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„Jedynie prawdziwy cz∏owiek zau-
wa˝y potrzeby innego cz∏owieka, jedy-
nie cz∏owiek wielkiego serca wyciàgnie
doƒ pomocnà d∏oƒ”. Jan Pawe∏ II

Tym razem pod has∏em „KubuÊ Pu-
chatek i przyjaciele pami´tajà o Amelce”
zgromadzi∏o si´ w sali kina „Zdrój” wie-
le osób, dla których wa˝ny jest los po-
trzebujàcych.

W koncercie pod honorowym patro-
natem Leszka Dzier˝ewicza, burmistrza
Ciechocinka, wystàpili wykonawcy, któ-
rzy prócz ogromnego talentu majà
wielkie serca. Na scenie „Zdroju” us∏y-
szeliÊmy Orkiestr´ D´tà OSP w Racià˝ku

z kapelmistrzem Andrzejem Lewan-
dowskim na czele, zespó∏ Âwierszcze
prowadzony przez W∏odzimierza S∏o-
dowicza, zespo∏y To i Owo, De Drun-
kers, a tak˝e Józef Namielski, Weronika
Bajdalska, Marianna Mas∏owska, Zosia
Szulc, Dominika Dobrosielska i Tomasz
Thiede.

PublicznoÊç podziwia∏a program
artystyczny, w którym znalaz∏y si´ m.in.
taniec z miot∏ami, kankan czy disco
polo. Przedszkolna Dru˝yna Stra˝acka
zaprezentowa∏a Marsz Radeckiego i ra-
zem z orkiestrà d´tà z Racià˝ka wyko-
na∏a kilka utworów. Wszystko zwieƒczy∏

taniec „Carmen”, podczas którego w
tytu∏owej roli wystàpi∏a Amelka Barto-
szak.

Swojà obecnoÊcià koncert zaszczycili
Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz Ciecho-
cinka, Marcin Zajàczkowski, przewodni-
czàcy Rady Miejskiej, Wojciech Mar-
jaƒski, wicestarosta powiatu aleksan-
drowskiego, Piotr Marciniak, sekretarz
powiatu aleksandrowskiego i Andrzej
Mucha, dowódca Jednostki Ratowni-
czo-GaÊniczej PSP w Ciechocinku.

Podczas koncertu zebrano 3,6 tys.
z∏ i 25 euro.
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Przyjaciele Puchatka zagrali dla chorej Amelki
Przedszkole Samorzàdowe nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku ju˝ po raz trzeci zorganizowa∏o koncert
dla Amelki Bartoszak, absolwentki placówki.
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Ekipa nurków przygotowywa∏a do sezonu fontanny w stawach w parku Zdrojowym.



ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 4

Z ˚YCIA MIASTA

Nowe stawki za parkowanie w mieÊcie.
Za rok pojawià si´ parkometry?

Zmiany w zasadach parkowania by∏y
w∏aÊciwie nieuniknione. Naczelny Sàd
Administracyjny w ubieg∏ym roku za-
broni∏ gminom pobierania op∏at za par-
kowanie w soboty i w niedziele. A so-
boty odpowiada∏y w Ciechocinku za
piàtà cz´Êç dochodów z op∏at parkin-
gowych.

Deficytowe parkingi

W 2016 roku gmina zebra∏a prawie
55 tys. z∏, a na wynagrodzenia praco-
wników przeznaczono 29,5 tys. z∏. Jak
wskazywa∏ burmistrz Leszek Dzier˝e-
wicz, sprawna obs∏uga parkingów wy-
maga zatrudnienia szeÊciu inkasentów,
którym trzeba zap∏aciç wy˝sze pensje
w ramach wprowadzonej w tym roku
minimalnej p∏acy godzinowej.

- Wed∏ug naszych wyliczeƒ koszt
utrzymania szeÊciu pracowników przez
szeÊç miesi´cy wyniós∏by 86,5 tys. z∏.
MoglibyÊmy liczyç na wp∏ywy w wy-
sokoÊci 40 tys. z∏ przy dwukrotnie wi´k-
szych wydatkach - wskazywa∏ bur-
mistrz, proponujàc radnym likwidacj´
strefy p∏atnego parkowania, aby nie
prowadziç deficytowej dzia∏alnoÊci.

- Jak bumerang wraca potrzeba po-
chylenia si´ nad sprawà rozpocz´cia
wspó∏pracy z firmami, które montujà
parkometry. Wówczas, nawet dzielàc
si´ z tymi firmami dochodami, nie na-
ra˝amy si´ na koszty dok∏adania do

utrzymania pracowników. Pozwoli∏o-
by to na jakieÊ porzàdkowanie pozo-
stawiania pojazdów w pasach ulicznych
- doda∏ burmistrz.

Likwidacji strefy nie b´dzie

Radni na komisji finansów pomys∏-
owi likwidacji strefy si´ sprzeciwili. -
Zapchamy si´. Stawki powinny byç
podwy˝szone - mówi∏ Grzegorz Adam-
czyk. - B´dziemy chyba jedynà takà
gminà w kraju - kr´ci∏ g∏owà Pawe∏
KanaÊ. - Zatrudnijmy firm´ zewn´trznà
albo podnieÊmy stawki, ˝eby si´ bilan-
sowa∏o. Bo zatkamy si´ mieszkaƒcami.
A op∏aty w jakiÊ sposób dyscyplinowa∏y
ludzi - wskaza∏ Marcin Zajàczkowski,
przewodniczàcy Rady Miejskiej.

W rezultacie podczas sesji 10 kwiet-
nia burmistrz przedstawi∏ radnym pro-
pozycj´ podniesienia op∏at za parko-
wanie. Podwy˝ki sà niewielkie, za
pierwszà godzin´ zamiast 1,5 z∏ kie-
rowcy p∏aciç majà 2 z∏ [wszystkie staw-
ki podajemy w ramce]. - Przewidywane
wp∏ywy powinny przekroczyç 100 tys.
z∏. Nie podnoszàc stawek musielibyÊmy
do tego przedsi´wzi´cia dok∏adaç kil-
kadziesiàt tysi´cy z∏otych - wskazywa∏
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.

Hybrydy zaparkujà za darmo

- Nie jest to du˝a podwy˝ka - przyz-
na∏ Pawe∏ KanaÊ, zwracajàc uwag´, ˝e
ostatnio stawki za parkowanie radni
podnosili w 2008 roku. - Op∏aty sà po
to, by wyst´powa∏a rotacja samocho-
dów. BaliÊmy si´, ˝e bez op∏at miesz-
kaƒcy i kuracjusze wyprowadzà auta
z p∏atnych parkingów przy sanatoriach
i sparali˝ujà miasto - mówi∏ Jerzy Dra-
heim. Radni dorzucili te˝ zwolnienie z
op∏at za parkowanie dla niepe∏nospraw-
nych z kartà parkingowà i posiadaczy
aut hybrydowych i elektrycznych.

Ostatecznie radni niemal przy jednym
g∏osie sprzeciwu przyj´li nowe stawki
za parkowanie. Formalnie wejdà one
w ˝ycie 14 dni po opublikowaniu uch-
wa∏y w dzienniku urz´dowym woje-
wództwa.

- Niezale˝nie od poboru op∏at, po-
dejmiemy dzia∏ania, by w roku 2018
pojawi∏y si´ na terenie Ciechocinka
pierwsze parkometry - zapowiedzia∏
burmistrz.

Nowe miejskie parkingi

Radni zaakceptowali te˝ regulaminy
dzia∏ania dwóch p∏atnych parkingów
miejskich w Ciechocinku. Pierwszy to
dawny parking „Centrum” przy ul. Wo-
∏uszewskiej, naprzeciwko dworca ko-
lejowego. Docelowo ma tam byç zbu-
dowany nowy dworzec autobusowy,
jednak wiadomo, ˝e inwestycja nie
ruszy w tym roku. Drugi parking przy
campingu na ul. Kolejowej b´dzie
zarzàdzany przez OÊrodek Sportu i Re-
kreacji.

    Krzysztof Lepczyƒski

Nowe stawki za parkowanie w strefie
p∏atnego parkowania:

2 z∏ za pierwszà rozpocz´tà godzin´
2,5 z∏ za drugà rozpocz´tà godzin´
3 z∏ za trzecià i ka˝dà nast´pnà

rozpocz´tà godzin´
15 z∏ za ca∏odniowe parkowanie
50 z∏ op∏ata miesi´czna
100 z∏ op∏ata kwartalna
200 z∏ op∏ata pó∏roczna
120 z∏ abonament zastrze˝onego

stanowiska postojowego na okres mie-
siàca

Op∏aty pobierane sà od 15 kwietnia
do 15 paêdziernika w dni powszednie
w godz. 9-19 na ulicach: ˚elaznej (od
Broniewskiego do Zdrojowej), Stolars-
kiej (od Narutowicza do Hermanows-
kiego), Broniewskiego, KoÊciuszki (od
Traugutta do 3 Maja), Zdrojowej (od
Przejazd do ˚elaznej), Staszica (od Wa-
rzelnianej do Sanatorium Sanvit), Stra-
˝ackiej, Piekarskiej, Traugutta (od Pi∏-
sudskiego do Dembickiego), Warzel-
nianej (od placu Gdaƒskiego do Staszi-
ca), Armii Krajowej (od Zdrojowej do
Kopernika), Pi∏sudskiego (od 3 Maja do
Traugutta).

Radni przeg∏osowali nowe, wy˝sze stawki za parkowanie w p∏atnej strefie. To jednak rozwiàzanie tymczasowe,
bowiem burmistrz zapowiedzia∏ pojawienie si´ w Ciechocinku parkometrów. W mieÊcie powsta∏y te˝ dwa
p∏atne parkingi miejskie.



Przez trzy dni grupa studentek Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
prowadzi∏a w Ciechocinku plenery architektury krajobrazu. Efekty ich
pracy zobaczyliÊmy 24 marca w miejskiej bibliotece.
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- To studenci wyszli z inicjatywà,
gdzie przyjechaç na plener - przyznaje
w rozmowie ze „Zdrojem” Aneta
Dàbrowska, wiceprzewodniczàca Ko∏a
Naukowego Loop na UAP. - Szukamy
miejsc, które nas zainspirujà i które dajà
szans´ na realizacj´ naszych projektów.
Studenci rzadko mogà skonfrontowaç
projekt z rzeczywistoÊcià - podkreÊla.

Wizyt´ wspó∏organizowa∏a Marzena
Cecylia Karcz, absolwentka UAP i mie-
szkanka Ciechocinka. Studentki goÊci∏y
w Ciechocinku trzy dni, intensywnie
pracujàc. Zwiedzi∏y miasto i spotka∏y
si´ z burmistrzem Leszkiem Dzier˝ewi-
czem, który objà∏ warsztaty patrona-
tem.

Studentki przygotowa∏y trzy koncep-
cje zagospodarowania deptaka na ul.
Armii Krajowej i okolicy fontanny „Grzy-
bek” po wy∏àczeniu z ruchu fragmentu
ulicy Zdrojowej. Efekty swojej pracy za-
prezentowa∏y w Miejskiej Bibliotece
Publicznej.

M∏ode projektantki zwraca∏y uwag´
na s∏abe wyeksponowanie gwiazd na
Deptaku S∏aw. Zaproponowa∏y pod-
kreÊlenie ich poprzez zmian´ pod∏o˝a
oraz podÊwietlenie nawiàzujàce do
rozgwie˝d˝onego nieba. W kolejnej
koncepcji zobaczyç mogliÊmy a˝urowà

konstrukcj´ nad deptakiem z lampami,
które swoim Êwiat∏em prowadzi∏yby
spacerowiczów od gwiazdy do gwiaz-
dy. Propozycja zagospodarowania te-
renu przy „Grzybku” zak∏ada∏a zadrze-
wienie okolicy i przygotowanie tam alei
spacerowej.

Marian Ogrodowski, wiceburmistrz
Ciechocinka, podkreÊla w rozmowie ze
„Zdrojem”, ˝e podobne projekty dajà
inspiracje i impuls do dalszych dzia∏aƒ.
Jak mówi, ul. Zdrojowa docelowo ma
byç zamkni´ta na odcinku przy fontan-
nie i ca∏y teren b´dzie musia∏ byç za-
gospodarowany od nowa.

- Tak˝e przestrzeƒ za Teatrem Letnim
zosta∏a zagospodarowana z inspiracji
studentów, wykorzystaliÊmy trzy pro-
jekty. Propozycje studentów to fanta-
styczne podstawy do pracy projektanta
- podkreÊla.

   Krzysztof Lepczyƒski

Architektoniczny
plener w Ciechocinku

Ciechocinek
pod

lupà studentów

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.

Studenci turystyki z Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
badali wizerunek Ciechocinka wÊród
kuracjuszy.

Studenci przy merytorycznym wsparciu
dr. Adriana Lubowieckiego-Vikuk 7 i 8
kwietnia przeprowadzili inwentaryzacj´
krajoznawczà oraz wywiady z kuracjuszami,
turystami i mieszkaƒcami.

Koncepcja przeprowadzonych badaƒ
wpisuje si´ zarówno w system zarzàdzania
miasta, kreowania i promowania produktu
turystyki zdrowotnej (w tym uzdrowisko-
wej, medycznej oraz spa&wellness), a tak-
˝e w dzia∏alnoÊç lokalnych przedsi´biorstw.
ZnajomoÊç spostrze˝eƒ kuracjuszy, samych
turystów i lokalnych mieszkaƒców pozwo-
li odnieÊç si´ do wizerunku Ciechocinka
i wyzwaƒ, z jakimi mogà spotkaç si´ w∏a-
dze i lokalny biznes.

Studenci uczestniczyli tak˝e w spotkaniu
zorganizowanym przez Eliz´ Janickà. Wy-
s∏uchali prelekcji Wandy Wasickiej po-
Êwi´conej historii Ciechocinka, a nast´p-
nie zwiedzali najwa˝niejsze atrakcje tu-
rystyczne uzdrowiska.

Latem pe∏en raport z badaƒ, a w nim o
tym, co zach´ca do przyjazdu do Ciecho-
cinka, czego oczekujà kuracjusze i jakie
nowinki dostrzegajà w uzdrowisku.

Wizyta studentów odby∏a si´ na zapro-
szenie Mariusza Krupy z zarzàdu Przed-
si´biorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

         Marta Szychowska



Komisja Zdrojowa
promuje si´

w Warszawie
W samym sercu Warszawy, na skrzy-

˝owaniu Âwi´tokrzyskiej z Nowym Âwia-
tem mieszkaƒców stolicy i turystów do
Ciechocinka zaprasza baner reklamowy.

Na reklamie Ciechocinek promuje si´
jako „przedmieÊcie Warszawy”. Baner
zawis∏ na elewacji kamienicy, w której
mieÊci si´ od niedawna oÊrodek „Nowy
Âwiat Muzyki”, organizator codziennych
koncertów.

W nawiàzaniu do sloganu reklamowego
Komisja Zdrojowa przygotowa∏a konkurs.
Wystarczy opowiedzieç najbardziej barw-
nà histori´, kiedy i dlaczego Ciechocinek
okreÊlano „PrzedmieÊciem Warszawy”.
Nagrodà w zabawie jest weekendowy pobyt
w uzdrowisku. Zg∏oszenia nale˝y przesy∏aç
do 30 kwietnia na adres komisja@komisja-
zdrojowa.pl.

Komisja Zdrojowa
na swoje 15-lecie
Z okazji 15 lat istnienia Komisja Zdro-

jowa wyda∏a okolicznoÊciowy folder.

Komisja Zdrojowa, stowarzyszenie zrze-
szajàce kilkanaÊcie sanatoriów z Ciechocin-
ka, a tak˝e Inowroc∏awia i Wieƒca, obcho-
dzi 15-lecie powstania. „Na co dzieƒ jes-
teÊmy wobec siebie konkurencjà, ale w
sprawach istotnych dla rozwoju Ciechocin-
ka stanowimy rodzin´, mówimy jednym
g∏osem” - pisze w okolicznoÊciowej publi-
kacji Krzysztof Jarosz, prezes stowarzyszenia.

W folderze pojawi∏y si´ informacje o
dzia∏alnoÊci i planach komisji, ofercie sa-
natoriów oraz wspó∏pracy z miastem Cie-
chocinek. Publikacja jest dost´pna bezp∏at-
nie m.in. w Biurze Promocji przy ul. Zdro-
jowej 2b.
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Przesuni´cia w bud˝ecie.
Ponad dwa miliony wi´cej
na inwestycje

Podczas posiedzenia Rady Miejskiej
10 kwietnia burmistrz Leszek Dzier˝e-
wicz zaproponowa∏ zwi´kszenie wy-
datków bud˝etowych o 2,5 mln z∏.
Majà one zostaç pokryte z wolnych
Êrodków, jakimi dysponuje miasto (1,7
mln) oraz kwot pozosta∏ych z ju˝ wy-
konywanych inwestycji (przyk∏adowo
wymiana oÊwietlenia na ulicy Zdrojowej
kosztowa∏a 300 tys. z∏ mniej, ni˝ zak∏a-
dano).

Na co zostanà przeznaczone dodat-
kowe Êrodki? Pó∏ miliona z∏otych po-
ch∏onie nowa inwestycja, czyli wymiana
oÊwietlenia na ulicy Polnej. Dodatkowy
milion z∏otych zostanie przeznaczony
na budow´ wodnego placu zabaw w
parku T´˝niowym. WczeÊniej zarezer-
wowano na t´ inwestycj´ 1,6 mln z∏,
jednak koszty okaza∏y si´ niedoszaco-
wane. - To ma byç pokazowy plac za-
baw - podkreÊla∏ Leszek Dzier˝ewicz,
proszàc radnych o zaakceptowanie
wniosku.

Dodatkowe 500 tys. z∏ ma zostaç
przeznaczone na przebudow´ ulicy
T´˝niowej. W bud˝ecie zarezerwowano
ju˝ na nià 500 tys. z∏, jednak w prze-
targu najtaƒsza oferta wynios∏a niemal
930 tys. z∏. I to ta inwestycja wzbudzi∏a
najwi´ksze wàtpliwoÊci cz´Êci radnych.

- Najwi´kszym problemem deptaka
pod t´˝niami jest handel po drugiej
stronie i ró˝norodnoÊç ma∏ej architek-
tury. Nowa kostka czy kwiaty nie zmie-
nià faktu, ˝e bazarek b´dzie jaki by∏
i nic si´ w kwestii estetyki nie zmieni -
 mówi∏a Aldona Nocna. - Deptak trzeba
wyremontowaç, ale z uporzàdkowa-
niem punktów handlowych - podkreÊla-
∏a Izabela Kowacka. - To, co b´dzie
pi´kne po remoncie, zginie w tej brzy-
docie - wtórowa∏a jej Anna Michalska.
Pawe∏ KanaÊ postulowa∏ zaÊ stworzenie
wydzielonych stref handlu.

Burmistrz przypomnia∏, ˝e zaprosi∏
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci przy T´˝nio-
wej do rozmów w sprawie uporzàdko-
wania kwestii handlu. Zaproponowa∏

te˝ ujednolicenie straganów wed∏ug
przedstawionego projektu. Zaintereso-
wanie by∏o znikome. - Powiedziano mi,
bym nie wierzy∏, ˝e którykolwiek z w∏a-
Êcicieli b´dzie zainteresowany stawia-
niem pawilonu. Bo pawilon b´dzie je-
den, a jak poszatkuje si´ dzia∏k´ i
wydzier˝awi jà kilku najemcom, mo˝na
zarobiç pi´ç razy wi´cej. MieliÊmy kiedyÊ
sporo nadziei, ˝e ten temat uda si´
rozwiàzaç - mówi∏ Leszek Dzier˝ewicz.

Choç pojawi∏ si´ wniosek o wykreÊle-
nie dodatkowych funduszy na T´˝nio-
wà z uchwa∏y, to w g∏osowaniu upad∏
(7 g∏osów za, 7 przeciw). - Og∏osz´
jeszcze jeden przetarg, ale szanse na
realizacj´ zadania w pe∏nym zakresie
za pó∏ miliona z∏otych sà niewielkie.
Na Êwiat∏o, zieleƒ, architektur´ ogro-
dowà, na to na pewno nie starczy Êrod-
ków - mówi∏ burmistrz.

Uchwa∏a przewiduje te˝ Êrodki m.in.
na remont nowego pomieszczenia In-
formacji Turystycznej (zostanie wydzie-
lona z Biura Promocji) oraz dostoso-
wanie gimnazjum na przyj´cie m∏od-
szych dzieci po reformie oÊwiaty. Sied-
miu radnych g∏osowa∏o za, siedmiu
wstrzyma∏o si´, uchwa∏a zosta∏a wi´c
zaakceptowana.

    red.

Budowa wodnego placu zabaw kosztowaç b´dzie milion z∏otych wi´cej,
a przebudowa ulicy T´˝niowej pó∏ miliona z∏otych wi´cej. Propozycje
zmian w bud˝ecie zaakceptowa∏a Rada Miejska, choç nie bez wàtpliwoÊci.
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Wójt gminy Aleksandrów Kujawski ustàpi∏ w sprawie budowy wodociàgu
z podtoruƒskich Czerniewic do Ciechocinka.

Trwajà prace nad nowym studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego dla Ciechocinka. To podstawowy dokument kreujà-
cy polityk´ przestrzennà gminy, który wià˝e w∏adze samorzàdowe przy spo-
rzàdzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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Ponad 230 kasztanowców w Ciecho-
cinku zosta∏o zabezpieczonych przed
szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
szkodnikiem doprowadzajàcym do zu-
pe∏nego opadania liÊci z drzew. Na
pniach pojawi∏y si´ charakterystyczne,
˝ó∏te opaski.

Opaski sà lepkie, bo to do nich majà
przylepiaç si´ owady. SkutecznoÊç zapew-
niajà wk∏ady feromonowe przyciàgajàce
samce szrotówka. Opaski zak∏ada si´ w
kwietniu, gdy doros∏e osobniki gromadzà
si´ w du˝ej iloÊci na pniach drzew, co
pozwala wyraênie zmniejszyç liczebnoÊç
pierwszego pokolenia gàsienic, a tak˝e
ograniczyç nast´pne generacje.

- To najskuteczniejsza metoda. Stosu-
jemy jà od lat w wielu miastach i przynosi
efekty - mówi o opaskach Andrzej Panfil z
firmy DDD zajmujàcej si´ zwalczaniem
szkodników. W poprzednich latach ka-
sztanowce by∏y po prostu szczepione prze-
ciwko szrotówkowi, jednak preparat nie
jest ju˝ dopuszczony do u˝ytku w Unii
Europejskiej.

Metodà profilaktycznà w walce ze szro-
tówkiem kasztanowcowiaczkiem jest gra-
bienie i niszczenie lub kompostowanie
liÊci, w których zimujà poczwarki, regular-
nie co roku na jesieni grabione sà liÊcie
kasztanowców z terenów miejskich w Cie-
chocinku, co pozwala zredukowaç jego
liczebnoÊç.

Szrotówek kasztanowcowiaczek jest
ucià˝liwym szkodnikiem kasztanowca
bia∏ego, powszechnie uprawianego w Eu-
ropie w celach ozdobnych. Gàsienice owa-
da drà˝à chodniki w mi´kiszu liÊci tworzàc
˝ó∏tobrunatne plamy, z czasem powodujàc
zasychanie i opadanie liÊci. Czasem ju˝ w
sierpniu kasztanowce tracà wszystkie liÊcie.
Jeszcze kilka lat temu, podczas ekspansji
szrotówka, obawiano si´ ˝e szkodnik mo˝e
powodowaç obumieranie drzew. Te prze-
widywania si´ nie sprawdzi∏y, jednak ze
wzgl´dów estetycznych wiele miast walczy
z tymi owadami.

Jeszcze w paêdzierniku porozumienie
w sprawie dostarczania wody z Czer-
niewic do Ciechocinka podpisali Le-
szek Dzier˝ewicz, burmistrz Ciechocin-
ka i Micha∏ Zaleski, prezydent Torunia.
Magistral´ wodociàgowà umo˝liwia-
jàcà dostawy wody do uzdrowiska ma
zbudowaç toruƒskie MPWiK. Andrzej
Olszewski, wójt Aleksandrowa Kujaws-
kiego, nie zgadza∏ si´ jednak na prze-
bieg rury przez jego gmin´. To gmina
Aleksandrów jest w∏aÊcicielem GPU
Algawa, dostarczajàcej dziÊ wod´ do
Ciechocinka.

Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz poinfor-
mowa∏ podczas sesji Rady Miejskiej 10
kwietnia, ̋ e wójt ustàpi∏. - PodpisaliÊmy
czterostronne porozumienie, w którym
okreÊliliÊmy zasady zlokalizowania tej
magistrali. Dokument ten b´dzie pod-

pisany w obecnoÊci notariusza. Zobo-
wiàzaliÊmy si´ do tego, i˝ przez pi´ç
lat b´dziemy kupowaç cz´Êç wody
niezb´dnej dla Ciechocinka od spó∏ki
Algawa. A gmina Aleksandrów Kuja-
wski wyda decyzj´ zezwalajàcà na zlo-
kalizowanie magistrali - mówi∏.

Aby dostarczyç wod´ do Ciechocin-
ka, toruƒskie wodociàgi zaprojektujà
i wybudujà 12-km magistral´ z Czernie-
wic do Wo∏uszewa, która poch∏onie
ok. 6 mln z∏. Przewiduje si´ te˝ budow´
dwóch zbiorników na wod´. Od stycz-
nia 2018 r. Ciechocinek ma czerpaç
wod´ z nale˝àcego do toruƒskich
wodociàgów uj´cia w Czerniewicach.
DziÊ miasto korzysta z uj´ç w Siarzewie
i obs∏ugiwanego przez Algaw´ w Kucz-
ku.

     red.

Wójt Aleksandrowa
zgodzi si´ na wodociàg

Spotkanie konsultacyjne w sprawie
studium odby∏o si´ 22 marca. El˝bieta
Matusiak, urbanistka i architektka
krajobrazu, mówi∏a o propozycjach
zmian w dokumencie. - G∏ównym
za∏o˝eniem jest oddzielenie funkcji
uzdrowiskowej od typowo miejskiej.
Proponujemy zmian´ przebiegu strefy
uzdrowiskowej A, ˝eby uwolniç miasto
od strony wschodniej, a ci´˝ar przenieÊç
na stron´ zachodnià, bli˝ej t´˝ni, które
wraz z „Grzybem” sà sercem
uzdrowiska - mówi∏a.

Jak podkreÊla∏a, nowy przebieg strefy
ma umo˝liwiç zabudow´ domami
jednorodzinnymi dzia∏ek dziÊ obj´tych
strefà A i zablokowanych dla
jakichkolwiek inwestycji.

Nowy plan proponuje te˝ budow´
nowej ulicy równoleg∏ej do ul. Bema.
- Dla ulicy Bema pojawia si´ coraz wi´cej
decyzji o warunkach zabudowy i
wszystkie inwestycje majà byç
obs∏ugiwane przez drogi dojazdowe

na dzia∏kach. To nienowoczesne,
nieprzysz∏oÊciowe rozwiàzanie. W któ-
rymÊ momencie tam b´dzie musia∏a
powstaç droga - mówi∏a Matusiak. Po-
jawi∏a si´ te˝ propozycja nowej obwo-
dnicy na zachód od obecnej.

Licznie zgromadzeni na spotkaniu
mieszkaƒcy i radni mieli sporo uwag
do projektu studium. Chodzi∏o zw∏asz-
cza o wzmiankowanà nowà obwodni-
c´, która mia∏aby przeciàç dzia∏ki dziÊ
b´dàce zupe∏nie na uboczu, czy o bu-
dow´ domów wielorodzinnych w oko-
licach Rewersowa, które, jak podkreÊla∏
Tomasz Dziarski, od lat zabudowywane
jest niewielkimi domkami.

Urbanistka obieca∏a, ˝e pochyli si´
nad wszelkimi uwagami. - Kawa∏ dobrej
roboty. Dzi´kujemy bardzo - stwierdzili
ostatecznie obecni na sali.

Uwagi do projektu mo˝na by∏o zg∏a-
szaç do 22 kwietnia. Studium dost´pne
jest do wglàdu na stronach BIP.

  red.

Kasztanowce
pod ochronà
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Konsultacje w sprawie studium



Wiceminister
zdrowia

na naradzie
Marek Tombarkiewicz, wiceminister

zdrowia i Miko∏aj Bogdanowicz, woje-
woda kujawsko-pomorski, odwiedzili
Ciechocinek podczas trzydniowej narady
na temat organizacji systemu ratownic-
twa medycznego w Polsce.

Trwajàca od 11 do 13 kwietnia narada
poÊwi´cona zmianom w krajowym systemie
ratownictwa medycznego. Wiceminister
Tombarkiewicz wraz z wojewodà spotka∏
si´ tak˝e z w∏adzami miasta oraz przedsta-
wicielami Komisji Zdrojowej, rozmawiajàc
m.in. o problemach uzdrowisk.
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Wiosna na campingu
w Ciechocinku
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Na dachu hali targowej przy ul. Broniewskiego stan´∏a kratownica i
maszt nadawczy sieci komórkowej Play. Wielu mieszkaƒców wyglàdem
i lokalizacjà konstrukcji jest zbulwersowanych.

„Konstrukcja jakà ostatnio zamon-
towano na dachu hali Êmia∏o stawia jà
jako kandydata do ciechociƒskiej MA-
KABRY¸Y 2017” - czytamy w ciecho-
ciƒskich mediach spo∏ecznoÊciowych.

Tajemnicza konstrukcja to stacja
bazowa operatora telefonii komórkowej
Play. Na dachu hali targowej pojawi∏a
si´ b∏yskawicznie. Jeszcze w piàtek sta∏a
na placu przy budynku, dzieƒ póêniej
posadowiono ju˝ jà na dachu. 20-me-
trowy kratownicowy maszt posadowio-
no na szerokim stela˝u. Ca∏oÊç przy-
t∏oczy∏a sylwetk´ hali i krajobraz okolicy.

Nie jest to jedyny maszt telefonii
komórkowej w Ciechocinku, nadajniki
znajdujà si´ na wie˝y ciÊnieƒ czy przy
ul. Bema. ˚aden jednak w tak du˝ym
stopniu nie ingeruje w tkank´ miejskà.

- Musia∏am si´ poddaç, choç wie-
dzia∏am, ̋ e to b´dzie szpetne - rozk∏ada
r´ce Danuta Walczewska, kierownik
w∏oc∏awskiej delegatury Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków. Jak pod-
kreÊla, hala nie jest wpisana do rejestru
zabytków, a jedynie do ewidencji, któ-
ra nie narzuca na w∏aÊciciela budynku
praktycznie ˝adnych obowiàzków.
Okolica hali nie ma te˝ planu miejsco-
wego zagospodarowania, przez co
wpisanie jej do strefy ochrony konser-
watorskiej ma charakter uznaniowy.

- Zasady ochrony sà palcem na wo-
dzie pisane. Kto g∏oÊniej krzyczy, tego
na wierzchu. I pojawi∏ si´ inwestor,
który w nosie ma konserwatora - wzdy-
cha Walczewska.

W Urz´dzie Miejskim s∏yszymy, ˝e
budowa masztu mia∏a status inwestycji
celu publicznego, co znacznie uproÊci∏o
formalnoÊci - inwestor nie potrzebowa∏

choçby decyzji o warunkach zabudowy.
Podczas posiedzenia komisji Rady Miejs-
kiej burmistrz wskazywa∏, ̋ e na nadanie
statusu inwestycji celu publicznego
zgodzi∏y si´ m.in. Paƒstwowy Woje-
wódzki Inspektor Sanitarny, Regionalna
Dyrekcja Ochrony Ârodowiska, Minis-
terstwo Zdrowia czy Urzàd Górniczy. -
W Êwietle wszystkich pozytywnych uz-
godnieƒ przez jednostki uprawnione
do zatrzymania takiego procesu, nie
by∏o ˝adnych podstaw, by takiej decyzji
nie podpisaç. Inwestor w ka˝dym sàdzie
wygra∏by spraw´, a my otrzymalibyÊmy
nakaz wydania decyzji - mówi∏ Leszek
Dzier˝ewicz.

A ˝e budynek jest w r´kach prywat-
nych i nie jest obj´ty miejscowym pla-
nem zagospodarowania, nic nie sta∏o
na przeszkodzie postawienia tak wy-
sokiej konstrukcji.

Co na to inwestor, czyli spó∏ka P4,
w∏aÊciciel komórkowej sieci Play? Alek-
sandra Kilijanek z biura prasowego
operatora wskazuje, ˝e w centrum
miasta i w okolicach t´˝ni pojawia∏y
si´ problemy z zasi´giem sieci komór-
kowej. „OtrzymywaliÊmy w tej sprawie
zg∏oszenia i reklamacje klientów indy-
widualnych, a nawet oÊrodków wcza-
sowych. Budowa ka˝dej stacji bazowej
ma s∏u˝yç rozwojowi sieci telekomu-
nikacyjnej: poprawie zasi´gu oraz ja-
koÊci us∏ug oferowanych przez naszà
sieç” - wyjaÊnia w korespondencji
mailowej ze „Zdrojem”. I podkreÊla,
˝e nowa stacja ma s∏u˝yç mieszkaƒcom
i turystom.

A co z lokalizacjà i wyglàdem masz-
tu? „Poszukiwania odpowiedniej loka-
lizacji w tej okolicy trwa∏y bardzo d∏ugo
- czytamy w mailu od operatora. Spot-
kaliÊmy si´ z kilkoma odmowami od
w∏aÊcicieli/administratorów nierucho-
moÊci lepiej nadajàcych si´ do budowy
stacji. Dopiero w ostatecznoÊci zdecy-
dowaliÊmy si´ na dach omawianej hali”.
Operator podkreÊla tak˝e, ˝e konstruk-
cja spe∏nia wymogi techniczne zwiàza-
ne z zasi´giem sieci oraz „niezwykle
restrykcyjne” normy zwiàzane z dopusz-
czalnymi poziomami promieniowania
elektromagnetycznego. O kwestii este-
tyki nie ma mowy.

  Krzysztof Lepczyƒski

Maszt niezgody

Na Campingu Ciechocinek od 24 do
26 marca odbywa∏ si´ zlot grupy Kara-
waning.pl.

KilkanaÊcie za∏óg karawaningowych przez
trzy dni przebywa∏o w Ciechocinku. Oprócz
zabaw integracyjnych w programie mieli
równie˝ zwiedzanie uzdrowiska. By∏ to ju˝
drugi zlot, który w tym roku odwiedzi∏
Ciechocinek i goÊci∏ na naszym kempingu.
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Krzysztof Lepczyƒski: Czym jest
Mamoteka?

Lidia Wasilewska: To klub rodzinny
przy bibliotece. Nie tylko dla dzieci, zaj-
rzeç mo˝e ka˝dy, kto ma ochot´, dzia-
dek, mama czy tata, ka˝dy kto chce
rodzinnie sp´dziç czas w nietuzinkowy
sposób.

Skàd pomys∏ na takie miejsce?
- Kiedy biblioteka zmieni∏a siedzib´,

pojawi∏o si´ wi´cej przestrzeni i mo˝li-
woÊci. Dyrektor wymyÊli∏a Klub Frankli-
na, w którym bibliotekarki mia∏y g∏oÊ-
no czytaç maluchom. Przychodzi∏am
z moim dzieckiem jako czytelniczka,
szybko stwierdzi∏am, ̋ e to fajny pomys∏.
W koƒcu kole˝anka pracujàca w biblio-
tece zaproponowa∏a, bym sama po-
czyta∏a i poprowadzi∏a zaj´cia. Na
pierwsze spotkanie przysz∏y mamy z
wieloma pomys∏ami, które nie ograni-
cza∏y si´ do czytania. Ka˝dy mia∏ jakàÊ
propozycj´, ka˝dy oferowa∏ si´, ̋ e mo˝e
poprowadziç jakieÊ zaj´cia i sukcesyw-
nie we wtorki je realizowaliÊmy.

Wszystko wyros∏o z potrzeby.
- Dok∏adnie. Pierwotnie Mamoteka

mia∏a byç klubem dla mam. Rozmowy,
porady, wymiana ubraƒ. Szybko okaza-
∏o si´ jednak, ˝e to zaj´cia poÊwi´co-
ne dzieciom cieszà si´ o wiele wi´kszà
frekwencjà.

Co teraz dzieje si´ w Mamotece?
- Mamy mnóstwo zaj´ç: sensoplas-

tyka, która anga˝uje wszystkie zmys∏y,
arteterapia, logorytmika, bajkoterapia,

angielski dla dzieci, zaj´cia parateatralne
i ruchowe. Hitem jest teatr cieni, z któ-
rego dzieciaki trzeba by∏o wyprowadzaç
niemal si∏à. ZorganizowaliÊmy modny
teraz escape room, kole˝anka, która
ma praktyki w muzeum etnograficznym
przygotowa∏a zaj´cia na temat kujaws-
kich tradycji wielkanocnych. KiedyÊ
wszystko wymyÊla∏y mamy, od pie-
czenia chleba po orkiestr´ z samodziel-
nie wykonanych instrumentów, dziÊ
motorem naszych dzia∏aƒ sà same dzie-
ci i ich potrzeby.

Ciechocinek to fajne miejsce dla ro-
dzin z dzieçmi i nie mo˝emy mówiç,
˝e nic tu si´ nie dzieje. A do Mamote-
ki drzwi sà szeroko otwarte, mo˝na
przyjÊç w ka˝dy wtorek, nie trzeba si´
zapisywaç. Zaj´cia sà bezp∏atne i zazwy-
czaj nie ma limitu miejsc.

W Polsce istniejà podobne miejs-
ca?

- W wielu bibliotekach organizo-
wane sà podobne rzeczy, nie jesteÊmy
sami. Nasze zaj´cia cieszà si´ sporym
zainteresowaniem w bran˝y, mamy
sporo telefonów z innych placówek z
pytaniami o zaj´cia, pomys∏y. Bo Ma-
moteka jest tylko jedna.

Mamoteka swoje piàte urodziny
Êwi´towa∏a 11 kwietnia. Pe∏nà wzru-
szeƒ, radoÊci, taƒca i salw Êmiechu
imprez´ poprowadzili Tony Szalik i In-
diana Plàs z toruƒskiego Teatru Poma-
raƒczowy Cylinder.

Mamoteka
Êwi´towa∏a pi´ç lat

Ciechocinek
promowa∏ si´
w TrójmieÊcie

Na poczàtku kwietnia Ciechocinek
promowa∏ si´ podczas Free Time Festival
2017 w Gdaƒsku. W hali AmberExpo
ciechociƒskie stoisko odwiedzi∏o mnóstwo
zwiedzajàcych.

Wojtek Gawinecki, uczeƒ drugiej kla-
sy Gimnazjum im. Polskich Olimpijczy-
ków zosta∏ ponownie laureatem Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z j´zyka niemieckiego.

W minionym roku szkolnym odniós∏
sukces w Wojewódzkim Konkursie Przed-
miotowym z j´zyka angielskiego, do którego
przygotowa∏a go Aleksandra Gawinecka.
W tym roku uzyska∏ tytu∏ laureata konkursu
z j´zyka niemieckiego.

Eliminacje wojewódzkie odby∏y si´ 12
marca. WczeÊniej Wojtek wytrwale dosko-
nali∏ swoje umiej´tnoÊci i cz´sto do póê-
nych godzin popo∏udniowych rozwiàzywa∏
skomplikowane zadania pod opiekà na-
uczycielki Joanny Moneta.

Sukces Wojtka ucieszy∏ ca∏à spo∏ecznoÊç
gimnazjum, bo w tym roku kurator oÊwiaty
bardzo podwy˝szy∏ wymagania i tytu∏ lau-
reata móg∏ uzyskaç tylkko uczeƒ, który
zdoby∏ co najmniej 90 proc. punktów z
cz´Êci pisemnej i ustnej. W ca∏ym woje-
wództwie tylko 26 uczniów uzyska∏o taki
wynik.

Wojtek Gawinecki,
szkolny poliglota
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Pi´ç lat temu w Miejskiej Bibliotece Publicznej ruszy∏a Mamoteka, czyli
klub dla rodzin. O poczàtkach i dzia∏alnoÊci tej inicjatywy rozmawiamy
z Lidià Wasilewskà, koordynatorkà Mamoteki.



Druga edycja Ciechociƒskiej Parady Majowej i Piknik Rodzinny rozpocznà
sezon letni w uzdrowisku. Na koncercie wystàpià gwiazdy disco polo
z gwiazdà wieczoru: Zenkiem Martyniukiem z zespo∏em „Akcent”.

Ciechocinek weêmie udzia∏ w czwartej ju˝ edycji Dni Otwartych Funduszy
Europejskich, które odb´dà si´ od 19 do 21 maja.
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Sezon kuracyjny tradycyjnie ju˝ w
Ciechocinku rozpocznie si´ 1 maja. Po
raz drugi ulicami miasta przejdzie Cie-
chociƒska Parada Majowa, która w
ubieg∏ym roku przyciàgn´∏a t∏umy tu-
rystów. Otworzà jà doro˝ki i ma˝oretki
z orkiestrà stra˝ackà. Dalej pójdà przed-
stawiciele szkó∏, przedszkoli, instytucji
miejskich, sanatoriów, stowarzyszeƒ i
organizacji. Ca∏oÊç tradycyjnie wspieraç
b´dà druhowie ze Zwiàzku Harcerstwa
Rzeczypospolitej i Ochotniczej Stra˝y

Po˝arnej oraz ciechociƒska Policja.
Parada wyruszy o godz. 16 z ul. Braci

Raczyƒskich (zbiórka pó∏ godziny wczeÊ-
niej) i przejdzie ulicami Widok, Zdrojo-
wà i T´˝niowà. Na trasie pojawi si´
dwóch konferansjerów, jeden przy
„Grzybku” i drugi na stadionie, gdzie
zakoƒczy si´ parada. Na p∏ycie boiska
rozstawione b´dà karuzele, a anima-
torzy zadbajà o moc atrakcji dla dzie-
ci. B´dzie mo˝na pojeêdziç na kucyku
i podziwiaç pokazy jazdy konnej. Wszys-
cy uczestnicy znajdà si´ na pamiàtkowej
fotografii. Ca∏e wydarzenie transmito-
wane b´dzie on-line.

Parada Majowa to nawiàzanie do
historii uzdrowiska, kiedy organizowano
podobne pochody inaugurujàce sezon
kuracyjny.

Majówka b´dzie te˝ poczàtkiem se-
zonu koncertowego. Podczas pikniku
na stadionie miejskim pod t´˝niami
wystàpià Happy End, Mejk, MIG i Zenek
Martyniuk. Start o godz. 17, wst´p
wolny!

Parada i piknik rozpocznà
sezon w Ciechocinku

Najwi´kszà gratkà b´dzie mo˝liwoÊç
bezp∏atnego skorzystania 20 maja z
kortów tenisowych, Êcianki wspinacz-
kowej, parku linowego i boiska w parku
T´˝niowym. Na ca∏y weekend swe pod-
woje otworzy zaÊ ciechociƒski camping,
b´dzie mo˝na si´ na nim zatrzymaç za
darmo!

Miejskie Centrum Kultury zaprasza
19 maja na wystaw´ ko∏a fotograficz-
nego oraz odbiór bezp∏atnych wejÊ-
ciówek na film „Porady na zdrady”.

W Szkole Podstawowej nr 1 odb´dà
si´ zaÊ zaj´cia literacko-plastyczne
„Symbole Europy” organizowane przez
Mie jskà B ib l iotek´ Publ icznà.

To ju˝ czwarta edycja Dni Otwartych
Funduszy Europejskich, które majà pro-
mowaç us∏ugi i produkty powsta∏e
w ramach projektów unijnych. Poprzed-
nia edycja zgromadzi∏a ponad tysiàc
wydarzeƒ i 220 tys. uczestników. Ko-
ordynatorem akcji jest Ministerstwo
Rozwoju.

Dni Funduszy Europejskich
w Ciechocinku. Camping,
park linowy i korty za darmo

W maju
pierwsze

Êwi´to seniora
W kulturalnym kalendarzu Ciecho-

cinka przybywa nowa pozycja. Pierwsze
Ciechociƒskie Âwi´to Seniora ju˝ 20 ma-
ja.

- To b´dzie kalejdoskop ró˝nych wyda-
rzeƒ - mówi o majowej imprezie Wies∏aw
Strzy˝ewski, przewodniczàcy Miejskiej Rady
Seniorów, która organizuje wydarzenie.
Ca∏oÊç rozpocznie si´ o godz. 9.30 prze-
marszem uczestników z orkiestrà do muszli
koncertowej. Tam wystàpià zespo∏y mu-
zyczne i taneczne z ciechociƒskich szkó∏
i przedszkoli, podopieczni S∏awomira Ma-
∏eckiego czy seniorzy z Wagaƒca, Wo∏usze-
wa i Grudziàdza. Gwiazdà pikniku ma byç
Jacek Szy∏kowski.

W programie znalaz∏ si´ tak˝e konkurs
wiedzy o Ciechocinku, pokazy ratownictwa
medycznego, pokaz refleksoterapii oraz
prezentacja wyrobów regionalnych w wyko-
naniu rzemieÊlników i kupców.

Patronat nad Êwi´tem seniora objà∏ Le-
szek Dzier˝ewicz, burmistrz Ciechocinka.
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Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku otrzyma∏o podzi´kowania i pa-
miàtkowy medal od Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy za udzia∏
w 25. finale akcji.

W „Gazecie Pomorskiej” 27 marca ukaza∏ si´ specjalny dodatek
„Turystyczne Per∏y Kujaw i Pomorza”, w którym znalaz∏o si´ kilka tekstów
poÊwi´conych Ciechocinkowi.

Turystyczny dodatek
z Ciechocinkiem w roli g∏ównej

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 12

Z ˚YCIA MIASTA

Znamy finalistów
wokalnych konkursów

„Awans” i „Debiut”
Znamy wyniki powiatowych eliminacji

w konkursach wokalnych „Awans 2017”
i „Debiut 2017”. Fina∏ tej drugiej impre-
zy w czerwcu odb´dzie si´ w Ciechocin-
ku.

„Awans” i „Debiut” to konkursy dla m∏o-
dych wokalistów z województwa kujawsko-
pomorskiego. W pierwszym startuje m∏o-
dzie˝ do 16 roku ˝ycia, w drugim starsi
wykonawcy. Przes∏uchania w ramach po-
wiatowych eliminacji odbywa∏y si´ 4 kwiet-
nia w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury
w Ciechocinku.

Do fina∏u konkursu „Awans 2017” w
˚ninie zakwalifikowali si´ Nikola i Kinga
Lorenc z Aleksandrowa Kujawskiego, Mar-
tyna Tarasek z Topoli i Sara Lityƒska z Cie-
chocinka.

Do fina∏u „Debiutu 2017” w Ciechocin-
ku z naszego powiatu zakwalifikowa∏a si´
Julia Kordylak z Topólki.

Wykonawców ocenia∏o jury, w którym
zasiedli Barbara Kawczyƒska, dyrektor MCK
w Ciechocinku, Roman Fieberg z Kujaws-
ko-Pomorskiego Centrum Kultury w Byd-
goszczy oraz S∏awomir Ma∏ecki, gitarzysta
„Zdrowej Wody” i pedagog.

      red.

„GraliÊcie na medal, nie tylko w tym
roku, ale od wielu, wielu lat jesteÊcie
z nami, za co dzi´kujemy z ca∏ego ser-
ca!” - czytamy w do∏àczonym liÊcie
gratulacyjnym. „Super b´dzie, jeÊli tym
medalem podzielicie si´ z ca∏à swojà

za∏ogà, aby ludzie czuli, ˝e tak˝e ich -
 nawet najmniejszy wysi∏ek - przyczy-
ni∏ si´ do tego ogromnego sukcesu”.

Przypomnijmy, ˝e MCK zebra∏o
w tym roku rekordowe 45.339,32 z∏o-
tych.

Medal od WOÂP
dla Miejskiego Centrum Kultury

„Turystyczne Per∏y Kujaw i Pomorza”
to dodatek do „Gazety Pomorskiej”,
w którym pokazane sà interesujàce
miejsca w naszym regionie. W najnow-
szym numerze znalaz∏y si´ m.in.: ma-
lownicze krajobrazy Pojezierza Brod-

nickiego, rezerwat przyrody w Borach
Tucholskich, a tak˝e Bydgoszcz, Toruƒ
i Ciechocinek. Na ok∏adk´ wydania tra-
fi∏y ciechociƒskie t´˝nie, uzdrowisku
poÊwi´conych jest tak˝e kilka tekstów
zajmujàcych sporà cz´Êç ca∏ej publikacji.

„Turystyczne Per∏y...” sprzedawane
by∏y tak˝e z „Dziennikiem Ba∏tyckim”,
„G∏osem Wielkopolskim”, „Dziennikiem
¸ódzkim” i „Dziennikiem Zachodnim”.

Publikacja i artyku∏y dotyczàce Cie-
chocinka to efekt wspó∏pracy Biura Kul-
tury, Sportu i Promocji Miasta oraz Ko-
misji Zdrojowej z redakcjà „Gazety Po-
morskiej”.
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Miklas
na uniwersytecie

Krzysztof Miklas, komentator sporto-
wy, goÊci∏ na Uniwersytecie dla Aktyw-
nych 28 marca.

Krzysztof Miklas w Polskim Radiu i TVP
komentowa∏ dziesi´ç igrzysk olimpijskich,
jest autorem s∏ynnego „leç Adam, leç!”.
Podczas wyk∏adu na Uniwersytecie dla
Aktywnych opowiada∏ o swoich poczàtkach
w mazowieckiej prasie i m∏odzieƒczych
marzeniach.

- Mia∏em kontakt z lokalnym sportem,
którego dziÊ m∏odym brakuje, od razu majà
parcie na kas´, na wielkie imprezy - mówi∏.
- Tak jak w dzieciƒstwie marzeniem by∏a
praca dziennikarza, tak w dziennikarstwie
marzeniem by∏y igrzyska - wyzna∏ Miklas,
podkreÊlajàc ˝e bycie korespondentem
olimpijskim wiàza∏o si´ w Êrodowisku
dziennikarskim ze sporà nobilitacjà.

Wyk∏ad a˝ skrzy∏ od anegdot z igrzysk
w Barcelonie czy Seulu, a tak˝e smaczków
z olimpijskiego Êwiatka.

Musical „Gdybym
by∏ bogaczem”

W sali widowiskowo-kinowej MCK 24
marca mo˝na by∏o zobaczyç musical
„Gdybym by∏ bogaczem”.

To by∏a wyjàtkowa gratka dla mi∏oÊników
muzyki i kultury ˝ydowskiej, oparta na
motywach kultowego musicalu Jerrego
Bocka „Skrzypek na dachu”. Wyjàtkowi
artyÊci scen polskich przenieÊli s∏uchaczy
do Êwiata, którego ju˝ nie ma, a który przez
1000 lat wspó∏tworzy∏ krajobraz naszego
kraju. W trakcie koncertu widownia zatrzy-
ma∏a si´ na chwil´ w Anatewce, w domu
Tewjego Mleczarza, którego przypadki,
k∏opoty, dysputy z Bogiem, marzenia indy-
widualne i zbiorowe dramaty dotyczà ka˝-
dego z nas i ka˝dy z nas rozpoznaje w nich
siebie.
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Grupa teatralna „Trema” dzia∏ajàca przy Miejskim Centrum Kultury
w Ciechocinku przygotowa∏a dla najm∏odszych nieco innà wersj´ baj-
ki o Jasiu i Ma∏gosi.

Kto nie zna bajki o Jasiu i Ma∏gosi?
Biedne dzieci zosta∏y wys∏ane przez
rodziców do lasu, gdzie zgubi∏y si´ i
trafi∏y do chatki czarownicy. Ta posta-
nowi∏a je zjeÊç, ale bohaterskie maluchy
cudem unikn´∏y Êmierci i szcz´Êliwie
wróci∏y do domu. W∏aÊnie takà wersj´
zdarzeƒ wszyscy znamy, prawda? A co
jeÊli wszystko wyglàda∏o zupe∏nie ina-
czej? Mo˝e czarownica wcale nie by∏a
tutaj prawdziwym czarnym charakte-
rem?

Takà w∏aÊnie wersj´ wydarzeƒ po-
kaza∏a „Trema” 2 kwietnia na deskach
sali widowiskowej MCK. Akcja spektaklu
umiejscowiona zosta∏a w Ciechocinku!

Czarownica z kolei jedynie udawa∏a
z∏à, chroniàc si´ przed wÊcibskimi ku-
racjuszami, którzy naruszali jej spokój.
Czarnym charakterem okaza∏a si´ na-
tomiast macocha dzieci, która wraz ze
swà prawdziwà córkà uknu∏a plan poz-
bycia si´ Jasia i Ma∏gosi. Jak to w baj-
kach bywa, wszystko skoƒczy∏o si´
szcz´Êliwie.

Dzieci, które na spektakl przyby∏y z
ca∏ymi rodzinami, wspaniale reagowa∏y
na gr´ m∏odych aktorów - wstawa∏y
ze swoich miejsc, komentowa∏y zdarze-
nia, a koƒcowe oklaski na d∏ugo wype∏-
ni∏y sal´ widowiskowo-kinowà.

         Karolina Jasiƒska

„Trema” pokaza∏a prawdziwà
histori´ Jasia i Ma∏gosi
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- Liczba chorych na cukrzyc´ roÊnie nieprzerwanie. Ka˝dego roku z powodu powik∏aƒ pocukrzycowych umiera
ok. 3,5 mln ludzi. Mamy wi´c do czynienia z prawdziwà epidemià - mówi Miros∏aw Kwiatkowski, prezes
ciechociƒskiego oddzia∏u Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
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Mariola Ró˝aƒska: O cukrzycy mó-
wi si´ jako o epidemii XXI wieku. Czy
nie przesadzamy?

Miros∏aw Kwiatkowski: Liczba cho-
rych na cukrzyc´ roÊnie nieprzerwanie,
obecnie na Êwiecie ˝yje  ok. 250 mln
cukrzyków. W Polsce dotyczy to 2,5-3
mln osób, ale sàdzi si´, ˝e po∏owa jest
jeszcze niezdiagnozowana. U nas roz-
poznaje si´ chorob´ Êrednio po 10 la-
tach trwania, pacjenci zg∏aszajà si´ do
lekarza, gdy cukrzyca poczyni∏a ju˝
ogromne spustoszenia. Ka˝dego roku
z powodu powik∏aƒ pocukrzycowych
umiera ok. 3,5 mln ludzi. Mamy wi´c
do czynienia z prawdziwà epidemià.

Jakie by∏y poczàtki ciechociƒskiego
oddzia∏u PSD?

- W 2007 roku spotka∏a si´ grupa
ludzi chorych na cukrzyc´, którzy chcieli
porozmawiaç o swoich problemach
zwiàzanych z chorobà albo wymieniç
si´ doÊwiadczeniami. Postanowiono
reaktywowaç istniejàce kiedyÊ Ko∏o
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
które przesta∏o istnieç wraz ze Êmiercià
prezes Wies∏awy Wolf. Inicjatyw´ podjà∏
Antoni Ginko, by∏y prezes ko∏a diabety-
ków z Piotrkowa Trybunalskiego, który
przeprowadzi∏ si´ do Ciechocinka.

W pierwszych w∏adzach ko∏a zasiedli
Antoni Ginko jako prezes, Maciej Mak-
symowicz jako wiceprezes, Miros∏aw
Kwiatkowski, sekretarz, Krystyna To-
maszewska, skarbniczka i Marek Ma-
ciejewski. Po nag∏ej Êmierci prezesa
Ginko w 2012 roku w∏adz´ objà∏ nowy
zarzàd: Miros∏aw Kwiatkowski, Grze-
gorz Niemczyk, Krystyna Tomaszewska
i Danuta Stefaƒska. W tym roku ko∏o
b´dzie Êwi´towa∏o 10 rocznic´ powsta-
nia.

Na waszych spotkaniach jest wspa-
nia∏a atmosfera, widaç uÊmiechy na
twarzach uczestników. Cz´sto widz´
zapraszanych goÊci. Jakie macie dal-
sze plany?

- Na spotkaniach w bibliotece w ka˝-
dy pierwszy czwartek miesiàca o godz.
16, poza sprawami organizacyjnymi

staramy si´ pomóc naszym cz∏onkom
w walce z cukrzycà i chorobami po-
chodnymi. Zapraszamy przedstawicieli
firm medycznych i fachowców z dzie-
dziny diabetologii. Od wielu lat wspó∏-
pracujemy z Marzenà Pacholskà z Do-
mu Zdrojowego, specjalistkà piel´-
gniarstwa diabetologicznego i zacho-
wawczego. GoÊciliÊmy równie˝ firmy
produkujàce sprz´t medyczny i zajmu-
jàce si´ diagnostykà.

Nasi s∏uchacze uczestniczyli te˝ w
kursie pierwszej pomocy programu
60+. Organizujemy badania s∏uchu,
wzroku, stopy cukrzycowej dla wszyst-
kich ch´tnych z miasta i okolic. Prowa-
dzimy wtedy akcje reklamowe w do-
st´pnych mediach. Od 2008 roku or-
ganizujemy wyjazdy do Torunia na
ogólnopolskie targi diabetologiczne
DIABETICA - EXPO, za co w 2016 roku
otrzymaliÊmy od organizatorów dyplom
za aktywne uczestnictwo. Organizujemy
corocznie uroczystà Wigili´ dla diabety-
ków, a jesienià i wiosnà wspólnie gril-
lujemy. Z dotacji finansowej otrzymy-
wanej od miasta kupujemy na bie˝àco
fachowà literatur´, która zostaje w de-
pozycie biblioteki i jest przez nià udo-
st´pniana.

ChcielibyÊmy, aby ludzie zdali sobie
spraw´ z „drapie˝noÊci” cukrzycy, z
tego jak powoli, bezobjawowo niszczy
ludzki organizm i nie bali si´ do nas
przyjÊç na kolejne spotkania. Dowiedzà
jak dalej post´powaç, nauczymy obs∏ugi
glukometru, pomo˝emy „oswoiç” in-
sulin´. Chcemy uwra˝liwiç w∏adze mia-
sta i s∏u˝by medyczne na problemy
zdrowotne mieszkaƒców Ciechocinka
poprzez przeprowadzenie masowych
badaƒ dotyczàcych poziomu cukru,
cholesterolu, ciÊnienia t´tniczego, wagi,
BMI. Chcemy zaproponowaç, ˝eby
mia∏o to miejsce podczas wi´kszych
miejskich imprez kulturalnych, kiedy
ludzie ch´tniej wychodzà z domów.

Co proponuje pan w kwestii zapo-
biegania?

- Profilaktykà jest edukacja. Dzia∏ania

prewencyjne mo˝na podzieliç na trzy
fazy. W pierwszej jeszcze nie ma cho-
roby, ale uczymy jak post´powaç, by
uniknàç cukrzycy. Nale˝y edukowaç ju˝
od wieku dzieci´cego poprzez zaj´cia
w przedszkolu i szkole na temat zdro-
wego trybu ˝ycia. W drugiej, tzw. ge-
netycznej, profilaktyka dotyczy osób,
których krewni majà ju˝ cukrzyc´ i jest
du˝e prawdopodobieƒstwo jej wystà-
pienia. Trzecia faza to sytuacja, w której
ju˝ chorujemy. Nale˝y wtedy wdro˝yç
proces naprawczy odnoÊnie do trybu
˝ycia, od˝ywiania i aktywnoÊci fizycznej.
Nale˝y pami´taç, ˝e cukrzyca nie boli,
ale zabija.

Zapraszam w goÊcinne progi biblio-
teki miejskiej na spotkania Ko∏a Diabe-
tyków, gdzie s∏u˝ymy radà i pomocà.
Zach´cam do wchodzenia na stron´
biblioteki, a tak˝e zaglàdanie na s∏upy
og∏oszeniowe, gdzie podajemy naj-
Êwie˝sze wiadomoÊci odnoÊnie do spot-
kaƒ i innych akcji. Nie bójmy si´ przyjÊç
i zapytaç!

      Mariola Ró˝aƒska

Miros∏aw Kwiatkowski, od 2012
roku prezes ciechociƒskiego oddzia∏u
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
z siedzibà w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Ciechocinku, dusza wszel-
kich dzia∏aƒ i akcji.

Epidemia XXI wieku,
czyli cukrzyca nie zna granic

Hymn diabetyków

Chocia˝ cz´sto nam w ˝yciu pod górk´,

chocia˝ rzadko nam w plecy wieje wiatr,

wcià˝ wierzymy ,˝e wszystko przed nami

i ˝e razem zdo∏amy  pokonaç goryczy smak.

Bo jest dzieƒ w którym jest l˝ej

w którym jest milej,

kiedy ˝ycie  nam wtedy s∏odsze wydaje si´

to czwartkowe wieczory w bibliotece u diabetyków,

kiedy wspólnie uczymy i bawimy si´!



Zdaniem psychologa

NadopiekuƒczoÊç,
droga do bezradnoÊci i l´ków

Mi∏oÊç do dziecka i poczucie obowiàzku
powodujà, ˝e rodzice, a cz´sto równie˝
dziadkowie i inni opiekunowie, chcà zrobiç
dla swojej pociechy jak najwi´cej i daç jej
to, co najlepsze. Stàd potrzeba zabezpiecza-
nia dziecka przed urazami lub krzywdà
oraz zapewnienia mu wszystkiego czego
potrzebuje. Czasem jednak te - jak najbar-
dziej s∏uszne - intencje odnoszà przeciwny
skutek w postaci nadmiernej opiekuƒczoÊci
i rozpieszczania ma∏ego cz∏owieka.

NadopiekuƒczoÊç mo˝e przejawiaç si´
na ró˝ne sposoby, np. poprzez nadmierne
kontrolowanie poczynaƒ, co oznacza Êle-
dzenie ka˝dej zabawy, ciàg∏y nadzór. Sta∏a
troska i bezpodstawny niepokój o dziecko,
kiedy jest ono bezpieczne. Niepokój doro-
s∏ego udziela si´ dziecku i cz´sto dzieci
bojà si´ i nie wiedzà dlaczego tak si´ dzieje.
L´ki urastajà do strasznych poziomów, po-
niewa˝ sà podkr´cane przez l´k opiekuna.

NadopiekuƒczoÊç to równie˝ niedopusz-
czanie do sytuacji, w której dziecko musi
rozwiàzaç jakiÊ problem lub ponieÊç kon-
sekwencje swojego zachowania (odszukaç
zagubionà rzecz, przeprosiç za swoje zacho-
wanie itd.). W doros∏ych, którzy sà nad-
opiekuƒczy, rozwija si´ przekonanie, ˝e
dziecko nie poradzi sobie bez pomocy in-
nych osób. To natomiast strasznie os∏abia
si∏´ dziecka, wiar´ w siebie. Bo skoro naj-
wa˝niejsze osoby w ich ˝yciu nie wierzà w
nie, to ich poczucie w∏asnej wartoÊci s∏abnie
z dnia na dzieƒ. To taka samospe∏niajàca
si´ przepowiednia, która staje si´ podstawà
bezradnoÊci dziecka.

NadopiekuƒczoÊç to równie˝ dokony-
wanie wszystkich wyborów za dziecko -
narzucanie si´ oraz ograniczanie samodziel-
nego dzia∏ania (np. karmienie, ubieranie
dziecka, które mo˝e ju˝ zrobiç to samo-
dzielnie). Wszystkie powy˝sze zachowania
negatywnie wp∏ywajà na dziecko. Po pierw-
sze uczy si´ ono bezradnoÊci, rozwija po-
staw´ roszczeniowà, ma utrudnione pozna-
wanie Êwiata i nauk´ samodzielnoÊci. Taka
postawa opiekunów ogranicza rozwój emo-
cjonalnej niezale˝noÊci. Dziecko doÊwiad-
czajàce nadopiekuƒczoÊci: nie wierzy we
w∏asne mo˝liwoÊci, nie podejmuje nowych
wyzwaƒ, nie radzi sobie z problemami, ob-
winia innych za w∏asne niepowodzenia,
êle ocenia siebie na tle rówieÊników.

W opiece nad dzieckiem bardzo wa˝ne
jest zachowanie równowagi mi´dzy koniecz-
noÊcià pomocy i ochrony a przyzwoleniem
na samodzielnoÊç. OczywiÊcie dostosowu-
jàc samodzielnoÊç do wieku dziecka. Dzieci

majà naturalnà ch´ç poznawania, doÊwiad-
czania, uczenia si´ - dajmy im t´ mo˝liwoÊç.
Nadmierne ochranianie mo˝e przejawiç
si´ delikatnie jako mniejsza zaradnoÊç
dziecka, „nieÊmia∏oÊç”, ale mo˝e równie˝
prowadziç do powa˝nych zaburzeƒ psycho-
somatycznych, napadów paniki. Sà dzieci,
które wpadajà w panik´, ale tylko w domu
(w pozornie bezpiecznych, czasem wr´cz
sterylnych warunkach), a doskonale bawià
si´ u cioci na podwórku, gdzie jest wielki
groêny pies i tyle „niebezpieczeƒstw”. Cze-
mu tak si´ dzieje: bo u cioci zostaje bez
rodziców, którzy strasznie si´ o nie bojà.

Sk∏onnoÊcià bliskà nadopiekuƒczoÊci
jest rozpieszczanie dziecka - przeÊciganie

si´ w dostarczaniu mu przyjemnoÊci. Poz-
walanie dziecku na wszystko, czego si´ do-
maga i spe∏nianie wszelkich zachcianek
nie jest oznakà mi∏oÊci. Uleganie, ust´powa-
nie, coÊ nam zapewnia - mo˝e spokój, ale
niewiele uczy dziecko. To, czego dzieci po-
trzebujà naprawd´, jest taƒsze ni˝ gry kom-
puterowe i zdrowsze ni˝ s∏odycze. Jest to
czas sp´dzony z rodzicami i bliski, dobry
kontakt.

Zadaniem rodziców, dziadków i opieku-
nów jest màdre i wspierajàce prowadzenie
dziecka, które pozwoli mu rozwinàç skrzy-
d∏a - odkryç w∏asnà osobowoÊç i poznaç
otaczajàcy Êwiat, a zarazem ˝yç z nim w
zgodzie. Wska˝my dzieciom, jak mogà si´
uczyç. Róbmy wszystko, ˝eby uniknàç roz-
wiàzywania za dzieci problemów, które
mogà rozwiàzaç same. Pozwalajmy im bie-
gaç i upadaç, ubrudziç si´, a potem samo-
dzielnie doszorowaç. Wybraç ubrania do
przedszkola. Pokazujmy granice zachowaƒ
i dajmy rozwiàzywaç spory ju˝ na poziomie
piaskownicy - to doskonale wyposa˝y dziec-
ko na przysz∏oÊç. Zadaj sobie pytanie: na
jakiego cz∏owieka chc´ wychowaç swoje
dziecko, z czym ma sobie radziç? I zacznij
nauk´ ju˝ dziÊ, od wiàzania sznurowade∏
i jazdy na rowerze. Pami´tajmy, samodziel-
noÊç to pewnoÊç siebie.

Cz´sto mówi´ rodzicom dzieci nieÊmia-
∏ych, l´kliwych - „r´ce w kieszenie i dwa
kroki w ty∏, uwierzcie, ˝e sobie poradzi”.
Kiedy rodzice uwierzà i sami przestanà si´
baç, dziecku b´dzie o stokroç ∏atwiej. Dzie-
ciom „chowanym pod szczelnym kloszem”
jest trudniej odnaleêç si´ w Êwiecie.

                        Monika Kofel-Dudziak
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W poczàtkach XIX wieku do Ciechocinka mo˝na by∏o dotrzeç niezbyt wygodnie drogà làdowà. Kiedy uzdrowisko
sta∏o si´ popularne, szczególnie wÊród mieszkaƒców Warszawy, zaistnia∏a potrzeba szybkiego i komfortowego
dotarcia na miejsce. Umo˝liwiç mog∏a to Wis∏a, znana od wieków arteria komunikacyjna Polski. Potrzebne by∏y
jedynie bezpieczne Êrodki lokomocji.
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ROK WIS¸Y

Parostatkiem do Ciechocinka

Z pomocà Francuzów

Okazjà sta∏y si´ starania Francuzów.
Vincent Gache, w∏aÊciciel stoczni stat-
ków rzecznych w Nantes, wys∏a∏ do
Królestwa Polskiego swojego przedsta-
wiciela Eduarda Guilberta. Celem by-
∏o zorganizowanie ˝eglugi oraz handel
statkami. Misja zakoƒczy∏a si´ sukce-
sem, bowiem 27 kwietnia 1848 roku
zosta∏a utworzona spó∏ka z Andrzejem
hrabià Zamoyskim pod nazwà Spó∏ka
˚eglugi Parowej na Rzekach Sp∏awnych
Królestwa, Hrabia Zamoyski et Compa-
nia. Mia∏a przewoziç podró˝nych oraz
towary Wis∏à, Narwià, Bugiem, Wiep-
rzem i Pilicà. Zosta∏a te˝ urzàdzona
stocznia Warsztaty ˚eglugi Parowej na
Solcu. Projekt wzbudzi∏ zainteresowanie
kupców, którym zale˝a∏o na szybkim
dostarczaniu towarów, szczególnie
zbo˝a, na miejsce zbytu. Po rzekach
zacz´∏y kursowaç galary i statki parowe.

Linia Warszawa-Ciechocinek-
Warszawa

W 1851 roku zosta∏a uruchomiona

regularna linia ˝eglugi parowej War-
szawa - Ciechocinek. Pasa˝erowie mogli
wysiàÊç w Modlinie, P∏ocku i W∏oc∏aw-
ku. W pierwszym roku funkcjonowania
˝eglugi statek wyp∏ywa∏ o 7.00 rano z
Warszawy, a o godzinie 20.00 przyby-
wa∏ do W∏oc∏awka. Tu pasa˝erowie mo-
gli przenocowaç, by o Êwicie kontynu-
owaç podró˝. Statek przyp∏ywa∏ do
Ciechocinka o 8.00 rano. Po dwugo-
dzinnym postoju statek p∏ynà∏ w gór´
rzeki do P∏ocka. Tu znowu by∏ nocleg,
a trzeciego dnia o 5.00 rano statek
rusza∏ w kierunku Warszawy, do której
przybywa∏ o 20.00. Cennik by∏ wyliczony
w zale˝noÊci od d∏ugoÊci trasy - mila,
czyli ok. 8 kilometrów, kosztowa∏a 15
kopiejek. Dzieci p∏aci∏y po∏ow´ biletu.
Baga˝ do 20 kilogramów by∏ bezp∏atny.
By∏a to taƒsza ni˝ koƒmi forma podró-
˝owania. Ponadto na parostatku fun-
kcjonowa∏a restauracja zapewniajàca
posi∏ki.

W nast´pnym roku tras´ z Warsza-
wy do Ciechocinka statek pokonywa∏
ju˝ tylko w jeden dzieƒ. Wkrótce pasa-
˝erowie mogli podró˝owaç wygodnie

w bogato wyposa˝onych pomieszcze-
niach I i II klasy. Ceny by∏y zró˝nicowa-
ne, od 18 do 12 kopiejek za mil´. Ów-
czesny parowiec móg∏ osiàgnàç pr´d-
 koÊç 14 km na godzin´, co zachwy-
ca∏o naszych przodków. Do uzdrow-
iska p∏ywa∏ statek Sandomierz, potem
w rejsy ruszy∏y P∏ock i W∏oc∏awek.

P∏ywajàce salony

Andrzej Zamoyski mia∏ niezwyk∏y po-
mys∏ rozreklamowania tej formy podró-
˝owania. „Parop∏ywy”, jak nazywano
pierwotnie parostatki, sta∏y si´ wdzi´-
cznym tematem obrazów i literatury,
bowiem w∏aÊciciel zaprasza∏ na rejsy
bywalców warszawskich salonów. Ar-
tyÊci tacy jak Julian Cegliƒski, Wojciech
Gerson, Franciszek Kostrzewski, Henryk
Pillati po rejsie do Ciechocinka zobo-
wiàzali si´ namalowaç obrazy, które
mia∏y zawisnàç w kajutach. Powsta∏y
wówczas 24 dzie∏a, których wartoÊç
szacowano na 700 rubli. Ka˝de mia∏o
takie same wymiary: 21x41 cm.

Zacz´∏y pojawiaç si´ równie˝ opisy
podró˝y. W 1854 roku ukaza∏ si´
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KINO „ZDRÓJ”
W maju planujemy zagraç:

„Ma∏y Jakub”
dramat psychologiczny,

prod. Polska, 1.18
6.05 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 7.05 (niedziela) godz.19.00 (kasa 18-19)

„Dzieciak rzàdzi”
bajka 2D, animacja, komedia,

prod. USA, 1.37
6.05 (sobota) godz.16.00 (kasa 15-16)

i 7.05 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Pakt krwi”
thriller, prod. USA, 1.33, od 15 lat

12.05 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
o 13.05 (sobota)

godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Szatan kaza∏ taƒczyç”
dramat, prod. Holandia, Polska, 1.37,

od 18 lat
20.05 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 21.05 (niedziela)
godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Riko prawie bocian”
bajka 2 D, komedia animowana,

prod. Belgia, Luksemburg, Niemcy,
Norwegia, USA, 1.25 b/o

20.05 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)
i 21.05 (niedziela)

godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Przyrzeczenie”
dramat, prod. Hiszpania,, USA, 2.14

26.05 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 27.05 (sobota) 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.

pi´knie opracowany przez Oskara Flatta
przewodnik ˝eglugi parowej „Brzegi
Wis∏y od Warszawy do Ciechocinka:
z dope∏niajàcym poglàdem na przes-
trzeƒ od Torunia do Gdaƒska”. Autor
przedstawi∏ ca∏à tras´ i nadrzeczne
miejscowoÊci oraz zamieÊci∏ rozk∏ad
jazdy, regulamin i cennik biletów (za
bilet z Warszawy do Ciechocinka trzeba
by∏o zap∏aciç 4,50 rubla w I klasie, a
3,15 w II klasie). Opisy mijanych okolic
przeplót∏ literackimi opowiadaniami i
legendami. Jest wÊród nich opowieÊç
m.in. o Nieszawie, Racià˝ku, S∏oƒsku
i Ciechocinku. Autor poÊwi´ci∏ wiele
miejsca ∏azienkom, hotelowi Müllera,
zaletom kàpieli w solance. Flatt za-
mieÊci∏ w swojej ksià˝ce szeÊç widoków:
mi´dzy innymi litografi´ Maurycego
Fajansa przedstawiajàcà dawnà galeri´
spacerowà z t´˝nià, êród∏em nr 3 i ma-
szynownià w tle, a tak˝e dwie mapy
ze stacjami ˝eglugi parowej. Na jednej
z nich sà zaznaczone wsie kujawskie
oraz droga z Torunia do Ciechocinka,
która w XIX w. wiod∏a przez Podgórze,
S∏u˝ewo, OÊno i Racià˝ek.

W 1861 roku na ∏amach „Tygodnika
Ilustrowanego” mo˝na by∏o przeczytaç
relacj´ z podró˝y parostatkiem znanej
wówczas poetki Jadwigi ¸uszczewskiej
(Deotymy). Pisa∏a m.in.: „Statek, na
który wsiedliÊmy, P∏ockiem zwany, wy-
twornej jest budowy; g∏ównà jego oz-
dob´ stanowià krajobrazy zdj´te przez
naszych m∏odych malarzy z najpi´kniej-
szych okolic kraju; wprawione w Êciany
kajuty, wià˝à okienka, z których ka˝de

zamyka tak˝e ma∏y ruchomy krajobraz”.

Na przystani w Ciechocinku

Interes Zamoyskiego przeszed∏ w in-
ne r´ce. Rejsy rzekà by∏y kontynuowane.
W 1899 r. na wypraw´ Wis∏à uda∏ si´
wybitny etnograf i krajoznawca Zy-
gmunt Gloger. Relacj´ z podró˝y zawar∏
w ksià˝ce „Dolinami rzek”. Jednym z
odwiedzonych miejsc by∏ Ciechocinek,
o którym tak pisa∏: „Za wsià S∏oƒskiem,
na çwierç mili przed granicà pruskà,
zatrzyma∏ si´ nasz parowiec przy nowo
urzàdzonej przystani i wysadzi∏ tu
wszystkich podró˝nych, udajàcych si´
do Ciechocinka. Powynoszono z poÊpie-
chem na piasek nasze walizki, aparat
i cudze a liczne kosze z szynkami i sal-
cesonami, wiezione z W∏oc∏awka dla
jad∏odajni ciechociƒskich. Powozów
w przystani nie by∏o ˝adnych, tylko
zaledwie kilka wózków ch∏opskich, do
których goÊcie cisn´li si´ jak grzeszne
dusze do zbawienia”.

Parostatki kursowa∏y jeszcze przed
II wojnà Êwiatowà. Mo˝na by∏o nimi
pop∏ynàç do Warszawy i do Gdaƒska.
Rejsy po WiÊle odbywa∏y si´ równie˝
w czasach PRL. Âwietnie uwieczni∏ jeden
z nich Marek Piwowski w kultowym
filmie „Rejs”. W XXI wieku po WiÊle w
okolicach Ciechocinka mo˝na odbyç
latem jedynie pó∏godzinnà wycieczk´
statkiem „Bas”. Kapitan S∏awomir Han-
dziuk ju˝ szykuje go do tegorocznego
sezonu.

Aldona Nocna



Przy okazji rozmowy o filmie "Wo∏yƒ" (Zdrój nr 11/2016) Tadeusz Socha pokaza∏ mi przechowywanà z najwi´kszym
pietyzmem od 70 lat relikwi´. Jest nià jego harcerska ksià˝eczka s∏u˝bowa.
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Harcerz Orli z ulicy Mickiewicza

Przechowa∏ jà poprzez zawieruch´
ustrojowà, która w swojej zach∏annoÊci
po˝ar∏a równie˝ i t´, stworzonà przez
druha Ma∏kowskiego w 1910 r. organi-
zacj´, przekszta∏cajàc jà w m∏odzie-
˝ówk´ majàcà s∏u˝yç nie ojczyênie, ale
internacjonalistycznej idei socjalistycznej
i wiecznej przyjaêni z ZSRR.

WiecznoÊç jednak dla komunistów
okaza∏a si´ bardzo krótka. Przepad∏
Zwiàzek Rad, zerwana zosta∏a owa,
∏àczàca proletariuszy na ca∏ym Êwiecie,
przyjaêƒ. Ksià˝eczka, potwierdzajàca
jego przydzia∏ s∏u˝bowy w 1939 r. do
dru˝yny zuchów w Równym, przetrwa-
∏a.

Harcerstwo si´ jednak podzieli∏o, na

odrodzone w wolnej Polsce i na to, któ-
re szcz´Êliwie przep∏yn´∏o przez „morze
czerwone” - nie tracàc kadry ani zgro-
madzonych wartoÊci. Wszystkie te or-
ganizacje odwo∏ujà si´ obecnie do tych
samych korzeni i tradycji.

Na podstawie tej ksià˝eczki mamy
mo˝liwoÊç oceniç, zapisanà w spraw-
noÊciach harcerskich, a zapoczàtkowa-
nà jeszcze przed II wojnà Êwiatowà -
tam, hen na Kresach, na obozie nad
Horyniem, potem po wojnie kontynu-
owanà w hufcu w K´trzynie - skautows-
kà formacj´ m∏odego cz∏owieka. Nas-
t´pnie skonfrontowaç jà z d∏ugim ˝y-
ciem jej posiadacza, który od 65 lat mie-
szka nieprzerwanie w naszym mieÊcie.

Pan Tadeusz, syn legionisty, który
swojà stra˝ kresowà pe∏ni∏ pracujàc na
poczcie w Równym, do harcerstwa za-
pisa∏ si´ w maju 1939 r. By∏ wtedy jesz-
cze uczniem I klasy szko∏y powszechnej,
ale wybór dla niego by∏ jasny: ojczyzna,
nauka, cnota. W lipcu, przed samym
wybuchem wojny, zdà˝y∏ z∏o˝yç zucho-
wskie przyrzeczenie i od tego momentu
rozpocz´∏a si´ jego, trwajàca do dzisiaj,
harcerska s∏u˝ba.

Po wyp´dzeniu z Kresów jego ro-
dzina osiad∏a w 1945 r. w Rastemborku
na Mazurach, miasto po dwóch latach
zosta∏o przemianowane na K´trzyn.
Nastoletni ju˝ wtedy Tadek od razu,
bo we wrzeÊniu tego roku, zg∏osi∏ si´
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Przy suto zastawionych sto∏ach, w wielkanocnej atmosferze spotkali
si´ podopieczni OÊrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka”.
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Na sto∏ach pojawi∏y si´ ˝urek, sa∏atki,
w´dliny, przystawki i ciasta. Wszystko
wykonane r´kami uczestników zaj´ç w
„Niezapominajce”. Jednak nie o jedze-
nie w spotkaniu 6 kwietnia chodzi∏o,
a o podzi´kowanie inicjatorom i twórc-
om oÊrodka oraz wspólne sp´dzenie

czasu.
Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz, Marcin

Zajàczkowski, przewodniczàcy Rady
Miejskiej i ks. Grzegorz Karolak, pro-
boszcz ciechociƒskiej parafii, otrzymali
przygotowane przez podopiecznych
„Niezapominajki” kwiatowe instalacje.
- Dzi´kujemy za ten pomys∏, dzi´kujemy
za to miejsce - mówi∏a Zofia Raczy∏∏o.

Podzi´kowania trafi∏y tak˝e do Ewy
Strzeleckiej-S∏omkowskiej, kierownik
MOPS i opiekunów w oÊrodku: Renaty
Kosteckiej i Przemys∏awa Szreibera. -
To sà ludzie stworzeni do opieki nad
ludêmi wczeÊnie urodzonymi. Dzi´ki
nim czujemy si´ tu jak rodzina.
Dzi´kujemy za ten raj - mówi∏a Hanna
Karbaszewska. - Dzi´ki temu miejscu
uby∏o mi ponad 20 lat - wtórowa∏ jej
Roman WaÊko.

Wielkanoc
w „Niezapominajce”

do dalszej s∏u˝by w szeregach ledwie
co reaktywowanej Harcerskiej Choràgwi
Warmiƒsko-Mazurskiej w Olsztynie.
Ksià˝eczka ilustruje dok∏adnie przebieg
jego s∏u˝by podczas nauki w szkole
Êredniej, kolejno zdobywane sprawnoÊci
i stopnie harcerskie. To jeden z najpi´k-
niejszych, jak uwa˝a, okresów jego
˝ycia.

Jednak w 1949 r. harcerstwo przes-
taje byç tà samà organizacjà, do jakiej
si´ zapisa∏ jeszcze w Równym. Po sfa∏-
szowaniu wyników referendum „3 razy
tak” komuniÊci przejmujà ruch skau-
towski, przekszta∏cajàc go faktycznie
w organizacj´ pionierskà, czego naj-
bardziej widocznym dowodem by∏o
wprowadzenie innego koloru chust
mundurowych. Tadeusz dokonuje wy-
boru: nie b´dzie zak∏ada∏ czerwonej
chusty.

„Cnota jest trwa∏à sprawnoÊcià mo-
ralnà osoby, dzi´ki której przestrzeganie
zasad moralnych staje si´ ∏atwe. Osoba
jest w tym pewna - nawet wobec oko-
licznoÊci niesprzyjajàcych”. Zbiega si´
to z ukoƒczeniem przez niego szko∏y,
wi´c ta decyzja nie rzuca si´ demon-
stracyjnie w oczy i tylko to, o czym jest
przekonany, uchroni∏o go przed aresz-
towaniem. Jednak kilku z jego kolegów,
którzy kontynuowali w warunkach
tajnych wiernoÊç z∏o˝onemu przyrze-
czeniu, zosta∏o poddanych represjom
i uwi´zionych. Najbardziej dramatyczny
los spotka∏ Jerzego Sulatyckiego. W
trakcie jego s∏u˝by w wojsku, pod za-
rzutem próby ucieczki do Szwecji, zosta∏
skazany przez sàd Marynarki Wojennej
na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 11
lipca 1952 r. Obecnie trwajà, prowa-
dzone przez IPN, poszukiwania miejsca
jego pochówku.

Harcerz Orli Tadeusz Socha sam roz-
poczyna wype∏niaç zwiàzane z jego
stopniem zadania: „wkracza w doros∏e
˝ycie, samodzielnie okreÊla i kszta∏tuje
swój Êwiatopoglàd. Odczytuje swoje
powo∏anie, Êwiadomie okreÊla swojà
drog´ ˝yciowà. Jest odpowiedzialny,
mo˝na na nim polegaç. Jest oparciem
dla swojego rodzeƒstwa, rodziców,
stara si´ byç przyk∏adem dla swoich
rówieÊników. Anga˝uje si´ w ˝ycie spo-
∏eczne. Âwiadomie kszta∏tuje swoje re-
lacje z otoczeniem, pe∏en pogody du-
cha rozwiàzuje pojawiajàce si´ pro-
blemy”.

Ciechocinek, do którego przyjecha∏
w 1952 r., by objàç posad´ kierownika
kina, jest odtàd jego „polem sta∏ej s∏u˝-
by".

  Stanis∏aw Wodyƒski
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Kto nie marzy o podró˝ach? Ka˝dy z nas chcia∏by w swoim ˝yciu zwiedziç choç
kawa∏ek Êwiata. Sà jednak miejsca, do których nie mo˝emy wróciç tak ∏atwo.

- Reforma samorzàdowa to najwi´kszy polski sukces - przekonywali
uczestnicy debaty zorganizowanej w Ciechocinku 28 marca przez Komitet
Obrony Demokracji.
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Z ˚YCIA MIASTA

Przesz∏oÊç mo˝emy oglàdaç tylko na
filmach, w ksià˝kach czy te˝ muzeach.
Nasze ciechociƒskie liceum postanowi∏o

na chwil´ cofnàç si´ w czasie, kumulu-
jàc w sobie ró˝ne epoki i kultury. Od
niebezpiecznej mafii po szalone lata
disco, Dziki Zachód, eleganckie lata
20., a nawet Êredniowiecze - ka˝dy
mia∏ niezwyk∏à szans´ na przeniesienie
si´ do innego Êwiata, rzàdzàcego si´
swoimi prawami. Pojawi∏y si´ nowe
stroje, potrawy, a tak˝e ró˝norakie
scenki, jeszcze bardziej przybli˝ajàce
nam klimat danych lat. Przy Êwietnej
zabawie przywo∏aliÊmy wiosn´ ju˝ na
sta∏e do murów liceum „Staszica”.

      Marcelina Zdziech

Wiosenne szaleƒstwo
w ciechociƒskim liceum

Uczestnicy debaty rozmawiali o kon-
dycji polskich samorzàdów i zmianach,
jakie w ordynacji wyborczej planuje
Prawo i SprawiedliwoÊç.

W Teatrze Letnim pojawili si´ m.in.
Arkadiusz Myrcha, pose∏ PO, Dariusz
Wochna, starosta aleksandrowski, Wie-
s∏awa S∏owiƒska, wójt Racià˝ka, Andrzej
Olszewski, wójt gminy Aleksandrów
Kujawski i Andrzej Nawrocki, by∏y bur-
mistrz Nieszawy.

- Reforma samorzàdu to ta, która
najbardziej si´ w Polsce uda∏a - mówi∏a
Wies∏awa S∏owiƒska. - W Polsce nic nie
wysz∏o tak dobrze jak reforma samorzà-
dowa. Samorzàdy nie sà doskona∏e,
trzeba je naprawiaç, zmieniaç, ale to
nie powód, by robiç rewolucj´ - pod-
kreÊla∏ Dariusz Wochna.

- Patrzàc na to, jak drakoƒskie zmia-
ny proponuje PiS, to b´dzie poczàtek
koƒca samorzàdu, jaki znamy - ostrze-
ga∏ Arkadiusz Myrcha.

Najwi´ksze emocje wzbudzi∏a kwes-
tia zapowiadanych zmian w ordynacji

samorzàdowej, a zw∏aszcza wprowa-
dzenie dwukadencyjnoÊci wojtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast.

- Tu˝ przed emeryturà ktoÊ mi powie
„dzi´kuj´, do widzenia, nie masz pracy”
- nie kry∏a oburzenia wójt Racià˝ka. -
Nie ma z∏ych wójtów, burmistrzów czy
prezydentów. Wszyscy sà spe∏nionymi
gospodarzami - podkreÊla∏a dodajàc
˝e z∏ych w∏odarzy obywatele mogà
zmieniç w wyborach.

Dariusz Wochna wskazywa∏ tak˝e
na plany rzàdu wzgl´dem powiatów,
które majà stopniowo traciç na znacze-
niu. Ju˝ teraz, jak mówi∏, ogranicza si´
ich wp∏yw w kwestiach nadzoru sani-
tarnego, budowlanego czy geodezji.

Starosta podkreÊla∏ te˝, powo∏ujàc
si´ na kuluarowe spotkania z samorzà-
dowcami zwiàzanymi z komitetem po-
litycznym PiS, jakoby wprowadzenie
dwukadencyjnoÊci mia∏o byç pewne. -
Nam powiedziano, ˝e to ju˝ przesà-
dzone - stwierdzi∏.

KOD z debatà
o samorzàdach

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.
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Jerzy Sobierajski wspomina∏ w Saloniku Literackim Miejskiej Biblioteki Publicznej Jana Sobierajskiego, swojego
ojca, nauczyciela i spo∏ecznika.
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HISTORIA

- Ciechociniakom nie trzeba byç
mo˝e przybli˝aç tej postaci. Wiemy, ze
panu Janowi zawdzi´czamy dziÊ ju˝
nieistniejàcà zasadniczà szko∏´ zawo-
dowà w budynku, który te˝ ju˝ nie
istnieje - mówi∏a na poczàtku spotkania
24 marca w miejskiej bibliotece Klara
Drobniewska, prowadzàca Salonik
Literacki. - Pami´tamy jego ogromne
starania, by Ciechocinek mia∏ wi´cej
ni˝ jednà szko∏´ podstawowà i to jemu
zawdzi´czamy, ˝e powsta∏a Szko∏a
Podstawowa nr 3. Choç placówka
powsta∏a w latach 60., nie by∏a to
tysiàclatka. Du˝o trzeba by∏o wysi∏ku
ze strony ca∏ego komitetu, by ta szko∏a
stan´∏a. Ale to nie jedyne osiàgni´cia
pana Jana - wskazywa∏a.

Pieszo do Nieszawy

Jan Sobierajski urodzi∏ si´ 20 maja
1911 roku w Ciechocinku. Po ukoƒ-
czeniu szko∏y podstawowej chodzi∏ do
seminarium nauczycielskiego w Nie-
szawie, do której dociera∏ pieszo. - Mia∏
szeÊcioro rodzeƒstwa, rodziny nie by∏o
staç na op∏acenie internatu. Po dwóch
latach za dobre wyniki szko∏a zapewni∏a
mu jednak w nim bezp∏atne miejsce.
Na podr´czniki i obiady dorabia∏ kore-
petycjami - wspomina∏ Jerzy Sobierajs-
ki.

- W drodze do Nieszawy zaskoczy∏a
go któregoÊ razu zadymka, a˝ nie mia∏
si∏y iÊç - wspomina∏a Wanda Rosiƒska,
córka Sobierajskiego. - Schowa∏ si´ w
kapliczce i przysnà∏. Drogà jecha∏ ch∏op,
zobaczy∏ czapeczk´, podszed∏ i rozbu-
dzi∏ tat´, który mia∏ ju˝ pierwsze od-
mro˝enia. Póêniej tata mówi∏, ˝e ta
czapka uratowa∏a mu ˝ycie.

Tajne nauczanie

W 1932 roku Sobierajski zdoby∏
dyplom nauczyciela szkó∏ powszech-
nych i pracowa∏ w szko∏ach wiejskich
w okolicach BrzeÊcia nad Bugiem. Woj-
na zasta∏a go podczas powrotu z ur-
lopu w Ciechocinku. Pozosta∏ wi´c w
uzdrowisku i ukrywa∏ si´ przed Niem-
cami. Póêniej pracowa∏ w wypo˝yczalni
sprz´tu wodnego, jako robotnik w wa-
rzelni soli i ksi´gowy w hotelu Müllera.
JednoczeÊnie nale˝a∏ do Armii Krajowej
i prowadzi∏ tajne nauczanie.

Ju˝ w lutym 1945 roku wspólnie
z Mieczys∏awem Kwiatkowskim zorga-
nizowa∏ szko∏´ powszechnà, a w paê-
dzierniku zosta∏ dyrektorem miejscowej
szko∏y zawodowej. Po 1949 roku pra-
cowa∏ w okolicznych spó∏dzielniach i
domu zdrowia „Pionier”. W 1954 roku
Sobierajski wraca do szkolnictwa i pra-
cuje najpierw w Szkole Podstawowej

W Saloniku Literackim
o Janie Sobierajskim

nr 1, a póêniej w tworzonej nr 3.

Epizod polityczny

- Charakterystyczna rzecz to har-
cerstwo - mówi∏a Bo˝ena Pietrzak, by∏a
nauczycielka i zast´pczyni Sobierajs-
kiego w „Trójce”. - W latach 60. jako
jedyni w województwie mieli Êwiat∏a,
jakich u˝ywa∏o si´ na dyskotekach.
Sprzedawali jarz´bin´, kasztany i to
kupili. Wtedy to by∏o coÊ ciekawego!
- Êmia∏a si´.

W 1958 roku Sobierajski zostaje
przewodniczàcym prezydium Miejskiej
Rady Narodowej, które to stanowisko
piastuje do 1961 roku. Nast´pnie jest
kierownikiem wychowania w Uzdro-
wisku Ciechocinek i, a˝ do emerytury
w 1972 roku, kierownikiem „Trójki”.

„Zna∏ si´ na wszystkim”

Wanda Rosiƒska wspomina∏a cha-
rakterystyczny styl zarzàdzania Sobie-
rajskiego. - Zna∏ si´ na wszystkim, wie-
dzia∏ nawet, gdzie w szkole by∏a ko-
t∏ownia, co przycisnàç, jak jà obs∏u˝yç
- mówi∏a. - Jak by∏ nowy kocio∏, to
szed∏ na kurs. KiedyÊ palacz si´ upi∏,
tata wzià∏ synów i napalili w piecu, a
dzieci rano mia∏y ciep∏o - wspomina∏a.

- KtóregoÊ dnia dyrektor zachoro-
wa∏, a jednoczeÊnie coÊ nawali∏o w ko-
t∏owni - wspomina∏a pani Bo˝ena, która
wówczas pracowa∏a w „Trójce”. - Pa-
lacz mówi, ˝e nic nie zrobi. Id´ do dy-
rektora do domu, a on na to: „palacz
wie, ˝e pani nie umie, to co b´dzie
robi∏. Niech pani powie, ˝e ma zrobiç
tak i tak”. Id´ do palacza i mówi´, ˝e
tak i tak. I zrobi∏, co do niego nale˝a∏o
- mówi∏a.

Jan Sobierajski zosta∏ odznaczony
m.in. Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, Krzy˝em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem im. Leonarda Lorentowicza
i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Od kwietnia 1945 by∏ m´˝em Haliny
Posadzkiej, z którà mia∏ piàtk´ dzieci.
Zmar∏ 15 marca 2003 roku.



Wiosna jest inspiracjà dla wielu twórców, poetów, pisarzy i malarzy. Ale te˝ jej nadejÊcie wywo∏uje uÊmiech
na twarzach ka˝dego cz∏owieka - zarówno du˝ego, jak i tego ma∏ego, choçby przedszkolaka.
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SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

Dobrze o tym wiedzàc, ju˝ po raz
dziesiàty zaprosiliÊmy rodziców i dzieci
ze wszystkich grup do pisania wiosen-
nych wierszyków. Tym razem zadanie
zosta∏o utrudnione, gdy˝ twórcy musieli
umieÊciç w swoich utworach elementy
matematyczne.

Profesjonalne jury z udzia∏em Aldony
Nocnej jako przewodniczàcej oraz Klary

Drobniewskiej i Lidii Wasilewskiej, oce-
niajàc nades∏ane wiersze, zwróci∏o uwa-
g´ na wysoki poziom wszystkich utwo-
rów. Jednak po dog∏´bnej analizie i
dyskusji postanowi∏o przyznaç nast´pu-
jàce nagrody:

I miejsce dla Ignasia S´kowskiego
oraz Gabrysi Bojanowskiej,

II miejsce dla Alicji Kowalskiej oraz

Radka Sikorskiego,
III miejsce dla Jasia Lewandowskiego.
Gratulujemy laureatom ˝yczàc dal-

szego rozwijania twórczych umiej´tnoÊ-
ci!

Poni˝ej z dumà prezentujemy na-
grodzone utwory, uznajàc, ˝e jest to
formalny publiczny debiut poetycki.

Wiosenne wierszyki w „Bajce”

I miejsce:

Wielkanocne jajeczka

Wielkanoc jest tu˝, tu˝
Czas jajeczka Êwi´ciç ju˝.
Pierwsze by∏o w kwiatuszki,
Drugie by∏o w wianuszki,
Trzecie zrobione z papieru,
Na czwartym plamka lakieru,
Na piàtym by∏y szlaczki,
Szóste by∏o w maczki,
Siódme farbowane,
Ósme malowane,
Dziewiàte w plamki kolorowe,

Dziesiàte ca∏e szmaragdowe.
Dziesi´ç jajek do koszyczka wskoczy∏o,
I si´ wszystkie w KoÊciele poÊwi´ci∏o.

         IgnaÊ S´kowski z mamà

-----------------------------------------------

Wiosna na plus

Wiosnà licz´ na pogod´.
Ju˝ doczekaç si´ nie mog´.
Na s∏oneczka pi´kny czas.
Na pachnàcy majem las.
Dodaç s∏oƒca odjàç chmur
Oto w∏aÊnie przepis mój!

To radosne wiosny chwile.
Niech zataƒczà ju˝ motyle.

    Gabrysia Bojanowska z tatà

-----------------------------------------------

II miejsce:

Matematyczny wierszyk

Idà cyfry polnà drogà,
Lecz dogadaç si´ nie mogà.
Która wi´ksza, która mniejsza,
która z nich jest najpi´kniejsza.
Która taƒczyç b´dzie z plusem,
No a która znów z minusem.



Âwi´ta wielkanocne to wyjàtkowy czas, w którym symboliczne obrz´dy
religijne, tradycja ludowa i Êwiat przyrody splatajà si´ w jedno.
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Wielkanocne tradycje w „Bajce”
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Która stanie na poczàtku,
Kto w Êrodku i na koƒcu.
˚eby swoje miejsce w rzàdku
Zajàç mog∏y od poczàtku.
Plus z minusem je ustawia,
Tak si´ z cyferkami bawià,
˚e je ∏àczà zawsze w pary
robià takie czary mary.
I z cyferek robià liczby,
To nie znudzi im si´ nigdy.
˚eby cyfr  k∏ótnie skoƒczyç
I spacerek móc dokoƒczyç.
Ale liczby po dodaniu
Albo tez odejmowaniu
Znów dogadaç si´ nie mogà.
Nie chcà ruszyç wspólnà drogà,
A˝ do czasu, kiedy ktoÊ
Znów zabierze w sporze g∏os.
I u∏o˝y w kolejnoÊci,
Jak przystoi jegomoÊci
Wszystkie cyfry potem liczby
W kolejnoÊci, tak by nigdy
K∏óciç ju˝ si´ nie musia∏y
W kolejnoÊci zajmowa∏y
Swoje miejsce w szeregu
B´dà mia∏y ju˝,  kolego.
Zero b´dzie na poczàtku
No bo puste jest w Êrodku
I tak wiosnà si´ zaczyna
Matematyczna dyscyplina.

    Alicja Kowalska z tatà

-----------------------------------------------

Dwa kwadraty

By∏y sobie dwa kwadraty
Co bryka∏y jak wariaty.
Jeden du˝y, drugi ma∏y
Wcià˝ biega∏y i skaka∏y.
Tak si´ przy tym rozszala∏y
˚e si´ ciàgle obija∏y.
Koniec rymu o kwadratach.
Musz´ biec do mego brata.
I do mojej super mamy
Bo ju˝ pi´knà wiosn´ mamy!

Radek Sikorski z tatà

-----------------------------------------------

III miejsce:

Jedna pani Wiosna, a tyle zmian wko∏o,
Tysiàce ptaszków Êpiewa weso∏o.
I z kwadratowej babcinej rabatki,
Ju˝ wyglàdajà kolorowe kwiatki.
Setki ∏ody˝ek ku S∏oƒcu pnie si´ w gór´,
I dni coraz d∏u˝sze i mniej ponure.
Mno˝à si´, mno˝à listki jeszcze
nieliczne,
Za chwil´ wszystkie drzewa b´dà
zielone i Êliczne.
Wiosna z matematykà idzie w jednej
parze,
Bo jest wspania∏ym, màdrym
gospodarzem.

          JaÊ Lewandowski z tatà

ChrzeÊcijanie Êwi´tujà zwyci´stwo
Jezusa nad Êmiercià, przyroda budzi
si´ do ˝ycia po zimie, zaÊ tradycje lu-
dowe zarówno upami´tniajà wydarze-
nia sprzed ponad 2000 lat, jak i pod-
kreÊlajà naturalne przemiany w przyro-
dzie - wiosna rozpoczyna nowy cykl
˝ycia, obsiewania, zbierania plonów i
cieszenia si´ nimi.

Warto wraz z dzieçmi obserwowaç
te przemiany, poznawaç tradycje i zwy-
czaje, a rozmawiajàc o ich znaczeniu
zwróciç uwag´ na ten naturalny rytm
˝ycia, któremu wszyscy podlegamy
i który odzwierciedlajà i podkreÊlajà
niektóre z naszych zwyczajów i trady-
cji.

W naszym przedszkolu tak˝e stara-
my si´ dbaç o to, by znajomoÊç i kul-
tywowanie podstawowych tradycji
kontynuowaç, utrwalaç, a dzieciom
przypominaç, ˝e do spraw i zwyczajów
obchodzonych w naszym kraju nale˝y
podchodziç z nale˝ytym szacunkiem.
Dlatego w dniu dzisiejszym dzieci spo-
tka∏y si´ na uroczystym Êwiàtecznym
Êniadaniu - takim, jakie b´dzie w ka˝-
dym domu rodzinnym w pierwszym
dniu Êwiàt. Sto∏y zosta∏y pi´knie ude-
korowane i ozdobione, nawiàzujàc do
zbli˝ajàcej si´ Wielkanocy. Znalaz∏y si´
na nich szynki, sa∏atka jarzynowa, pa-
sztet, jaja, ozdobne kurczaczki i baran-
ki, s∏odkie baby. UroczystoÊç popro-
wadzi∏a pani Jola sk∏adajàc dzieciom
˝yczenia: zdrowia i uÊmiechu oraz tego,
aby by∏y grzeczne i docenia∏y trud ro-

dziców, a nast´pnie zaprosi∏a do po-
dzielenia si´ jajkiem i z∏o˝enia ˝yczeƒ
swoim kolegom i kole˝ankom.

Podobnie wyglàda∏ obiad: panie ku-
charki ugotowa∏y przepyszny Êwiàtecz-
ny ˝urek, bia∏à kie∏bas´ i çwik∏´ z chrza-
nem! Dzieci, nawet jeÊli nie przepada∏y
za wszystkimi potrawami, to ka˝dej
spróbowa∏y, bo to niezwykle mi∏e uczu-
cie, gdy w∏o˝y∏o si´ wiele pracy w przy-
gotowanie dania, którym wszyscy si´
zajadajà!

    Wies∏awa K. Wójcik



Krystian ¸ukaszewski z Inowroc∏awia
wygra∏ V Otwarte Indywidualne Mistrzo-
stwa Ciechocinka w Tenisie Sto∏owym.

W turnieju rozgrywanym 1 kwietnia na
hali sportowej wzi´∏o udzia∏ 26 zawodni-
ków. Faz´ eliminacyjnà rozegrali oni sys-
temem grupowym, a do play-off kwalifi-
kowa∏o si´ 16 najlepszych zawodników.

Turniej zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem Krys-
tiana ̧ ukaszewskiego z Inowroc∏awia, który
w finale pokona∏ 3:0 Piotra Piaskowskiego
z Konina. W meczu o 3. miejsce Jaros∏aw
Politowski z P∏ocka pokona∏ 3:0 Janusza
Stawskiego z Aleksandrów Kuj.

Wyniki:
1/8 fina∏u: Politowski J. - Sokó∏ Sz. 3:0;

Naszko K. - Marciniak D. 3:0; ¸ukaszews-
ki K. - Dzioba G. 3:0; Banach F. - Sumiƒs-
ki M. 3:0; Sobieraj Z. - Ratajczyk P. 3:2;
Stawski J. - Juszczyƒski M. 3:0; Cebrat J.
- Rutecki B. 3:2; Piaskowski P. - Sztejna
A. 3:0.

1/4 fina∏u: Politowski J. - Naszko K. 3:1;
¸ukaszewski K. - Banach F. 3:1; Stawski
J. - Sobieraj Z. 3:0; Piaskowski P. - Cebrat
J. 3:0.

1/2 fina∏u: ¸ukaszewski K. - Politowski
J. 3:2; Piaskowski P. - Stawski J. 3:1.

Mecz o 7 miejsce: Cebrat Jaros∏aw
(Nak∏o) - Naszko Krzysztof (Konin) 3:1.

Mecz o 5 miejsce: Banach Filip (Byd-
goszcz) - Sobieraj Zbigniew (Osi´ciny) 3:0.
Mecz o 3 miejsce: Politowski Jaros∏aw
(P∏ock) - Stawski Janusz (Aleksandrów
Kuj.) 3:0.

Mecz o 1 miejsce: ¸ukaszewski Krystian
(Inowroc∏aw) - Piaskowski Piotr (Konin)
3:0.

Statuetki dla najlepszych ufundowa∏
ciechociƒski OSiR.

Inowroc∏awianin
najlepszy

w ping-ponga
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W siatkówk´
o puchar burmistrza

Jubileuszowà, dziesiàtà edycj´ Amatorskiego Turnieju Pi∏ki Siatkowej
o Puchar Burmistrza Ciechocinka wygra∏ zespó∏ Eco Myjnia W∏oc∏awek.

W zawodach rozegranych 25 mar-
ca w ciechociƒskiej hali sportowej wzi´-
∏o udzia∏ szeÊç zespo∏ów. Dru˝yny ry-
walizowa∏y systemem „ka˝dy z
ka˝dym”.
Wyniki:

P´dzàce Wielb∏àdy Racià˝ek - D´bo-
wa ¸àka 0:2; Agropol Zakrzewo - Eco
Myjnia W∏oc∏awek 0:2; Zawsze Si´ Mo-
˝esz Zapytaç - Stara Paka Ciechocinek
0:2.

P´dzàce Wielb∏àdy - Eco Myjnia W-
ek 0:2; D´bowa ¸àka - Stara Paka C-
nek 1:2; Agropol - Zawsze Si´ Mo˝esz
Zapytaç 2:1.

P´dzàce Wielb∏àdy - Stara Paka C-
nek 0:2; Eco Myjnia W-ek - Zawsze Si´
Mo˝esz Zapytaç 2:1; D´bowa ¸àka -
Agropol 2:0.

P´dzàce Wielb∏àdy - Zawsze Si´ Mo-
˝esz Zapytaç 0:2; Agropol - Stara Paka
C-nek 0:2; Eco Myjnia W-ek - D´bowa
¸àka 2:1.

P´dzàce Wielb∏àdy - Agropol 0:2;
Zawsze Si´ Mo˝esz Zapytaç - D´bowa
¸àka 0:2; Stara Paka C-nek - Eco Myjnia
W-ek 0:2.

Koƒcowa kolejnoÊç (kolejno nazwa
zespo∏u, liczba zwyci´stw, liczba
punktów, stosunek setów):

1. Eco Myjnia W∏oc∏awek
5 zw. 13p. 10-2
2. Stara Paka Ciechocinek
4 zw. 11p. 9:3
3. D´bowa ¸àka
3 zw. 11p. 8:4
4. Agropol Zakrzewo
2 zw. 5p. 4:7
5. Zawsze Si´ Mo˝esz Zapytaç
1 zw. 5p. 4:8
6. P´dzàce Wielb∏àdy Racià˝ek
0 zw. 0p. 0:10
Najlepszym atakujàcym zosta∏ wy-

brany Rafa∏ Domaga∏a (Stara Paka),
najlepszym rozgrywajàcym Przemys∏aw
Migdalski (Eco Myjnia), najlepszà za-
wodniczkà Dorota Olszewska (D´bowa
¸àka), a najlepszym zawodnikiem Ma-
teusz Ziemecki (Eco Myjnia W∏oc∏awek).

Nagrody zespo∏owe i indywidualne
ufundowali OÊrodek Sportu i Rekreacji
w Ciechocinku oraz Biuro Promocji
Ciechocinka.

Maciej Wzi´ch
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W trzech pierwszych spotkaniach run-
dy wiosennej kujawsko-pomorskiej ligi
okr´gowej CKS Zdrój zgarnà∏ komplet
punktów. Potkni´cie zaliczy∏ dopiero w
czwartej kolejce.

Na inauguracj´ rundy wiosennej CKS
zmierzy∏ si´ z Notecià ¸abiszyn, z którà
bezpoÊrednio walczy o miejsce w pierwszej
piàtce ligi. Spotkanie by∏o wyrównane, a
ciechocinianie nie byli w stanie wepchnàç
pi∏ki do bramki Noteci mimo podyktowa-
nego karnego. Dopiero w 92. minucie me-
czu zwyci´skiego gola strzeli∏ Daniel Ma-
tuszak.

Pierwszego dnia kwietnia Zdrój przyj-
mowa∏ pod t´˝niami broniàcà si´ przed
spadkiem Spart´ Janowiec Wielkopolski.
Mecz zakoƒczy∏ si´ pogromem, w którym
CKS strzeli∏ a˝ szeÊç bramek, a Marcin
Majchrzak popisa∏ si´ hattrickiem.

Zwyci´skà pass´ CKS podtrzyma∏ w os-
tatnim spotkaniu z Kujawiankà Strzelno,
która uleg∏a ciechocinianom 2-3. Ta sztuka
nie uda∏a si´ w Wielkà Sobot´, kiedy bia∏o-
niebiescy na w∏asnym stadionie przegrali
po s∏abym meczu z W∏oc∏avià W∏oc∏awek
3-0.

W tabeli ligowej Zdrój zajmuje czwarte
miejsce, tracàc jednak do prowadzàcego
Lidera W∏oc∏awek a˝ 15 punktów (przy
jednym mniej rozegranym spotkaniu).

Dobry poczàtek
rundy pi∏karzy

CKS Zdrój

Zawody odbywa∏y si´ 8 kwietnia w
hali sportowej i brali w nich udzia∏ ucz-
niowie klas I-III.

Wyniki:
Klasy I-II: 1m. II E - 18p.; 2m. II D -

17p.; 3m. I A - 15p.; 4m. I B - 14p.
Klasy II-III: 1m. II C- 20p.; 2m. II A -

16p.; 3m. III E - 15p.; 4m. II B - 11p.
Klasy III: 1m. III B - 19p.; 2m. III C -
16p.; 3m. III A - 14p.; 4m. III D - 13p.

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiàt-
kowe medale, a dru˝yny statuetki, któ-
re ufundowa∏ ciechociƒski OSiR.
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Mali Mistrzowie
Sportu

Blisko 200 uczniów ze Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku
rywalizowa∏o w IX Turnieju SprawnoÊciowym „Mali Mistrzowie Sportu
2017”.

Kilkadziesiàt zawodniczek i zawodników
wzi´∏o udzia∏ 22 kwietnia w inauguracyj-
nym biegu z cyklu Grand Prix T´˝nie Run.

Na trasie liczàcej 5,2 km rywalizowa-
no w dwóch konkurencjach: biegach i nor-
dic walking. Wyniki na portalu „Zdroju”
i w majowym wydaniu.

Kolejny bieg z cyklu 13 maja o godz.
15. Start przy parku linowym pod t´˝niami.

Ruszy∏o biegowe
Grand Prix



Prawie 140 harcerek i harcerzy z ca∏ej Polski uczestniczy∏o w Ogólnopolskich Zawodach Sportowych HarcCup
2017 w Ciechocinku.
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Harcerskie zawody sportowe

To ju˝ trzecia edycja tej imprezy or-
ganizowanej przez druhów z 8 Ciecho-
ciƒskiej Dru˝yny Harcerzy „Spartanie”
Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Pierwszy HarcCup by∏ imprezà o zasi´gu
regionalnym, w 2016 roku zawody
mia∏y ju˝ charakter ogólnopolski i wzi´-
∏o w nich udzia∏ 86 osób.

Tym razem do Ciechocinka zjecha∏o
prawie 140 zawodniczek i zawodników
m.in. z Bydgoszczy, ¸odzi czy Poznania.
Wielu z nich odwiedzi∏o Ciechocinek

i by∏o pod wra˝eniem zw∏aszcza ciszy
i spokoju, jaki panuje w malowniczym
uzdrowisku. - Przyjedziemy tu za rok -
 zapewniali w rozmowie ze „Zdrojem”
druhowie z Bydgoszczy.

Rywalizacja odbywa∏a si´ w pi´ciu
dyscyplinach. Pi∏karze grali na Orliku
przy ul. Kopernika, koszykarze w hali
ciechociƒskiego liceum, siatkarze w hali
OSiR, a zawody p∏ywackie mia∏y miejsce
na basenie 22. Wojskowego Szpitala
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego.

Tegoroczny HarcCup wspierali m.in.
OÊrodek Sportu i Rekreacji, Sklep Har-
cerski Watra, Przedsi´biorstwo Uzdro-
wisko Ciechocinek S.A., Piekarnia Pol-
korn, Hotel Austeria, Techsoup Polska,
Miran, Haasta. Swoim patronatem za-
wody objà∏ burmistrz Leszek Dzier˝e-
wicz. „Zdrój Ciechociƒski” objà∏ zaÊ
imprez´ patronatem medialnym.

     red.

Wyniki

Bieg na dystansie 5 km

W kategorii do 15 lat:

1. Aleksandra Balicka
2. Józef Shalke
3. Kacper Buzalski

W kategorii powy˝ej 15 lat:

1. Karolina Majewska
2. Miko∏aj Milecki
3. Miko∏aj Butkiewicz

P∏ywanie

W kategorii od 10 do 13 lat:

1. Martyna Pasik
2. Zofia Augustynowicz

3. Jan Rozciszewski

W kategorii od 14 do 17 lat:

1. Szymon J´cka
2. Julita Potracka
3. Nikodem Serafiƒski

W kategorii powy˝ej 17 lat:

1. Tomasz Forysiak
2. Konrad Koz∏owski
3. Patryk Bzdr´gowski

Pi∏ka no˝na

1. Widmo Bydgoszcz
2. Poznaƒ
3. Spartanie Ciechocinek

Pi∏ka siatkowa

1. ¸ódê
2. Karimaty W∏oc∏awek
3. Zew Nadziei Bydgoszcz

Pi∏ka koszykowa

1. Bydgoszcz
2. Aleksandrów Kujawski



fot. W. Popio∏ek, ¸. Ma∏ecki, K. Lepczyƒski
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