich
mistrzostwach Polski juniorów

Black Sun Ciechocinek wygrywa
IX Amatorskà Lig´ Futsalu

Micha∏ Kulpa z UKS Kurort startowa∏ w fina∏ach Mistrzostw Polski
w p∏ywaniu juniorów 16-letnich.

Drugi raz z rz´du Ciechociƒskà Amatorskà Lig´ Futsalu wygrywa zespó∏
Black Sun Ciechocinek. Fina∏y turnieju rozegrano 11 marca w Hali
Sportowej.
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Walentynkowy Turniej Minisiatkówki
Par dla m∏odzie˝y szkolnej zosta∏
rozegrany 18 lutego w hali sportowej.

Kilkudziesi´ciu m∏odych siatkarzy z Cie-
chocinka, Aleksandrowa Kujawskiego i Ra-
cià˝ka rywalizowa∏o w nim w czterech ka-
tegoriach wiekowych.

Wyniki:
Klasy IV szko∏y podstawowej:
1. Julia Siuber-Marianna Mas∏owska, 2.

Tymoteusz Matuszak-Szymon Wi´ckowski,
3. Oliwia Koprowska-Zofia Szulc, 4. Natalia
Domaga∏a-Aleksandra Odwa˝na.

Klasy V szko∏y podstawowej:
1. Bruno Wituski-Pawe∏ Kofel, 2. Wikto-

ria Szcz´sna-Ma∏gorzata Ko∏owrocka, 3. Ju-
lia Goêdzikowska-Vanessa Koz∏owska, 4.
Oliwia Chaberska-Maja Pieniak.

Klasy VI szko∏y podstawowej:
1. Leon Paƒka-Mateusz Guêniczak-J´d-

rzej Szaj, 2. Franciszek Kamiƒski-Krzysztof
Jaworski, 3. Igor Ostapowycz-Piotr Âwiercz,
4. Kacper Âmigielski-Oliwier Obialski

Szko∏y gimnazjalne i ponadgimnazjalne:
1. Micha∏ Mas∏owski-Piotr Haberski, 2. Ka-
cper Mas∏owski-Mateusz Koz∏owski, 3. Pa-
we∏ Szudzik-Kacper Rutkowski-Mi∏osz Siu-
ber, 4. Kinga Bajda-Mateusz Jakubowski.

Statuetki dla najlepszych zespo∏ów ufun-
dowa∏ ciechociƒski OÊrodek Sportu i Re-
kreacji.

Maciej Wzi´ch

Walentynkowy
turniej w siatkówk´

W zawodach na poczàtku lutego
polska reprezentacja zaj´∏a siódme
miejsce. Ale od wyniku wa˝niejsza by-
∏à duma z reprezentowania kraju.

- Nigdy o czymÊ takim nie marzy∏em,
niesamowite prze˝ycie - mówi o za-
∏o˝eniu koszulki reprezentacji Polski
Dariusz Paczkowski. - Ci´˝ko to opisaç.
Zawsze stara∏em si´ zrozumieç spor-
towców, którzy startujà na olimpiadzie.
Serce bije szybciej, dech zapiera, cz∏o-
wiek ma poczucie, ˝e jest wa˝ny. CoÊ
pi´knego - dodaje.

Paczkowski przyznaje, ˝e w hokeja
na trawie gra zaledwie od dwóch lat.
- KiedyÊ gra∏em w pi∏k´. Ciesz´ si´, ˝e
zapracowa∏em na powo∏anie, mo˝e
nie tyle umiej´tnoÊciami, co kondycjà.
Trener kaza∏ mi biegaç, biegaç, biegaç,
wi´c to robi∏em - Êmieje si´.

Powo∏ania do kadry narodowej to
najlepszy dowód na to, jak dynamicz-
nie rozwijajà si´ T´˝niowcy Ciechocinek,
dru˝yna oldbojów spod t´˝ni grajàca
w hokeja na trawie. To g∏ównie byli
zawodnicy laskarskiej sekcji CKS Zdrój,
która kiedyÊ funkcjonowa∏a przy klubie.
- Dwa lata temu zebraliÊmy si´ w pi´t-
nastu ch∏opa i tak powstaliÊmy. Wszyst-
ko zrobiliÊmy sami, nie mamy sponso-
rów - mówi Przemys∏aw Kulpa,
wiceprezes T´˝niowców.

W klubie grajà na co dzieƒ zawod-
nicy w wieku od 50 do 64 lat. Choç

kondycjà, jak podkreÊla Kulpa, mogli-
by zawstydziç niejednego juniora. Sport
to dla nich przede wszystkim sposób
na sp´dzanie wolnego czasu. To po
prostu pasja.

- Jak przychodzi Êroda i sobota, robi´
wszystko, ˝eby byç na treningu - mówi
Paczkowski. - Gra∏ jeden wujek, drugi
wujek, tato. To rzecz nabyta - dodaje
Kulpa.

Na treningi przychodzà tak˝e m∏odsi,
jest m∏odzie˝ ze Stawek i Ciechocinka.
- Mamy nadziej´, ˝e od wrzeÊnia uda
si´ za∏o˝yç sekcj´ dla dzieci, ale dwóch
z nas musi zrobiç kursy trenerskie, co
wià˝e si´ ze sporymi kosztami - rozk∏a-
da r´ce Kulpa.

Na razie T´˝niowcy ogrywajà si´,
je˝d˝àc na turnieje i grajàc z zaprzyj-
aênionymi dru˝ynami z Rogowa, Poz-
nania czy Rypina. Pod koniec lutego
T´˝niowcy wzi´li udzia∏ w Halowych
Mistrzostwach Polski Old Boys w Tar-
nowskich Górach. - Nie posz∏o najlepiej,
ale trudno - mówi Kulpa. - Ci´˝ko si´
przebiç, gdy inne dru˝yny istniejà po
kilkanaÊcie lat. Potrzebujemy troch´
czasu, ˝eby si´ zgraç. Ale jest coraz
lepiej - podkreÊla. Ju˝ nied∏ugo kolejny
sprawdzian dla ciechocinian - mi´dzy-
narodowe mistrzostwa dru˝yn oldbo-
jów na S∏owacji.

   Krzysztof Lepczyƒski
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Laskarze T´˝niowców
Ciechocinek w kadrze
narodowej oldbojów

Dariusz Paczkowski i Marek Janas, zawodnicy T´˝niowców Ciechocinek,
wystàpili w halowych mistrzostwach Êwiata oldbojów w hokeju na trawie
w niemieckim Krefeld.



Za nami 6. edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcoj´zycznej.
G∏ówna nagroda trafi∏a do Julii Bartoszek, publicznoÊç swój laur przyzna∏a
zaÊ Ma∏gorzacie Preczak.

Ciechocinek
na targach
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Piosenki z ca∏ego
Êwiata w liceum

Konkurs organizowany jest przez
Zbigniewa Ró˝aƒskiego, dyrektora
Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Sta-
nis∏awa Staszica w Ciechocinku oraz
nauczycieli j´zyków obcych z tej szko∏y:
Bogus∏aw´ Wojno, Ann´ Polanowskà
i Jakuba Krzewiƒskiego.

Impreza ma pokazaç, ˝e j´zyków
obcych mo˝na uczyç si´ poprzez Êpiew,
a przy tym daç m∏odzie˝y szans´ na
zaprezentowanie talentów wokalnych
i j´zykowych. Na scenie Miejskiego
Centrum Kultury 10 marca wystàpi∏o
15 artystów z oÊmiu szkó∏.

Uczestników ocenia∏o jury w sk∏adzie
Bogus∏awa Wojno, przewodniczàca,
Jakub Krzewiƒski, Barbara Kawczyƒska
i S∏awomir Ma∏ecki. W∏asnà nagrod´
przyznawa∏a publicznoÊç, trafi∏a ona
do Ma∏gorzaty Preczak z ciechociƒs-
kiego liceum.

Przes∏uchania prowadzi∏y Afrodyta
i Roksana Drà˝kowskie, a w przerwie
z programem kabaretowym wystàpili
Adrian Muzyka i Radomir Zi´tek.

Wyniki Powiatowego Konkursu Pio-
senki Obcoj´zycznej:

I miejsce:
Julia Bartoszek
uczennica Liceum Ogólnokszta∏cà-

cego im. Stanis∏awa Staszica w Ciecho-
cinku. Nagrodà za pierwsze miejsce
jest roczny kursu j´zyka angielskiego
ufundowany przez „Chat´ J´zyków
Âwiata” w Toruniu.

II miejsce:
Maciej Andryszewski
uczeƒ Liceum Ogólnokszta∏càcego

Towarzystwa Salezjaƒskiego w Aleksan-
drowie Kujawskim, otrzyma∏ tablet
Samsung ufundowany przez Zarzàd
Powiatu Aleksandrowskiego.

III miejsce:
And˝elika Petrykowska
uczennica Publiczne Gimnazjum w

Stawkach, otrzyma∏a wie˝´ hi-fi ufun-
dowanà przez panià Anet´ Kurtys.

Konkurs wspierali firma informatycz-
na Comea i Sanatorium Uzdrowiskowe
„Chemik”, obs∏ug´ fotograficznà za-
pewni∏ Pawe∏ Paczek.
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W ¸odzi na targach turystycznych „Na
styku kultur” 17 marca nasi potencjalni
goÊcie mogli zapoznaç si´ z bogatà ofertà
rehabilitacyjno-turystycznà Ciechocinka.
Równie˝ tutaj jesteÊmy doskonale znani,
o czym Êwiadczy zainteresowanie naszymi
materia∏ami promocyjnymi. A ju˝ na po-
czàtku kwietnia mieszkaƒcy Trójmiasta
b´dà mogli przypomnieç sobie „Per∏´ pols-
kich uzdrowisk” na targach Free Time w
Gdaƒsku.

Miejska Rada Seniorów
w Ciechocinku

uruchomi∏a
„telefon dla seniora”,

który ma pomóc w poznaniu
problemów starszych
mieszkaƒców miasta.
Wystarczy zadzwoniç

pod numer

722 090 098.
Linia jest czynna

we wtorki i czwartki
w godz. 10-11 i 16-17.
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WIOSNA W CIECHOCINKU

FOTOREPORTA˚ ZDROJU
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