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Z ˚YCIA MIASTA

Ciechociƒska Parada Majowa
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Mi´dzy t´˝niami w ramach pleneru studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w
Bydgoszczy pojawi∏a si´ kolejna wiklinowa rzeêba.



Parad´ inaugurujàcà sezon kuracyjny w Ciechocinku
oglàda∏y na ulicach miasta nieprzebrane t∏umy  kuracjuszy
i turystów. W barwnym korowodzie nie zabrak∏o nikogo.
By∏y orkiestry d´te, rozÊpiewane doro˝ki z romskimi mu-
zykami, ∏ódê ˝aglowa z okazji Roku Wis∏y, szczudlarze i ar-
tyÊci z Miejskiego Centrum Kultury, zabytkowe samocho-
dy, przebrane w kolorowe stroje radne, reprezentacje
sanatoriów i organizacji.

Rozciàgni´ty na kilkaset metrów pochód ruszy∏ z ulicy
Raczyƒskich ulicami Widok, Zdrojowà i T´˝niowà na stadion
miejski. Tam wszyscy zapozowali do wspólnej, pamiàtkowej
fotografii.

Nie by∏ to jednak koniec atrakcji, bo na p∏ycie stadionu
czeka∏y ju˝ stoiska z ma∏à gastronomià, lunapark i najwa˝-
niejsze - scena, na której wystàpi∏y gwiazdy disco polo.
Happy End, Mejk, MIG oraz Zenek Martyniuk z zespo∏em
Akcent przyciàgn´li do Ciechocinka tysiàce ludzi. Orga-

nizatorzy sà zgodni, ˝e by∏a to najwi´ksza frekwencyjnie
impreza, jakà oglàda∏o nasze uzdrowisko. Do zobaczenia
za rok!      red.

Drugà Ciechociƒskà Paradà Majowà i frekwencyjnym rekordem podczas Majowego Pikniku Rodzinnego rozpoczà∏
si´ tegoroczny sezon w uzdrowisku.
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Sezon czas zaczàç
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Studium na
ostatniej prostej

Dobiegajà koƒca prace nad nowym
studium zagospodarowania przestrzen-
nego dla Ciechocinka. Po konsultacjach
projektem zajmà si´ radni.

Na spotkaniu 17 maja radni zapoznali
si´ z wynikami konsultacji spo∏ecznych
wokó∏ studium. - Wp∏yn´∏y 24 uwagi w
14 pismach - mówi∏a El˝bieta Matusiak,
urbanistka i autorka studium.

Najwa˝niejsze wprowadzone zmiany w
dokumencie, o które prosili mieszkaƒcy,
to wykreÊlenie drugiej obwodnicy i ogra-
niczenie zabudowy wielorodzinnej.

Obwodnicà zacz´to nazywaç propono-
wanà drogà ∏àczàcà Alej´ Jana Paw∏a II z
ulicà Wo∏uszewskà. - Poniewa˝ droga ta
mog∏aby rodziç konflikty, uznaliÊmy ˝e na
tym etapie nie jest ona niezb´dna i potrzeby
wynikajàce z obecnego zagospodarowania
sà w pe∏ni zabezpieczone - mówi∏a Matu-
siak.

Zrezygnowano tak˝e z planowanych blo-
ków mieszkalnych w okolicach Rewersowa
i ulicy Zwiàzkowców. - Teren po∏o˝ony
jest przy enklawie zieleni, chroniony na
podstawie kilku ustaw z racji obecnoÊci
wydmy Êródlàdowej. Wnioski uznaliÊmy
wi´c za zasadne - t∏umaczy∏a urbanistka.

Prócz tego uwzgl´dniono szereg uwag
technicznych. Niektóre wnioski zosta∏y
jednak odrzucone.- Wp∏yn´∏y te˝ uwagi,
które okreÊli∏abym mianem chciejstwa,
oczekiwaniem inwestora, ˝e studium b´-
dzie umo˝liwia∏o inwestycje w takiej for-
mie i kszta∏cie, jak chce inwestor. Ale to
koliduje z przepisami prawnymi. Ciecho-
cinek jest obwarowany du˝à liczbà ograni-
czeƒ wynikajàcych choçby z ustawy uzdro-
wiskowej - mówi∏a Matusiak.

Szereg uwag zg∏asza∏a choçby spó∏ka
Termy Ciechocinek b´dàca w posiadaniu
terenów basenu termalno-solankowego.
Uskar˝a∏a si´ ona choçby na ograniczenia
w lokalizacji parkingów czy chcia∏a mo˝li-
woÊci lokalizacji budynków w odleg∏oÊci
bli˝szej ni˝ 50 m od t´˝ni.

Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz zapowie-
dzia∏ te˝ przeniesienie siedziby Ekociechu,
a w szczególnoÊci punktu zbiórki odpadów,
w okolice oczyszczalni Êcieków. Ma to
zwiàzek z licznymi skargami mieszkaƒców
ulicy Wojska Polskiego na ucià˝liwoÊci
zwiàzane z sàsiedztwem zak∏adu przetwa-
rzajàcego Êmieci.

Projektem studium radni zajmà si´ pod-
czas sesji planowanej na 29 maja.

    red.

T´˝nie walczà o miliony

W lutym ubieg∏ego roku marsza∏ek
województwa, samorzàd miejski i PUC
S.A. podpisali porozumienie w sprawie
ochrony uzdrowiskowej infrastruktury
Ciechocinka. W efekcie marsza∏ek za-
proponowa∏ wpisanie projektu remontu
t´˝ni do tzw. kontraktu terytorialnego,
który umo˝liwia ubieganie si´ o Êrodki
na inwestycje z Unii Europejskiej czy
bud˝etu paƒstwa.

Z propozycjà marsza∏ka zgodzi∏o si´
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, dzi´ki czemu projekt bu-
dowy Kujawsko-Pomorskiego Solnego
Parku Kulturowego wokó∏ t´˝ni znalaz∏
si´ w wàskim gronie pi´ciu inwestycji
kulturalnych z regionu wpisanych do
kontraktu terytorialnego. To umo˝liwia
staranie si´ o Êrodki europejskie ze
specjalnej puli.

- T´˝nie majà staç si´ atrakcyjne z
punktu widzenia konsumentów kultury
- mówi Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz
Ciechocinka. Wokó∏ t´˝ni majà odby-
waç si´ liczne wydarzenia kulturalne,
na razie pod roboczà nazwà „ekran
kultury”.

G∏ównà cz´Êcià projektu jest jednak
remont, którego t´˝nie wymagajà od
d∏u˝szego czasu. - Wystarczy zobaczyç
przeÊwity w tarninie - rozk∏ada r´ce
Marcin Zajàczkowski, prezes PUC S.A.
i przewodniczàcy Rady Miejskiej. - Od
kilku lat czynimy zabiegi, aby pozys-
kaç Êrodki na remont i utrzymanie t´˝-
ni. Ani miasta, ani spó∏ki nie staç na

udêwigni´cie tego ci´˝aru - dodaje
Zajàczkowski. Jak mówi, kontrakt te-
rytorialny i fundusze europejskie to
ogromna szansa na utrzymanie t´˝ni
w dobrej kondycji. - T´˝nie to budowla,
z której wszyscy jesteÊmy dumni, ale z
punktu widzenia finansowego jest nie-
zwykle wymagajàca - dodaje Leszek
Dzier˝ewicz.

JeÊli uda si´ pozyskaç pieniàdze, w
t´˝niach zostanie wymieniona tarnina,
kompleksowo wyremontowane zosta-
nie t´˝nia nr III. W ca∏ym obszarze
pojawià si´ nowe Êcie˝ki, ciàgi wysta-
wiennicze i sprz´t wspierajàcy funkcje
kulturalne.

PUC S.A., choç jest w∏aÊcicielem t´˝-
ni, jako spó∏ka prawa handlowego nie
mo˝e ubiegaç si´ o Êrodki w ramach
kontraktu terytorialnego. Dlatego pod-
pisano ju˝ akt notarialny, w myÊl któ-
rego po wygranym konkursie ca∏y ob-
szar na 15 lat przejmie w u˝ytkowanie
Miejskie Centrum Kultury. I to ono
formalnie z∏o˝y∏o wniosek do minis-
terstwa.

Teraz ciechociƒski projekt b´dzie
opiniowany przez urz´dników. Czy
pieniàdze zostanà przyznane, dowiemy
si´ najprawdopodobniej jesienià. Do
zdobycia jest 5 mln euro, czyli ponad
20 mln z∏. Wk∏ad w∏asny wynosi 5,3
mln z∏, z czego 75 proc. zapewni sa-
morzàd województwa, a reszt´ miasto
Ciechocinek.

   Krzysztof Lepczyƒski

O ponad 20 mln z∏ ze Êrodków unijnych na kompleksowy remont t´˝ni
ubiegajà si´ samorzàd miejski i Przedsi´biorstwo Uzdrowisko Ciechoci-
nek S.A.
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Fani twórczoÊci Edwarda Stachury Êwi´towali w warszawskim kinie Atlantic 80. urodziny zmar∏ego w 1979 roku, zwiàzanego
z Kujawami poety.
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Jerzy Edward Stachura urodzi∏ si´ w rodzinie polskich emigrantów we francuskim Charvieu 18 sierpnia 1937 roku.
Rodzina wróci∏a do Polski w 1948 roku i osiad∏a w ¸azieƒcu pod Aleksandrowem Kujawskim. Stachura ucz´szcza∏ do
liceum w Ciechocinku, gdzie pozna∏ Janusza ˚ernickiego. Szko∏´ ukoƒczy∏ jednak w Gdyni. Zwiàza∏ si´ z trójmiejskà
cyganerià i debiutowa∏ dwoma wierszami w gdaƒskim dwutygodniku „Uwaga”.

Nie dosta∏ si´ do Wy˝szej Szko∏y Sztuk Plastycznych w Gdaƒsku, na krótko wróci∏ do Aleksandrowa pracowaç w
spó∏dzielni ogrodniczej. Wreszcie w 1957 roku dosta∏ si´ na romanistyk´ na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas
studiów wyda∏ zbiór opowiadaƒ „Jeden dzieƒ”. Po zdobyciu dyplomu wiele razy przyje˝d˝a∏ na Dolny Âlàsk pracujàc
przy wyr´bie lasu, co zaowocowa∏o s∏ynnà powieÊcià „Siekierezada”, drugà po „Ca∏ej jaskrawoÊci”. W latach 60. i 70.
wiele podró˝owa∏, do Meksyku, Syrii czy Norwegii. Wyda∏ kilkanaÊcie tomików wierszy, podczas wieczorów autorskich
gra∏ na gitarze i Êpiewa∏ w∏asne teksty.

W 1979 roku pope∏ni∏ samobójstwo w swoim warszawskim mieszkaniu.

- W styczniu obejrza∏em w TVP do-
kument o Stachurze - mówi∏ na poczàt-
ku spotkania Artur Wolski z kina Atlan-
tic. - Musia∏em znaleêç kontakt do Te-
resy Kudyby, re˝yserki filmu, i razem
postanowiliÊmy, ˝e zorganizujemy 80.
urodziny poety.

Przypad∏y one na 26 kwietnia (choç
Stachura urodzi∏ si´ w sierpniu). Do
kina Atlantic zjecha∏o kilkuset mi∏oÊni-
ków poezji Steda, którzy obejrzeli do-
kument, od którego wszystko si´ za-
cz´∏o.

- Tego filmu by nie by∏o, gdybym nie
przeprowadzi∏a si´ do Ciechocinka -
mówi∏a Kudyba o produkcji „Edward
Stachura z tego Êwiata”. - Nie wiedzia-
∏am, ˝e Stachura gdzieÊ tam mieszka∏.
Dopiero w 2012 roku przyjecha∏ do
mnie Marian Buchowski, najwybitniej-
szy znawca twórczoÊci Edwarda Sta-
chury, przywo˝àc kwiaty z ogrodu po-

ety w ¸azieƒcu - wskazywa∏a.
Po projekcji na scenie zasiedli Jerzy

Stachura Junior, bratanek Edwarda i
Monika Stachura, jego bratanica, by
opowiedzieç o poecie.

- Nie wiem, kim bym dziÊ by∏, gdyby
nie obecnoÊç Edwarda Stachury w mo-
im ˝yciu od najm∏odszych lat - mówi∏
Stachura Junior, malarz i poeta. - W
˝yciu poety mia∏em rzeczywiÊcie ∏atwy
start, Sted mówi∏ mi w∏aÊciwie wszyst-
ko, co powinienem wiedzieç.

Stachura wspomina∏ te˝ wizyty w
warszawskim mieszkaniu swego stryja.
- Na R´bkowskiej bywa∏em, nie odzy-
wa∏em si´, ale s∏ucha∏em. JeÊli mia∏em
pytanie, Sted mi odpowiada∏. Kiedy
zmar∏, myÊla∏em ˝e wszystko ju˝ wiem,
˝e jestem màdry. Ale póêniej brakowa∏o
mi Steda - przyzna∏ Junior.

Monika Stachura wspomina∏a swoje
starania o zachowanie spuÊcizny Edwar-

da. - W latach 80. jeêdzi∏am na Stachu-
riady, ˝eby pokazaç jego piosenki z
muzykà, którà sam uk∏ada∏. Bo wów-
czas powstawa∏y jakieÊ melodyjki. Do
tekstów, które by∏y czarnym chlebem,
a podawano szarlotk´. Chcia∏am po-
kazaç prawdziwego Stachur´ - mówi∏a.

Jednak najwa˝niejsza by∏a poezja,
którà deklamowali podopieczni Ognis-
ka Teatralnego u Machulskich, a czy-
tali aktorzy: Anna Próchniak i Józef
Paw∏owski. Ogromne emocje udzieli∏y
si´ nie tylko publicznoÊci, ale i m∏odym
artystom, na których wiersze Stachury
zrobi∏y piorunujàce wra˝enie.

- Kiedy robi∏am film, wiele osób py-
ta∏o mnie, po co to robi´. Wskazywali,
˝e przecie˝ Stachura ju˝ by∏, ˝e to by∏a
nasza m∏odoÊç, ˝e nie trzeba do tego
wracaç - mówi∏a Kudyba. - Ale Stachura
wcià˝ ˝yje - podkreÊli∏a.

   Krzysztof Lepczyƒski

Stachura wcià˝ ˝yje
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Fotografie z miast ca∏ego Êwiata autorstwa Tomasza Sobeckiego z∏o˝y∏y si´ na drugà w tym roku wystaw´
w Galerii Pod Dachem Nieba. Wernisa˝ mia∏ miejsce w czwartek 27 kwietnia.
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Dynamika miasta
w Galerii Pod Dachem Nieba

- Jeszcze nigdy w naszej galerii nie
mieliÊmy tak wspania∏ych fotogramów
- cieszy∏ si´ Marian Gawinecki, prezes
Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka,
które kieruje galerià w 22. Wojskowym
Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyj-
nym.

Premiera wystawy odby∏a si´ w stycz-
niu w ¸odzi, po czterech miesiàcach
dzie∏a przyby∏y do Ciechocinka. - To
moja wystawa habilitacyjna - mówi∏
Tomasz Sobecki, który przed czterema
laty doktoryzowa∏ si´ na ∏ódzkiej „fil-
mówce” i jest adiunktem na Wy˝szej
Szkole Bankowej w Toruniu.

Fotografie sà efektem ostatnich po-
dró˝y Sobeckiego odbywanych przy
okazji wystaw w Nowym Jorku, Chicago
i Sydney, pracy akademickiej w indyjs-
kim Hajdarabadzie czy wizyty na bien-

nale w Wenecji. - Ka˝de z tych odleg-
∏ych miast jest zupe∏nie inne. Trudno
odnaleêç ich istot´ w krótkim czasie i
pokazaç fotografià. Dlatego wybra∏em
specyficznà technik´ wielokrotnej
ekspozycji - mówi∏ autor.

Aby powsta∏y zdj´cia, które mo˝na
oglàdaç w Galerii Pod Dachem Nieba,
ta sama klisza naÊwietlana by∏a kilka
razy. Ka˝de naciÊni´cie spustu migawki
odbywa∏o si´ przy u˝yciu innego obiek-
tywu czy innego czasu naÊwietlania. -
 Wyczerpa∏em wszystkie mo˝liwoÊci
fotograficzne i efekty sumowa∏em -
mówi∏ Sobecki.

Wywo∏ane zdj´cia zosta∏y poddane
obróbce graficznej. - Wspó∏czesna foto-
grafia nie ogranicza si´ do aparatu. To
sztuka wizualna, wszystkie Êrodki
mo˝na wykorzystaç, tylko trzeba nad

nimi zapanowaç - wskazywa∏ autor.
- Galeria Pod Dachem Nieba ma

unikatowe oÊwietlenie dzi´ki du˝ym
przeêroczystym powierzchniom dachu,
co wyró˝nia jà poÊród galerii nie tylko
w Polsce. Jest to wyjàtkowo korzystne
miejsce dla ekspozycji cyklu „Dynamika
miasta”, w którym po raz pierwszy za-
stosowa∏em przeêroczyste fotogramy
dla zwi´kszenia wra˝enia przestrzen-
noÊci. Wyjàtkowo, w∏aÊnie w tej galerii
sà one podÊwietlane Êwiat∏em dzien-
nym od ty∏u, co daje szczególnà ekspre-
sj´ - podkreÊla Sobecki w rozmowie ze
„Zdrojem”.

Wernisa˝ grà na fortepianie i Êpie-
wem wzbogaci∏ Maciej Korzeniowski
z Torunia.

   Krzysztof Lepczyƒski
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Tomasz Sobecki urodzi∏ si´ w 1952 roku w Toruniu. Ukoƒczy∏ Wydzia∏ Biologii i Nauk o Ziemi UMK, w 2013 po zmianie
zawodu na fotografika obroni∏ doktorat z zakresu fotografii na PWSFTviT w ¸odzi. Za∏o˝yciel agencji reklamowej STUDiO'VI,
w której jest obecnie dyrektorem artystycznym. W 2009 roku otworzy∏ w Toruniu galeri´ etiud GALERiA'VI. By∏
stypendystà hiszpaƒskiego MSZ i polskiego ministra kultury. Wyk∏ada∏ w ¸odzi, Bydgoszczy, Toruniu i Hajdarabadzie.
Swoje prace wystawia∏ m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Finlandii, Stanach Zjednoczonych i Japonii.



Teatr Letni
i pijalnia wód

do rewitalizacji
Dobiegajà koƒca konsultacje spo-

∏eczne w sprawie Lokalnego Programu
Rewitalizacji. W nowym dokumencie
priorytetowymi projektami b´dà remont
Teatru Letniego i Pijalni Wód Mineral-
nych w parku Zdrojowym.

Prace nad Lokalnym Programem Rewi-
talizacji trwajà od listopada. Dokument
jest podstawà do ubiegania si´ o dofinan-
sowanie inwestycji, przede wszystkim ze
Êrodków unijnych. Z Brukseli do wykorzys-
tania jest ok. 2 mln z∏.

Program rewitalizacji ma si´ skupiaç na
dzia∏aniach spo∏ecznych. Dlatego w doku-
mencie znalaz∏y si´ programy aktywizacji
bezrobotnych (100 tys. z∏ dla MOPS),
wsparcia funkcjonowania OÊrodka Dzien-
nego Pobytu (200 tys. z∏) czy rozszerzenie
oferty Êwietlicy terapeutycznej w MOPS
(100 tys. z∏). Priorytetowe projekty to roz-
szerzenie oferty kulturalnej Teatru Letniego
(300 tys. z∏) i reaktywacja Pijalni Wód Mi-
neralnych (100 tys. z∏). W dwóch ostatnich
przypadkach projektom spo∏ecznym towa-
rzyszà remonty budynków. Na Teatr Letni
przewidziano 2,1 mln z∏, zaÊ pijalni´ 350
tys. z∏. Dodatkowo do dokumentu wpisa-
no remont muszli koncertowej (460 tys.)
i jako propozycj´ uzupe∏niajàcà remont
dworca kolejowego.

Do koƒca maja radni powinni przyjàç
uchwa∏´, która przekazana zostanie do
marsza∏ka województwa. Po zaakcepto-
waniu strategii, tzw. Lokalna Grupa Dzia-
∏ania og∏osi konkurs na projekty rewita-
lizacyjne. Prawdopodobnie w pierwszej
po∏owie 2018 roku b´dà ju˝ mog∏y ruszyç
pierwsze inwestycje.

red.
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Wiwat 3 maja!

- Trzeciomajowa konstytucja daje
nam wiar´ we w∏asne si∏y, to dzie∏o
by∏o i jest punktem odniesienia dla
polskiego patriotyzmu - mówi∏ pod
pomnikiem Romualda Traugutta Le-
szek Dzier˝ewicz, burmistrz Ciecho-
cinka.

- Choç konstytucja 3 maja nie ocali∏a
paƒstwa, zbudowa∏a ducha narodu i
da∏a przyk∏ad nowoczesnego patrio-
tyzmu. Idea∏y Sejmu Wielkiego po la-
tach zwyci´˝y∏y - doda∏, podkreÊlajàc
˝e te idea∏y sk∏adajà si´ na Polsk´ no-
woczesnà, tolerancyjnà i otwartà. -
Wiwat 3 maja! - zakoƒczy∏.

O kszta∏t patriotyzmu w dzisiejszych
czasach, tak˝e w lokalnym wymiarze,
pyta∏ Marcin Zajàczkowski, przewodni-
czàcy Rady Miejskiej. - Przestrzenià,
gdzie codziennie odbywamy egzamin
z patriotyzmu, sà miejsca naszej co-
dziennej aktywnoÊci - wskazywa∏, pod-

kreÊlajàc rol´ obywatelskiego zaanga-
˝owania i spo∏ecznej aktywnoÊci
kazdego z nas.

- Konstytucja 3 maja by∏a wielkim
ucieleÊnieniem polskiej myÊli oÊwiece-
niowej - wskazywa∏ zaÊ senator Józef
¸yczak, nawiàzujàc do historii tworzenia
si´ nowoczesnych spo∏eczeƒstw w za-
chodniej Europie i USA.

W uroczystym przemarszu spod koÊ-
cio∏a parafialnego pod pomnik Romu-
alda Traugutta wzi´li udzia∏ przedsta-
wiciele ratusza, radni miejscy oraz
przedstawiciele ró˝nych Êrodowisk i
organizacji. Pochodowi towarzyszy∏y
poczty sztandarowe i orkiestra Ochot-
niczej Stra˝y Po˝arnej z Racià˝ka.

Wieczorem w muszli koncertowej
w parku Zdrojowym odby∏ si´ koncert
zespo∏u „Trzy Korony” przygotowany
przez Miejskie Centrum Kultury.

  red.

Msza Êwi´ta, uroczysty przemarsz ulicami miasta i okolicznoÊciowy
koncert z∏o˝y∏y si´ na ciechociƒskie obchody 226. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja.
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A˝ 51 litrów krwi zebrano podczas tegorocznej akcji Motoserce w Cie-
chocinku. „To nasz nowy rekord” - cieszà si´ organizatorzy z klubu mo-
tocyklowego Boruta MC Poland.

Przeprawa promowa przez Wis∏´ w Nieszawie ruszy∏a 1 maja. Prom b´dzie
kursowa∏ do koƒca paêdziernika.
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Szymon OleÊkowski zosta∏ nowym
dru˝ynowym 8 Ciechociƒskiej Dru˝yny
Harcerzy „Spartanie”. Zastàpi∏ na tym
stanowisku Dawida Grabowskiego.

Uroczyste przekazanie funkcji odby∏o
si´ 22 kwietnia podczas Harcerskich Za-
wodów Sportowych HarcCup organizowa-
nych przez ciechociƒskie Êrodowisko har-
cerskie.

- Dostrzeg∏em w nim cechy, które spra-
wià, ̋ e b´dzie dobrym dru˝ynowym - mówi
o swym nast´pcy Dawid Grabowski. - Ma
dobry kontakt z ch∏opcami i g∏ow´ pe∏nà
pomys∏ów. Przez siedem lat przeszed∏
wszystkie harcerskie szczeble, od zucha,
przez zast´powego po przybocznego.
Przyszed∏ czas, by zosta∏ dru˝ynowym -
dodaje.

- Czuj´ ci´˝ar odpowiedzialnoÊci - przy-
znaje w rozmowie ze „Zdrojem” Szymon
OleÊkowski. Jak mówi, na poczàtku b´dzie
skupia∏ si´ na zintegrowaniu dru˝yny z
kolegami z regionu oraz przygotowaniu
naboru nowych harcerzy.

Grabowski dru˝ynowym „Ósemki” by∏
od 2013 roku, na poczàtku maja otrzyma∏
najwy˝szy w organizacji stopieƒ Harcerza
Rzeczypospolitej. - Nie mam wi´kszych
planów na najbli˝sze miesiàce. Teraz b´d´
pomaga∏ w prowadzeniu dru˝yny i organi-
zowa∏ szkolenia pierwszej pomocy dla
dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych - mówi.

„Nie by∏oby tego sukcesu gdyby nie
wy wszyscy, którzy w∏àczyliÊcie si´ w
t´ szczytnà akcj´. ChcielibyÊmy wszyst-
kim podzi´kowaç, przede wszystkim
krwiodawcom, bo to oni dzielili si´ tym
co najcenniejsze, w∏asnà krwià” - napi-
sali organizatorzy na stronie Motoserca
w mediach spo∏ecznoÊciowych.

Podczas tegorocznej edycji w parku
Zdrojowym zobaczyliÊmy wyst´p zespo-
∏u tanecznego Miejskiego Centrum Kul-
tury, pokazy ratownictwa medycznego
i motocyklowe. W muszli koncertowej
wystàpili m.in. Moherhead, Marek Ma-

rynowski Blues, Malina Blues Band i
Kobranocka.

Celem Motoserca jest zwrócenie
uwagi na brak cennego daru, jakim
jest krew w polskich szpitalach oraz
propagowanie idei krwiodawstwa.
Akcja obejmuje swoim zasi´giem za-
równo du˝e miasta, jak i ma∏e mia-
steczka. Organizatorzy starajà si´ do-
trzeç do jak najwi´kszej liczby ludzi, a
poprzez swoje dzia∏ania podnosiç Êwia-
domoÊç wÊród spo∏eczeƒstwa.

    red.

Rekordowe
Motoserce

Charakterystyczny, niebiesko-˝ó∏ty
prom kursuje w maju i paêdzierniku w
dni powszednie i soboty od 7 do 18,
w niedziele i Êwi´ta od 8 do 18. Od
czerwca do wrzeÊnia przeprawa fun-
kcjonowaç b´dzie od poniedzia∏ku do
soboty w godzinach od 7 do 19, a w
niedziele i Êwi´ta od 8 do 20. Z lewego
brzegu Wis∏y odp∏ywa o pe∏nej godzi-
nie, a z prawego - 15 minut po pe∏nej

godzinie.
Bilet dla jednej osoby kosztuje z∏o-

tówk´, przewóz samochodu osobo-
wego to koszt 8 z∏.

Informacji o kursowaniu promu
udziela obs∏uga jednostki pod nume-
rem telefonu 793 012 483, mo˝na je
tak˝e znaleêç na stronach interneto-
wych Nieszawy.

Zmiana warty
u harcerzy
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Z poczàtkiem maja ruszy∏ prom w Nieszawie



Wyst´pami Paw∏a Soboty i W∏odzimierza Votki rozpoczà∏ si´ cykl plenerowych
koncertów pod fontannà na Parterach Hellwiga i przy t´˝ni nr 1.
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Plenerowe koncerty odbywajà si´ w
Ciechocinku od kilku lat. ArtyÊci za-
praszani sà, by koncertowaç pod go∏ym
niebem, nie tylko dla przechodniów,
ale i licznej widowni która specjalnie
przybywa na wyst´py cieszàce si´
ogromnà popularnoÊcià.

Tegoroczny cykl wyst´pów rozpocz´li
Pawe∏ Sobota z muzykà akordeonowà
na weso∏o i W∏odzimierz Votka z ro-
mansami rosyjskimi. Wszystkie koncerty
rozpoczynajà si´ o godz. 15 i trwajà
oko∏o godziny. W razie niepogody
termin jest przesuwany. Wst´p wolny!

W czerwcu wystàpià: W∏odzimierz
Votka z romansami rosyjskimi (3 czerw-

ca, fontanna przy t´˝ni nr 1), Guy
Crucillo z przebojami muzyki w∏oskiej
(4 czerwca, fontanna na Parterach
Hellwiga), Jadwiga Kowalska z utwo-
rami Edith Piaf i Charlesa Aznavoura
(10 czerwca, t´˝nia nr 1), Andrzej
„Kuba” Kubacki (11 czerwca, Partery
Hellwiga), Aleksander Evseev z balla-
dami ukraiƒskimi i rosyjskimi (17 czerw-
ca, t´˝nia nr 1), Liza z romansami cy-
gaƒsko-rosyjskimi (25 czerwca, Partery
Hellwiga), Miko∏aj Hajduczenia z mu-
zycznà podró˝à po S∏owiaƒszczyênie
(24 czerwca, t´˝nia nr 1) i Pawe∏ Sobota
z muzykà akordeonowà (18 czerwca,
Partery Hellwiga).

Muzyka w plenerzeW´drówki toruƒskiego PTTK
przyby∏y do Ciechocinka

i Racià˝ka

Cotygodniowe „W´drówki rodzinne z
PTTK Toruƒ” w minionà sobot´ dotar∏y
do Ciechocinka i Racià˝ka. Prowadzi∏
je Rajmund Czechowski z Torunia,
przodownik turystyki pieszej.

Zwiedzanie uzdrowiska zacz´to od pom-
nika Staszica, potem by∏y t´˝nie i rezerwat
roÊlin s∏onolubnych, nast´pnie oglàdano
Dom Jerzego Kossaka, „Grzybek”, tablic´
Marsza∏ka Pi∏sudskiego na gmachu dyrekcji
PUC, zwiedzano cerkiew prawos∏awnà,
gdzie oprowadza∏ ks. kpt. Miros∏aw Ku-
czyƒski, wikariusz wojskowej parafii.

W koÊciele Êw. Hieronima w Racià˝ku z
historià koÊcio∏a zapozna∏ sam pan Raj-
mund zwiedzano te˝ w dwóch grupach
muzeum parafialne, po czym udano si´ do
ruin pa∏acu zamku biskupów kujawskich.
Rekonstrukcj´ zamku prezentowa∏ ni˝ej
podpisany, uczestniczàcy te˝ w w´drów-
kach w innych rejonach Kujaw. Dalej jarem
wrócono pieszo do Ciechocinka i oglàdano
Dworek Prezydencki, koÊció∏ i sal´ balowà
w Szpitalu Uzdrowiskowym nr 1. 

         Wojciech Krzysztof Jankowski

Procesja w setnà rocznic´
objawieƒ fatimskich

Uroczystà procesjà do figury Matki
Boskiej Ciechociƒskiej parafia w uzdro-
wisku uczci∏a rocznic´ 100-lecia obja-
wieƒ fatimskich.

13 maja póênym popo∏udniem po mszy
Êwi´tej wyruszy∏a z koÊcio∏a w Ciechocinku
Procesja Fatimska do figury Matki Boskiej
Ciechociƒskiej, prowadzona przez ks. pra∏.
Grzegorza Karolaka, kapelana Rycerzy Ko-
lumba, i ks. Leszka Wi´caszka, misjonarza
w Szkocji, rodowitego mieszkaƒca Ciecho-
cinka i rycerza Kolumba. Procesja odby∏a
si´ przy t∏umie wiernych i wspania∏ej pogo-
dzie.

Kanonizowani 13 maja przez papie˝a
Franciszka w Fatimie rodzeƒstwo Franci-
szek i Hiacynta Marto sà najm∏odszymi
Êwi´tymi w historii KoÊcio∏a, którzy nie sà
m´czennikami.

Wojciech Krzysztof Jankowski
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Ruszy∏a tegoroczna akcja nasadzeƒ kwiatów. W ró˝nych miejscach miasta
pojawi∏o si´ ponad 300 tys. sadzonek.

W tym roku w Ciechocinku zobaczy-
my 40 tys. sadzonek begonii, 30 tys.
˝eniszka, po 20 tys. zielistka i eszewerii,
a tak˝e pelargonie, grzebyki czy mrozy.

Ukwiecone zosta∏y s∏ynne Partery
Hellwiga, zegar kwiatowy i codziennie
aktualizowany kalendarz, rabaty w cie-

chociƒskich parkach i przy niektórych
ulicach. Ogó∏em sadzonki pokryjà po-
nad 5,3 tys. metrów kwadratowych
powierzchni. Nasadzeniami zajmuje si´
firma Ogrodnictwo Halina i Marek Ma-
tysiak.

Toniemy w kwiatach
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Podopieczni OÊrodka Dziennego Pobytu "Niezapominajka" obchodzili 15
maja Âwi´to Niezapominajki.

Korzystajàc z goÊciny Sanatorium
Max, seniorzy bawili si´ przy ognisku,
podjadajàc kie∏baski i szasz∏yki. By∏y
zawody sportowe, od kr´gli po rzuty
do celu, a tak˝e zabawa w g∏uchy
telefon. Wisienkà na torcie by∏ fakt, ˝e
tego dnia swoje imieniny obchodzi∏y
dwie Zofie, uczestniczki zaj´ç w „Nieza-
pominajce”.

Dwa dni póêniej z inicjatywy nauczy-
cielek i dzieci z Przedszkola im. Kubusia
Puchatka Dzieƒ Niezapominajki by∏ ob-
chodzony po raz… drugi. Tym razem
maluchy wraz z seniorami Êpiewa∏y,

taƒczy∏y i posadzi∏y kwiaty, które zdobià
teraz wejÊcie do oÊrodka.

       Renata Kostecka

Âwi´to Niezapominajki
fo
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- Wszystko ma swój poczàtek i koniec.
Tak te˝ by∏o z drugà wojnà Êwiatowà -
mówi∏ podczas miejskich uroczystoÊci
z okazji zakoƒczenia tego konfliktu p∏k
Maciej Maksymowicz.

Z lekkim opóênieniem w stosunku do
zwyczajowej majowej daty Êwi´towania
koƒca drugiej wojny Êwatowej, 19 maja
pod obeliskiem upami´tniajàcym wyz-
wolenie Ciechocinka w 1945 roku, pojawili
si´ przedstawiciele w∏adz samorzàdowych,
miejskich instytucji oraz m∏odzie˝.

- Szanujmy si´ i ˝yjmy w pokoju. My,
kombatanci, apelujemy o to, bo wiemy a˝
za dobrze, czym jest wojna - podkreÊla∏
podczas swego przemówienia p∏k Maciej
Maksymowicz, któremu burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz goràco dzi´kowa∏ za aktywnoÊç
i zaanga˝owanie ciechociƒskiego Êrodo-
wiska kombatanckiego.

˚yjmy
w pokoju
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- Moje wiersze sà bardzo krótkie, nigdy ich nie poprawiam, bo sà odzwierciedleniem mojego tu i teraz, moich
smutków i rozpaczy - mówi∏a Wanda Wasicka podczas spotkania promujàcego jej nowy tomik poezji „W´drujesz”.
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- Edward Stachura pisa∏, ˝e „w´drówkà ˝ycie jest cz∏o-
wieka” - mówi∏a Klara Drobniewska, prowadzàca Salonik
Literacki Uniwersytetu dla Aktywnych, który 19 maja goÊci∏
Wand´ Wasickà. - Jestem przekonana, ˝e autorka Êwiado-
mie nawiàza∏a do tych s∏ów. Bo w´drowaç mo˝na na ró˝ne
sposoby. Idàc pieszo, wsiadajàc do samochodu, pociàgu
czy samolotu. Ale w´drówka o tak˝e to, co dzieje si´ w na-
szej duszy i to na pewno odnajdziemy w najnowszym tomiku
Wandy Wasickiej - mówi∏a.

- W´drowanie jest wpisane w nasze ˝ycie - przyzna∏a
Wanda Wasicka, dziennikarka, poetka, a ostatnio anima-
torka kultury, zadeklarowana nieszawianka. Wydany w
dwóch j´zykach, bo tak˝e po angielsku, „W´drujesz” to jej
drugi tomik. - Debiutancki by∏ bardzo dla mnie wa˝ny, ale
apetyt roÊnie w miar´ jedzenia - Êmia∏a si´ autorka.

Ka˝dy wiersz tomu opatrzony jest datà, to forma poetyc-
kiego dziennika. - To podsumowanie ostatnich lat mojego
˝ycia. Trudnych, ale bogatych w doÊwiadczeni i refleksje -
mówi∏a Wasicka, wskazujàc ˝e na poczàtku tomu zobaczyç
mo˝na echa rozterek, niepewnoÊci i bólu, ale z czasem
pojawia si´ coraz wi´cej akcentów optymistycznych. - DziÊ
jestem cz∏owiekiem szcz´Êliwym, spe∏nionym, choç tomik
odwo∏uje si´ do tego, co mnie zabola∏o - przyzna∏a poetka.

- Wanda jest naszà sàsiadkà. A wÊród naszych sàsiadów
zdarzajà si´ ludzie niezwykle utalentowani - mówi∏a Dro-
bniewska, odwo∏ujàc si´ do nieszawskich korzeni poetki. -
 Wasz Ciechocinek zawsze by∏ mi bliski, teraz cz´Êciej jes-
tem w uzdrowisku ni˝ w Nieszawie - przyzna∏a Wasicka,
podkreÊlajàc ˝e w wierszach znaleêç mo˝na wiele ciecho-
ciƒskich akcentów. red.

Poetyckie w´drówki
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Wystawà „Obrazy 2003-2017” Marta Adamczyk po˝egna∏a si´ 5 maja
z Pracownià Rysunku i Malarstwa przy Miejskim Centrum Kultury.
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- To chyba najd∏u˝ej zwiàzana z pra-

cownià podopieczna, zacz´∏a przycho-
dziç na zaj´cia w wieku czterech lat -
mówi Barbara Kawczyƒska, dyrektor
MCK. I choç tak ma∏e dzieci na zaj´cia
prowadzone przez prof. Paw∏a Lewan-
dowskiego-Palle zazwyczaj nie przy-
chodzà, Marta w ramach eksperymentu
towarzyszy∏a swojej starszej siostrze,
dziÊ krytyczce sztuki.

Eksperyment najwyraêniej si´ uda∏,
bo w zbiorach MCK znalaz∏o si´ ponad
400 prac Marty Adamczyk. Na wystaw´
z∏o˝y∏a si´ niewielka ich cz´Êç, ukazu-
jàca artystyczny rozwój autorki, która
w dniu wystawy zdawa∏a matur´. -
Bardziej prze˝ywa∏a pierwszà wystaw´

ni˝ egzamin - Êmieje si´ Barbara
Kawczyƒska. I choç m∏oda artystka nie
wià˝e planów ̋ yciowych z malarstwem,
nie zamierza go porzucaç. - Sama
mówi∏a, ˝e nie wyobra˝a sobie ˝ycia
bez tego - dodaje Kawczyƒska.

Po˝egnanie
z pracownià malarskà

KINO „ZDRÓJ”
W czerwcu planujemy zagraç:

„Szajbus i pingwiny”
familijny, prod. Australia, 1.35

1.06 (czwartek) godz. 16.00 - wst´p wolny!
To niesamowita przygoda sympatycznego

czworonoga imieniem Szajbus, który próbuje
ocaliç przed zag∏adà stado australijskich

pingwinów.

„Gwiazdy”
sportowy, biograficzny, prod. Polska, 1.46

2.06 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 3.06 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„DUDI: ca∏a naprzód”
animacja, prod. Hiszpania, USA, 1,32

3.06 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)
i 4.06 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Sztuka kochania.
Historia Michaliny Wis∏ockiej”

biograficzny, dramat, prod. Polska, 1.57
8.06 (czwartek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 9.06 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Stra˝nicy galaktyki: vol.2”
akcja, sci-fi, prod. USA, 2.16

9.06 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 10.06 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„The Circle. Kràg”
thriller, sci-fi, prod. USA, Zjednoczone

Emiraty Arabskie, 1.50
21.06 (Êroda) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 22.06 (czwartek) godz.19.00 (kasa 18-19)

„Ponad wszystko”
melodramat, prod. USA, 1.36

23.06 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 24.06 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

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

30.06 (piàtek) godz.19.00 (kasa 18-19)
i 1.07 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

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.



W pierwszej po∏owie XIX wieku Ciechocinek by∏ niewielkà miejscowoÊcià, która zyskiwa∏a s∏aw´ dzi´ki êród∏om
solankowym. O tym, jak wtedy wyglàda∏, wiemy z nielicznych opisów.
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Podr´cznik podró˝y malowniczej

Jeden z najciekawszych zawarty
jest w „Podr´czniku podró˝y malow-
niczej”, czyli pracy Oskara Flatta
„Brzegi Wis∏y od Warszawy do Cie-
chocinka”, wydanej w 1854 r. By∏ to
przewodnik ˝eglugi parowej przy-
datny podró˝nym, którzy odbywali
rejs parostatkami Andrzeja Zamoys-
kiego z Warszawy do Ciechocinka.

Kim by∏ autor tej ksià˝ki? Urodzi∏
si´ w 1828 r. w Siedlcach. Ukoƒczy∏
gimnazjum w Piotrkowie Trybunals-
kim. Jego ojciec, Bogumi∏ Flatt, by∏
w tej szkole nauczycielem j´zyka nie-
mieckiego. Oskar wybra∏ karier´
urz´dnika w Warszawie. W czerwcu
1863 r. zosta∏ aresztowany pod za-
rzutem pisania do czasopism zagra-
nicznych artyku∏ów politycznych,
których treÊç by∏a nielojalna wobec
rzàdu carskiego. Po upadku powsta-
nia zosta∏ skazany na osiedlenie w
Êrodkowej Rosji. Powróciwszy do kra-
ju, znalaz∏ prac´ w administracji Ko-
lei ˚elaznej Libawskiej, która by∏a
jednà z najd∏u˝szych w ówczesnej
Rosji. Z czasem awansowa∏ nawet

na stanowisko dyrektora biura budo-
wy tej kolei. Równolegle do pracy
zawodowej uprawia∏ z du˝ym zaan-
ga˝owaniem dzia∏alnoÊç dziennikars-
kà. Od 1849 r. wspó∏pracowa∏ z „Ga-
zetà Codziennà”, poczàtkowo jako
korespondent terenowy, a potem jako
wspó∏redaktor. Oskar Flatt zmar∏ w
1872 r. i zosta∏ pochowany na cmen-
tarzu ewangelicko-augsburskim w
Warszawie.

Aktywny krajoznawca

O takich jak on mówiono wówczas
„wielbiciele swojszczyzny”. By∏ bo-
wiem zapalonym krajoznawcà i mi∏oÊ-
nikiem folkloru. Interesowa∏a go nie
tylko wspó∏czesna kultura ludowa,
pieÊni i zwyczaje ludu ziem polskich,
lecz tak˝e przesz∏oÊç historyczna. Pro-
wadzi∏ bardzo ruchliwy tryb ˝ycia.
W´drowa∏ najró˝norodniejszymi Êrod-
kami lokomocji: dyli˝ansami i karet-
kami pocztowymi, kolejà ˝elaznà,
statkiem parowym po WiÊle, a nawet
furmankami oraz konno. Poznawa∏

te˝ inne kraje Europy: podró˝owa∏
do Anglii i Francji. Opisywa∏ przede
wszystkim Królestwo Polskie, ale tak-
˝e inne ziemie polskie pod zaborami.
Przemierzy∏ Podlasie, Lubelszczyzn´,
Góry Âwi´tokrzyskie, Tatry, Mazow-
sze, Kujawy, Pomorze oraz brzegi
Wis∏y od Warszawy a˝ do Gdaƒska.
Mia∏ szerokie zainteresowania - pa-
sjonowa∏a go historia, geografia,
etnografia i statystyka. Jego ogrom-
na wiedza widoczna jest w jego licz-
nych artyku∏ach oraz ksià˝kach. W
1850 r. ukaza∏ si´ „Opis Piotrkowa
Trybunalskiego pod wzgl´dem his-
torycznym i statystycznym”, a trzy
lata póêniej „Opis miasta ¸odzi pod
wzgl´dem historycznym, statys-
tycznym i przemys∏owym”.

Okolice Ciechocinka

W 1854 r. opublikowa∏ prac´
„Brzegi Wis∏y od Warszawy do Cie-
chocinka”, w której zawar∏ opisy
mijanych okolic przeplatane literac-
kimi opowiadaniami i legendami.
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- Rock to ju˝ historia – mówi∏ Andrzej Dorobek. - Proza si´ skoƒczy∏a –
grzmia∏ Krzysztof Karasek. Spotkanie autorskie w Miejskiej Bibliotece
Publicznej mia∏o apokaliptyczny klimat.
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Krzysztof Karasek i Andrzej Dorobek
12 maja odwiedzili ciechociƒskà biblio-
tek´ ju˝ po raz drugi. - MyÊl´, ̋ e panom
s´ spodoba∏o, skoro wrócili. Mnie to
na pewno - Êmia∏a si´ Mariola Ró˝aƒ-
ska, dyrektor miejskiej biblioteki.

- Wyst´puj´ tu jako support dla s∏yn-
niejszego kolegi - zaczà∏ Andrzej Do-
robek, poeta, publicysta i t∏umacz, au-
tor cenionego zbioru esejów „Rock:
problemy, sylwetki, konteksty”. I to
w∏aÊnie o muzyce rockowej mówi∏ goÊç,
nie pozostawiajàc na nim suchej nitki.

- Mamy dziÊ zupe∏ny zastój w mu-
zyce rockowej. Wszystko, co si´ poka-
zuje jako objawienie, Coldplay, Muse,
to Êwiat∏o odbite. A stare gwiazdy si´
autoplagiatujà - mówi∏. - Te funkcje,
które w latach 60. spe∏nia∏ rock, przej´∏y
inne gatunki. Rock to ju˝ historia - skwi-
towa∏.

Niewiele mniej z∏udzeƒ co do lite-
ratury mia∏ drugi goÊç. Krzysztof Ka-
rasek to jeden z najwybitniejszych poe-
tów pokolenia Nowej Fali, ostatnio
wyda∏ tomik "Przyszed∏ cz∏owiek ˝eby
ch∏ostaç morze". - Tyle razy by∏em py-
tany o ten tytu∏, a˝ zaczà∏em odpowia-
daç, ˝e jest on po to, by ka˝dy si´ do
niego ustosunkowa∏ - mówi∏.

Karasek wiele mówi∏ o swoim rozu-

mieniu poezji. - Prawdziwa poezja to
mowa, która posiada nies∏ychanà dy-
namik´. Nieprzystajàce s∏owa znajdujà
swoje miejsce, zakwestionowany jest
porzàdek. Poezja zaprzecza naszej wie-
dzy o literaturze - mówi∏. - W literaturze
ka˝dy utwór ma poczàtek, Êrodek i ko-
niec. W dobrym utworze poetyckim
wszystko jest poczàtkiem, Êrodkiem i
koƒcem - doda∏.

Ostro krytykowa∏ jednak twórców
prozatorskich. - Coraz cz´Êciej jestem
przekonany, ˝e poezja to nie literatura.
Nie ma Dostojewskiego, Prousta, wszys-
cy piszà te ksià˝czyny, produkty fabu-
larne. Proza si´ skoƒczy∏a - stwierdzi∏.

A na koniec podzieli∏ si´ ze s∏ucha-
czami swoim przepisem na efektywnà
konsumpcj´ kultury. - Najlepiej czytaç
poezj´ w sraczu, bo tam nikt nie przesz-
kadza - poradzi∏.    red.

Apokaliptycznie
w miejskiej bibliotece

Jest wÊród nich opowieÊç o okolicach
uzdrowiska. Flatt pisa∏ niezwykle
barwnie: „Ciechocinek znowu pod
wzgl´dem roÊlinnoÊci najrozmaitsze,
najsprzeczniejsze przedstawia feno-
mena: bujna roÊlinnoÊç z kar∏owatà
graniczy wegetacjà; pi´kne, majowe
∏àki z ja∏owà ziemià. Za ten uszczer-
bek ziemia inne bogactwo z∏o˝y∏a
natura w ∏onie ciechociƒskich nizin.
èród∏a s∏one sta∏y si´ podwójnym dla
nich skarbem; raz przez za∏o˝one tu
warzelnie soli, po wtóre, i to g∏ównie,
przez mineralnà w∏asnoÊç solanki,
która uczyni∏a Ciechocinek ka˝doro-
cznego lata miejscem nap∏ywu licz-
nej, ró˝nostronnej ludnoÊci, zapewni-
∏a mu w d∏ugie lata rosnàcà co raz
pomyÊlnoÊç i wynios∏a go na wa˝ny
stopieƒ tak po˝ytecznego w sprawie
powszechnego zdrowia czynnika”.

Autor opisa∏ ówczesny Ciechoci-
nek, poÊwi´ci∏ wiele miejsca ¸azien-
kom, hotelowi Müllera, wskaza∏ za-
lety kàpieli w solance, zaprezentowa∏
proces zat´˝ania solanki dzi´ki t´˝-
niom i warzelni. Zareklamowa∏ te˝
ksià˝k´ „O wodach mineralnych s∏o-
nych w Ciechocinku, ich dzia∏aniu i
zastosowaniu lekarskim” Romana Ig-
natowskiego, która lada dzieƒ mia∏a
si´ ukazaç. Flatt zamieÊci∏ w swojej
ksià˝ce szeÊç widoków: mi´dzy in-
nymi litografi´ Maksymiliana Fajan-
sa przedstawiajàcà dawnà galeri´
spacerowà z t´˝nià, êród∏em nr 3 i
maszynownià w tle (jest to prawdo-
podobnie najstarszy obraz Ciecho-
cinka) oraz rysunek ruin zamku w
Bobrownikach, a tak˝e dwie mapy
ze stacjami ˝eglugi parowej. Na jed-
nej z nich sà zaznaczone wsie ku-
jawskie, a przede wszystkim stara
droga, którà mo˝na by∏o dotrzeç z
Ciechocinka do Torunia, wiodàca
niegdyÊ przez Racià˝ek, OÊno, S∏u˝e-
wo i Podgórze (dziÊ dzielnica Torunia
Podgórz).

Niezwyk∏a to ksià˝ka, pi´knie ob-
myÊlona. Flatt, mimo ˝e opisa∏ jako
koƒcowy etap podró˝y parostatkiem
Ciechocinek - ostatnià miejscowoÊç
w Królestwie Polskim, bowiem za
rzeczkà Tà˝ynà, zwanà Granicà, by∏a
ziemia pod pruskim panowaniem,
nie zapomnia∏ wspomnieç o odcinku
Wis∏y od Torunia do Gdaƒska i mias-
tach po∏o˝onych nad rzekà. Szkoda,
˝e w obecnych czasach nie mo˝emy
odbywaç tak malowniczych podró˝y
Wis∏à i podziwiaç urody naszej ojczyz-
ny z pok∏adu statku.

Aldona Nocna

fo
t.

 K
. L

ep
cz

yƒ
sk

i



ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 16

KULTURA

Uczniowie szkó∏ z ca∏ego powiatu wzi´li udzia∏ w jubileuszowej, 10.
edycji konkursu "Pami´tajmy o tradycji".
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Uczniowie nadsy∏ali do Miejskiego
Centrum Kultury kartki Êwiàteczne,
ozdoby i pisanki wykonane przeró˝nymi
technikami. Wszystkie mia∏y nawiàzy-
waç do wielkanocnych tradycji.

Jury (Barbara Kawczyƒska, Mateusz
Zduniak i Krzysztof Kaƒkowski) posta-
nowi∏o przyznaç osiem nagród specjal-
nych oraz nagrodziç 29 autorów naj-
ciekawszych prac. Do wszystkich trafi∏y
pamiàtkowe dyplomy i pluszaki.

Nagrody specjalne otrzymali:
W kategorii pisanki szko∏a podsta-

wowa: Julia Buszka - PSP Ostrowàs,
Otylia Sza∏ek - PSP Ostrowàs, Zuzanna
G∏owacka - PSP nr 1 Aleksandrów Ku-
jawski, Aleksandra Drà˝kiewicz - PSP
nr 1 Aleksandrów Kujawski, Nikola
Urbaƒska - PSP Stawki.

W kategorii kartki Êwiàteczne szko∏a
podstawowa: Nadia Rzepecka - MCK
Aleksandrów Kujawski, Maja Jankowska
- PSP nr 3 Aleksandrów Kujawski, Zu-
zanna Gencel - MCK Aleksandrów
Kujawski.

Nagrody otrzymali:
W kategorii kartki Êwiàteczne przed-

szkola: Lena Lewandowska - Przedsz-
kole Bim- Bam - Bino Aleksandrów
Kujawski, Julia Kretkowska - Zespó∏
Szkolno - Przedszkolny - Bàdkowo,
Dorota Racka - Przedszkole Bim- Bam
- Bino Aleksandrów Kujawski, Kuba
Madajczyk - Przedszkole Bim- Bam -
Bino Aleksandrów Kujawski.

W kategorii pisanki: Agata Winiecka

- Odzia∏ przedszkolny Niszczewy, Jan
Âwiàtek - Przedszkole Publiczne Stra-
szewo.

W kategorii kartki Êwiàteczne szko∏a
podstawowa: Martyna Cylke - PSP nr
1 Aleksandrów Kujawski, Jakub Gra-
bowski - PSP Stawki, Mi∏osz WiÊniewski
- PSP Straszewo, Bartosz Przydatek-
PSP Wo∏uszewo, Marika Ku∏akowska -
MCK Aleksandrów Kujawski, Tomasz
Winiecki - PSP nr 1 Aleksandrów Ku-
jawski.

W kategorii pisanki szko∏a podsta-
wowa: Dominik Brzóskiewicz - PSP nr
1 Aleksandrów Kujawski, Zuzanna
Lewandowska - PSP nr 1 Aleksandrów
Kujawski, Kacper Kulpa - PSP Stawki
Bartosz Kopaczewski - PSP Ostrowàs,
Kinga Szulecka - PSP nr 1 Aleksandrów
Kujawski, Oliwia Szopa - PSP Zakrzewo,
Marta Jankowska - PSP nr 3 Aleksan-
drów Kujawski, Angelika Kostrzewska
- PSP nr 1 Aleksandrów Kujawski, Rok-
sana Che∏miniacka - PSP Ostrowàs.

Wielkanocne tradycje z MCK



Wystawà „Kujawy dalekie i bliskie” 70 lat pracy twórczej Êwi´towa∏ prof.
Wies∏aw Dembski, malarz i grafik. Wernisa˝ odby∏ si´ 6 maja w bibliotece
miejskiej.
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- Ciechocinek ma to szcz´Êcie, ˝e
prócz solanki i t´˝ni ma profesora -
mówi∏a Mariola Ró˝aƒska, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej. - Mam
za sobà ponad 70 wystaw, ale ka˝de
otwarcie jest inne - przyzna∏ prof.
Dembski.

Wystawa sk∏ada si´ z obrazów i gra-
fik inspirowanych Ciechocinkiem i Ku-
jawami. Zestaw prac prof. Dembskiego
trafi∏ tak˝e do jednego z uczestników
wystawy po losowaniu.

Wies∏aw Dembski urodzi∏ si´ 6 lutego
1933 r. w Ciechocinku, gdzie sp´dzi∏
dzieciƒstwo i wojn´. Ukoƒczy∏ Liceum
Sztuk Plastycznych w Gdyni Or∏owie.
Studiowa∏ w Paƒstwowej Wy˝szej Szko-
le Sztuk Plastycznych w Gdaƒsku na
Wydziale Malarstwa u prof. Krystyny
¸ady-Studnickiej i prof. Jana Cybisa, a
tak˝e malarstwo Êcienne u prof. Jacka
˚u∏awskiego i grafik´ artystycznà u
prof. Zygmunta Karolaka.

W 1958 roku uzyska∏ dyplom ukoƒ-
czenia studiów z malarstwa. Dwa lata
zajmowa∏ si´ lotnictwem i ̋ eglarstwem.
Przez kolejne pi´ç pracowa∏ w techni-
kum wikliniarskim w Kwidzynie, nas-
t´pnie przez rok uczy∏ bezrobotnych
w Borach Tucholskich. By∏ kierownikiem
Pracowni Grafiki Artystycznej „Oficy-

na” przy Paƒstwowej Wy˝szej Szkole
Sztuk Plastycznych w Gdaƒsku.

W 1996 roku w Warszawie otrzyma∏
nominacj´ na profesora Akademii Sztuk
Pi´knych w Gdaƒsku. Prowadzi Pracow-
ni´ Grafiki Artystycznej Technik Meta-
lowych. W 1984 roku za∏o˝y∏ Mi´dzy-
narodowy Klub „Mezzotinta”. W 1995
roku za∏o˝y∏ prywatnà fundacj´, która
zaprasza do swojej galerii autorskiej w
Ciechocinku artystów malarzy i grafi-
ków. Odby∏ wiele podró˝y artystycznych
m.in. kilkakrotnie do Niemiec, na W´g-
ry, do Francji, Rosji, Holandii, Czech,
W∏och i Finlandii.

Zorganizowa∏ ponad 200 wystaw
zbiorowych malarstwa i grafiki artys-
tycznej, ponad 50 wystaw indywidu-
alnych, za swoje prace otrzyma∏ 30 na-
gród, odznaczono go Z∏otym i Srebr-
nym Krzy˝em Zas∏ugi. Prace Wies∏awa
Dembskiego znajdujà si´ m.in. w mu-
zeach w Gdaƒsku, Szczecinie, S∏upsku,
Toruniu, Olsztynie, Lublinie, Kaliszu i
L´borku, za granicà w Muzeum w Kal-
marze w Szwecji, w Muzeum w Turku
w Finlandii, w bibliotekach: Narodo-
wej w Warszawie, miejskiej w Bremie
i polskiej w Pary˝u, a tak˝e w kolek-
cjach prywatnych w kraju i za granicà.

    red.

Prof. Wies∏aw Dembski
Êwi´towa∏ 70 lat pracy

Scena, która
integruje
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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.

„Teatr Kuracjusza”, który dzia∏a od
listopada ubieg∏ego roku w ramach
Przedsi´biorstwa Uzdrowisko Ciecho-
cinek S.A., ma ju˝ na swoim koncie szeÊç
premier i przygotowuje si´ do kolejnej.

Wszystkie odby∏y si´ z bardzo licznym
udzia∏em publicznoÊci. Za ka˝dym razem
odnotowywany jest rekord frekwencji.

Przypomnijmy, w sk∏ad zespo∏u aktors-
kiego wchodzà goÊcie PUC S.A., zmienia
si´ on co trzy tygodnie. Na jednej scenie
wyst´pujà amatorzy, a tak˝e profesjonaliÊci,
którzy ch´tnie w∏àczajà si´ w prac´ teatru.
¸àczy ich ch´ç wspólnej pracy. Integracja
grupy jest tak silna, i˝ najwi´kszym
prze˝yciem, poza wyst´pem przed
publicznoÊcià, jest koniecznoÊç rozstania.

Wanda Wasicka



Zdaniem psychologa

Uzdrawianie dzieciƒstwa
Nigdy nie jest za póêno na szcz´Êliwe

dzieciƒstwo! Jednym z najwa˝niejszych
aspektów naszej psychiki jest wewn´trzne
dziecko, czyli to dziecko, które mieszka w
naszym wn´trzu.

Tak naprawd´ mamy w sobie dzieci w
ró˝nym wieku, ze wszystkich okresów
dzieciƒstwa - od wewn´trznego niemo-
wl´cia, a˝ do wieku dojrzewania. Mamy w
sobie bardzo wra˝liwe, emocjonalne dziec-
ko. Jest te˝ dziecko rozbawione, radosne,
chcàce si´ bawiç. Jest tak˝e màdre dziecko,
które potrafi si´ przebiç przez fasad´ sztucz-
noÊci, tak popularnà w Êwiecie doros∏ych.

Nawiàzanie kontaktu ze swoim wew-
n´trznym dzieckiem jest wa˝ne dlatego,
˝e ma ono klucz do naszej kreatywnoÊci,
jak równie˝ klucz do bliskoÊci w zwiàz-
kach z innymi ludêmi. Niektórzy z nas
majà bliski kontakt ze swoim wewn´trz-
nym dzieckiem albo znajà takich, co go
majà. Pewnie wiesz kogo mam na myÊli.
To ci, z którymi przebywanie jest prawdzi-
wà przyjemnoÊcià i zabawà, z którymi
dobrze si´ czujemy, którzy wzruszajà nas
do ∏ez.

Niestety wi´kszoÊç z nas wypar∏a si´ lub
zapomnia∏a o swoim wewn´trznym dziec-
ku. Bardzo wczeÊnie odkryliÊmy, ˝e Êwiat
nie jest bezpiecznym miejscem. Tak wi´c
wczeÊnie zacz´liÊmy wznosiç mury obronne
wokó∏ dziecka. Struktura naszej osobowoÊci
jest skonstruowana tak, aby chroniç t´
wra˝liwà, delikatnà cz´Êç. Czasem dziecko
przywalone jest stertà gruzu w naszym
wn´trzu. Dzia∏amy jak automaty, urucha-
miajàc systemy obronne i mechanizmy
prze˝ycia.

A dziecko jest w nas przez ca∏e ˝ycie.
Jego potrzeby stajà si´ naszymi potrzeba-
mi. Dziecko desperacko upomina si´ o ich
zaspokojenie i na poziomie nieÊwiadomym
w∏aÊnie to staje si´ g∏ównà motywacjà na-
szych dzia∏aƒ. Sytuacje poczucia zagro˝e-
nia i braku bezpieczeƒstwa w dzieciƒstwie.
JeÊli nasze wewn´trzne dziecko nigdy nie
nauczy∏o si´ bawiç, nasze doros∏e Ja tak˝e
nie umie si´ wyluzowaç i cieszyç ˝yciem.
JeÊli dziecko nie taƒczy∏o, nie malowa∏o -
jak mo˝emy byç twórczy? JeÊli nie pozwa-
lano nam badaç Êwiata i zaspokajaç cie-
kawoÊci - jak moglibyÊmy otworzyç si´ na
ten pe∏en mo˝liwoÊci Êwiat?

Niektórzy ludzie twierdzà, ˝e dobrze im
robi, kiedy zajmujà si´ tym wszystkim,
czego im broniono w dzieciƒstwie: malo-
wanie, taƒczenie, rysowanie, chlapanie w
b∏ocie, czy wdrapanie si´ na drzewo itd.
Im bardziej bulwersujà nas te propozycje,
tym bardziej nasze dziecko potrzebuje wyz-
wolenia! Wielu z nas zabawa z ma∏ymi
dzieçmi przynosi ogromnà radoÊç (czasem,
choç wstyd nam si´ przyznaç cieszymy si´
bardziej ni˝ one), a stoi za tym nasze
wewn´trzne dziecko, które tego w∏aÊnie
potrzebuje.

Istnieje inny rodzaj niezrównowa˝enia,
kiedy wewn´trzne dziecko odczuwa brak
granic, zamieszanie i chaos. Jako doroÊli
zag∏´biamy si´ w czarnà magi´, nadu˝ywa-
my alkoholu czy narkotyków, oddajemy
si´ dzikim orgiom lub tworzymy sobie jakiÊ
nierzeczywisty Êwiat. UtraciliÊmy bowiem
kontakt z g∏´bokà wewn´trznà radoÊcià.
Wewn´trzne dziecko ka˝dego z tych dwóch
typów (a zaznaczam, ˝e jest ich znacznie
wi´cej), zarówno nadmiernie ograniczane,
jak i pozbawione granic, potrzebuje bez-
pieczeƒstwa, odpowiedniej zach´ty i pod-
budowy.

Kiedy dziecku wolno bawiç si´ i tworzyç,
wówczas potrafimy bawiç si´ bez alkoholu
i narkotyków. Ruchy naszego cia∏a mamy
swobodne, nie wstydzimy si´ malowaç,
Êpiewaç. Potrafimy si´ dziwiç i interesowaç
wszystkim, dajemy sobie przyzwolenie,
˝eby czegoÊ „nie wiedzieç”. Stale wymyÊla-

my i tworzymy coÊ nowego. Próbujàc cze-
goÊ nowego nie odczuwamy l´ku. ˚yjemy
intensywnie i cieszymy si´ ˝yciem. Ilekroç
reagujesz na coÊ w sposób przesadny, powi-
nieneÊ wiedzieç, ˝e doszed∏ do g∏osu jakiÊ
nieuleczony aspekt twego dzieciƒstwa.

Nasza nieÊwiadomoÊç rejestruje wra˝e-
nia z dzieciƒstwa niczym na mikrofilmie.
Poniewa˝ ten zapis musi przejÊç przez filtr
naszego systemu przekonaƒ, bàdê tego,
jak dana sytuacja zosta∏a nam wyt∏uma-
czona, mo˝e mieç niewiele wspólnego z
rzeczywistoÊcià.

Pomocnà technikà do uzdrawiania dzie-
ciƒstwa jest wizualizacja. JeÊli przygnieceni
jakimiÊ uczuciami odnajdziemy odpowied-
nie dzieci´ce doÊwiadczenie lub prze˝ycie,
b´dziemy mogli je zmieniç. Zmieniç obraz
na mikrofilmie wprowadzajàc do obrazu
kogoÊ, kto si´ zaopiekuje, da bezpieczeƒ-
stwo bàdê to, czego w danym momencie
potrzebowaliÊmy. Wówczas incydent z
dzieciƒstwa przestaje wp∏ywaç na nasze
doros∏e ˝ycie.

Przydatne te˝ jest pisanie listów od Du-
˝ego siebie do naszego ma∏ego wewn´trz-
nego dziecka - wiele potrafimy si´ dzi´ki
temu dowiedzieç, czasem to jest dobry
sposób na odnalezienie swojego potencja∏u,
który czeka na wykorzystanie. Skontakto-
wanie si´ z dzieckiem jest prawdziwym
wyzwaniem. Wyzwaniem jest Êwiadoma
nad nim opieka. Mo˝emy sami dodaç sobie
odwagi, pokochaç siebie, porzuciç l´ki,
odnaleêç swojà kreatywnoÊç i ch´ç do
dzia∏ania. Nareszcie b´dziemy mogli byç
w pe∏ni sobà i czerpaç z tego pe∏nà satys-
fakcj´ i radoÊç.

  Monika Kofel-Dudziak

Z ˚YCIA MIASTA
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Wokalistki studia piosenki AJKI zaj´∏y pierwsze miejsce podczas Mi´dzy-
narodowego Festiwalu „Pavasario Fiesta” w litewskim Kownie.
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AJKI z sukcesami

Podopieczne Iwony Krzysztanowicz
podobi∏y litewskà publicznoÊç. Poziom
artystyczny podczas przes∏uchaƒ 22 i
23 kwietnia by∏ niezwykle wysoki, ale
to nie przeszkodzi∏o AJKOM w zdobyciu
pierwszego miejsca. Matylda Pietrzy-
kowska zdoby∏a tak˝e trzecie miejsce
w rywalizacji indywidualnej, a ca∏a
dru˝yna otrzyma∏a zaproszenia na

festiwale w Rydze, Tallinie i Pradze.
AJKI odnoszà sukcesy tak˝e na lo-

kalnym poletku. Najm∏odsze AJECZKI
wygra∏y XII Powiatowy Konkurs Piosenki
Ludowej w Racià˝ku, który odby∏ si´
28 kwietnia. WÊród wykonawców in-
dywidualnych pierwsze miejsce zaj´∏a
Zofia ¸´ga, drugie Antonina Paƒka, a
trzecie Natalia Mazur i Milena Kulpa.

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.



Ju˝ po raz piàty Ciechocinek w∏àczy∏ si´ do konkursu plastycznego „Obrona cywilna wokó∏ nas” organizowanego
przez Wydzia∏ Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urz´du Wojewódzkiego w
Bydgoszczy.
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Konkurs mia∏ uÊwiadomiç zagro˝enia
cywilizacyjne, mo˝liwoÊci zapobiegania
zdarzeniom kryzysowym, a tak˝e spo-
soby reagowania w przypadku ich wy-
stàpienia. Do fina∏u konkursu zakwali-
fikowali si´ Maja Smoliƒska, Antoni
Dro˝d˝a, Gabriela Ochociƒska, Wiktoria
Fronczak, Julia Siuber i Natalia Zabo-
rowska. Wszyscy finaliÊci otrzymali z
ràk burmistrza Leszka Dzier˝ewicza na-
grody ksià˝kowe i dyplomy.

Nagrody pow´drowa∏y tak˝e do czte-

rech uczestników, którzy zostali wyró˝-
nieni w miejskim etapie konkursu, choç
nie zakwalifikowali si´ do fina∏u. Sà to
Maria Dro˝d˝a, Joanna Jab∏oƒska, Pa-
we∏ Bobrowski i Wojciech Skotnicki.

Pamiàtkowymi dyplomami burmistrz
nagrodzi∏ tak˝e pozosta∏ych uczestni-
ków konkursu, wÊród których znaleêli
si´ Amelia Mazur, Dominika Mrów-
czyƒska, Zofia Nocna, Leon Paƒka,
Aleksandra Âwieczkowska, Mi∏osz Za-
r´bski, Zofia Pietrzykowska, Jakub

Kraszewski, Piotr Makowski, Maja Ma-
kowska, Antonina Suczkow, Aleksander
Sobieszczyk i Jakub Wi´ckowski.

Miejski etap rywalizacji poprowadzi-
∏a komisja, w której zasiedli Tomasz
Thiede i Katarzyna Drzewucka ze Szko-
∏y Podstawowej nr 1 oraz Paulina Sta-
rzyƒska i Miros∏aw Ciury∏o z Urz´du
Miejskiego. Prócz cz∏onków komisji,
dzieci do udzia∏u w konkursie przygo-
towa∏a tak˝e Ewa Luboƒ.

Obrona cywilna wokó∏ nas
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W Przedszkolu Samorzàdowym im. Kubusia Puchatka odby∏a si´ kolejna
„godzina stra˝acka” Przedszkolnej Dru˝yny Stra˝ackiej.
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Stra˝acka godzina
w Kubusiu Puchatku

We wtorek 9 maja przedszkole na
ul. Wierzbowej odwiedzili Rafa∏ Weso-
∏ek, komendant powiatowy PSP w Alek-
sandrowie Kujawskim, Andrzej Mucha,
dowódca Jednostki Ratowniczo-GaÊ-
niczej w Ciechocinku, S∏awomir Rybar-
czyk, prezes OSP Ciechocinek oraz Le-
szek Dzier˝ewicz, burmistrz Ciechocin-
ka. Obecni byli tak˝e druhowie OSP
Ciechocinek (Justyna Serdakowska, Piotr
Zakrzewski, Krzysztof Zakrzewski), któ-
rzy prowadzili zaj´cia wraz z wycho-
wawczyniami.

Przedszkolaki w formie zabawy za-
prezentowa∏y prac´ wykonywanà przez
stra˝aków podczas akcji ratowniczo-
gaÊniczej, poczàwszy od zg∏oszenia do
dyspozytora, poprzez zadysponowanie
oraz dobór sprz´tu do konkretnego
zg∏oszenia (po˝ar, wypadek samocho-
du, tonàcy cz∏owiek oraz zalanie po-
mieszczenia). Nast´pnie m∏odzi dru-
howie pokazali swoje umiej´tnoÊci
muzyczne, grajàc na ró˝norodnych
przedmiotach.

Na koniec zaproszeni goÊcie otrzyma-
li pamiàtkowe podzi´kowania i ̋ yczenia
z okazji Dnia Stra˝aka. Komendant
Powiatowy zaprosi∏ dzieci na wspólne
Powiatowe Obchody Dnia Stra˝aka,
gdzie b´dà mogli zaprezentowaç swo-
je umiej´tnoÊci oraz podzi´kowa∏
wszystkim zaanga˝owanym przy pracy
z dzieçmi.

Przedszkolne
przysmaki

W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
zosta∏ zorganizowany konkurs kulinarny
„Przedszkolne przysmaki”.

Wiek przedszkolny to czas intensywnego
rozwoju umys∏owo-fizycznego. W tym
czasie kszta∏tujà si´ preferencje smakowe
oraz upodobania ˝ywieniowe. W zwiàzku
z tym, ka˝dego dnia staramy si´ uzmys∏owiç
dzieciom, jak wa˝ne sà codzienne zdrowe
posi∏ki. Jednak najwa˝niejszym warunkiem
jest zaanga˝owanie dzieci, rodziców, dziad-
ków oraz nauczycieli w zakresie zdrowego
˝ywienia.

Konkurs „Przedszkolne przysmaki” ma
pomóc w edukacji najm∏odszych. Jego ce-
lem by∏a wymiana przepisów, wdra˝anie
zasad zdrowego ˝ywienia oraz rozwijanie
zainteresowaƒ kulinarnych. Dzieci wraz z
opiekunami przygotowa∏y relacje z wyko-
nania swojego ulubionego, zdrowego dania.
Ocena prac zosta∏a dokonana przez ko-
misj´, w sk∏ad której wchodzili Ewa Utko,
zast´pca dyrektora, Bo˝ena Antoszewska,
kucharka oraz Agnieszka Gawroƒska, in-
tendent.

Wyniki konkursu kulinarnego
I miejsce: Magda Michalak, Gabrysia

Jaszczak.
II miejsce: Jan WiÊniewski, Basia Gac-

kowska.
III miejsce: Marcel Lorenc, Weronika

Marek, Mateusz Trzciƒski.
Wyró˝nienia: Mateusz Stolarski, Rado-

s∏aw Âmieszny.
Joanna Kowalska
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Podopieczni Przedszkola Samorzàdowego nr 1 „Bajka” oraz Przedszkola Samorzàdowego nr 2 im. Kubusia
Puchatka wzi´li udzia∏ w 22. Przeglàdzie Piosenki Przedszkolnej.
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Odbywajàcy si´ 29 kwietnia w sali
kinowo-widowiskowej ciechociƒskiego
Miejskiego Centrum Kultury przeglàd
dla wielu dzieci by∏ scenicznym debiu-

tem. I temu w∏aÊnie ma s∏u˝yç impreza
- oswojeniu si´ najm∏odszych ze scenà,
mikrofonem, widownià i towarzyszà-
cym temu emocjom.

Do wszystkich uczestników przeglà-
du pow´drowa∏y upominki.

     red.

22. Przeglàd Piosenki Przedszkolnej



Przy boisku na ulicy T´˝niowej 20
maja rozstawiono ring, na którym
wystàpili pi´Êciarze CKB Pot´˝nie
Ciechocinek i innych klubów z regionu.

Wyniki:
waga 52 kg: Didacy Ilman (Start Gru-

dziàdz) - Szyd∏owski Stefan (Champion
W∏oc∏awek) rsc. 1r.

waga 54 kg: ˚uchowski Jacek (Gla-
diator Brodnica) - Eggor Igor (Benia-
minek Starogard Gd.) 3:0

waga 60 kg: H∏adko Wiktor (Cham-
pion W-ek) - Trzaskoma ¸ukasz (Cuiavia
Inowroc∏aw) 3:0

waga 63 kg: Pruszewicz Kacper (Gla-
diator Brodnica) - G∏owacki Dominik

(Cuiavia Inowroc∏aw) 3:0
waga 66 kg: Szymaƒski Krystian (¸o-

kietek BrzeÊç Kuj.) - Pyszkowski Szymon
(Champion W-ek) rsc. 2r

waga 75 kg: Skiermaƒski Sebastian
(Pot´˝nie Ciechocinek) - Szablewski Ra-
dos∏aw (Start W-ek) 3:0

waga 64 kg: Piotrowski Daniel (Po-
t´˝nie Ciechocinek) - Skorupski Stani-
s∏aw (Champions W-ek) 3:0

waga 80+ kg: Zawieruszyƒski Da-
mian (Astoria Bydgoszcz) - Aszot Gum-
ruian (Gladiator Brodnica)  3:0

Najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali
pamiàtkowe nagrody:

Puchar Burmistrza Ciechocinka dla

najlepszego zawodnika turnieju - Jakub
Szmajda (Pot´znie Ciechocinek).

Puchar Dyrektora OSiR w Ciechocinku
dla najlepszego zawodnika CKB Pot´nie
Ciechocinek - Daniel Szmajda.

Puchar Rycerzy Kolumba dla najlep-
szego technika turnieju - Damian Za-
wieruszyƒski (Astoria Bydgoszcz).

Zestaw od˝ywek sportowych: Pio-
trowski Daniel i Skorupski Sebastian za
naj∏adniejszà walk´ turnieju.

Turniej zorganizowa∏ CKB Pot´˝nie
Ciechocinek przy wsparciu OSiR w Cie-
chocinku.
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Po raz pierwszy w uzdrowisku odby∏ si´ Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Solna R´kawica”.
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Rzucili solnà r´kawic´



Doskonale spisali si´ najm∏odsi pi∏ka-
rze Zdroju OSiR Ciechocinek w 2. tur-
nieju rundy wiosennej pi∏ki no˝nej ligi
okr´gowej ˝aków, który 29 kwietnia
zosta∏ rozegrany na ciechociƒskim Orli-
ku.

W czterech meczach odnieÊli trzy zwy-
ci´stwa i jeden mecz zremisowali, zdoby-
wajàc 10 punktów. W pierwszym spotka-
niu pokonali MGKS Lubraniec 3:2, kolejny
mecz zremisowali 3:3 z Kikolankà Kikó∏,
a nast´pnie pokonali Lidera II W∏oc∏awek
3:0 i W∏oc∏avi´ W∏oc∏awek 1:0.

W dru˝ynie Zdroju OSiR wystàpili: Wi-
tek Guêniczak, Antoni Lisiƒski, ¸ukasz
˚uchowski, Filip Grabowski, Pawe∏ Pod-
lasiewski, Konrad Kudliƒski, Marcel Ma-
tuszak, trener - Jaros∏aw Oczachowski.

Pozosta∏e  wyniki turnieju: Lider - W∏o-
c∏avia 0:1; Kikolanka - Lider 2:0; W∏oc∏avia
- MGKS Lubraniec 2:0; Lider - MGKS Lu-
braniec 1:3; Kikolanka - W∏oc∏avia 2:1;
Kikolanka - MGKS Lubraniec 2:1.

 Maciej Wzi´ch

Dobry wyst´p
m∏odych pi∏karzy
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Bieg o Kryszta∏ Soli
W parku T´˝niowym 13 maja odby∏ si´ VII Bieg o Kryszta∏ Soli z udzia-
∏em dzieci, m∏odzie˝y i rodziców.

Tegoroczny bieg zgromadzi∏ rekor-
dowà liczb´ zawodników - ponad 400
biegaczy we wszystkich kategoriach
wiekowych stan´∏o na linii startu, a
uczestników dopingowa∏o wielu kibi-
ców.

Wyniki:
przedszkolak r´k´ za rodzicem

(2011r. i m∏odsze) - 250 m dziewcz´ta:
1. Julia Ochocƒska; 2. Alicja Miƒko-

wska; 3.Otylia Ostrowska
przedszkolak za r´k´ z rodzicem

(2011 r. i m∏odsi) - 250 m ch∏opcy:
1. Szymon Flak; 2. Micha∏ Drzewucki;

3. Aleks Puczyƒski
szko∏a podstawowa (2009-10 r.) -

dziewcz´ta 400 m:
1.Patrycja Buze; 2. Amelia Bobro-

wska; 3. Zofia Âwiàtkiewicz
szko∏a podstawowa (2009-10 r.)  -

ch∏opcy 400 m:
1. ¸ukasz ˚uchowski; 2. Stefan Ma-

s∏owski; 3. Nikodem Rytter
szko∏a podstawowa (2007-08 r.)  -

dziewcz´ta 400 m:
1. Barbara Lewandowska; 2. Natalia

Cha∏upczak; 3. Amelia Winiecka
szko∏a podstawowa (2007-08 r.)  -

ch∏opcy 400 m:
1. Olek Zwierzchowski; 2. Tymon

Miƒkowski; 3. Konrad Kudliƒski
szko∏a podstawowa (2004-06 r.)  -

dziewcz´ta 600 m:
1. Julia Groncikowska; 2. Ma∏gorzata

Ko∏owrocka; 3. Oliwia Rolirad
szko∏a podstawowa (2004-06 r.)  -

ch∏opcy 800 m:
1. Ignacy Grabowski; 2. Józef Shalke;

Mateusz RyÊ
szko∏a gimnazjalna (2001-03 r.)

dziewcz´ta 800 m:

1. Julia Groncikowska; 2. Marika
Che∏miƒska; 3. Maja Drzewucka

szko∏a gimnazjalna (2001-03 r.)
ch∏opcy 1200 m:

1. Jakub Bladziak; 2. Micha∏ Stawicki;
3. Przemys∏aw Stefaƒski

szko∏a ponadgimnazjalna (1998-
2000 r.)  dziewcz´ta 800 m:

1.Weronika Hank; 2. Julia Kaczo-
rowska; 3. Julia Szmyt

szko∏a ponadgimnazjalna (1998-
2000 r.)  ch∏opcy 1200 m:

1. Jakub Dru˝yƒski; 2. Hubert Za-
porski; 3. Marcin Olejnik

open kobiet 1600 m:
1. Dorota Czajkowska; 3. Julia Gron-

cikowska; 3. Anna åwikliƒska
open m´˝czyzn 2400 m:
1. Kamil Podolski; 2. Jaros∏aw Ja-

b∏oƒski; 3. Przemys∏aw Stefaƒski.

Nagrody dla uczestników ufundowa∏
OÊrodek Sportu i Rekreacji w Ciecho-
cinku, a podobnie jak w latach poprzed-
nich imprez´ wsparli równie˝ Przedsi´-
biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek i
Piekarnia Polkorn. Dla dzieci i m∏odzie˝y
atrakcje przygotowali równie˝ harcerki
i harcerze z ciechociƒskich dru˝yn
Zwiàzku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Zmar∏ Bartosz Nawrocki,
wychowanek CKS Zdrój

Zmar∏ Bartosz Nawrocki, by∏y pi∏karz
ciechociƒskiego Zdroju. Ze strony w∏adz
i kibiców klubu pop∏yn´∏y kondolencje
i wyrazy wsparcia dla rodziny.

Bartosz Nawrocki urodzi∏ si´ w 1994
roku. Ju˝ w wieku 9 lat rozpoczà∏ treningi
w Zdroju pod okiem trenera Tomasza Gó-
reckiego, gdzie przeszed∏ wszystkie szczeble
m∏odzie˝owe a˝ do seniorów.

By∏ czo∏owym napastnikiem dru˝yny
trampkarzy, która w sezonie 2007/08 wy-
walczy∏a awans do ligi wojewódzkiej. W
grupie seniorów zadebiutowa∏ w sezonie
2011/12, majàc zaledwie 17 lat. W debiu-
tanckim sezonie zdoby∏ kilka bramek dla
Zdroju b´dàc wyró˝niajàcym si´ graczem
zespo∏u. Rok póêniej Êwi´towa∏ awans z
zespo∏em do IV ligi. W Zdroju gra∏ do koƒ-
ca sezonu 2014/15, nast´pnie poÊwi´ci∏
si´ szkole i pracy.
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W drugiej edycji Otwartego Turnieju Siat-
kówki Dru˝yn Mieszanych wzi´∏o udzia∏ 16
dru˝yn.

Rozgrywki zacz´∏y si´ od fazy grupowej, skàd
do çwierçfina∏ów awansowa∏y po dwie najlepsze
dru˝yny.

åwierçfina∏y:
Amatorzy 1:2 Dzika Wataha 2
Wybrze˝e Klatki Schodowej 2:0 Pomieszani
M∏ot-Sat Ciechocinek 2:0 Avengers
Napalm 2:0 Cios Toruƒ

Zwyci´zcy awansowali do pó∏fina∏ów, a prze-
grane zespo∏y rywalizowa∏y o miejsca 5-8. Do
„ma∏ego fina∏u” awansowa∏y dru˝yny Cios To-
ruƒ, która pokona∏a Avengers oraz Pomieszani,
którzy wygrali z Amatorami. Ostatecznie piàte
miejsce wywalczy∏a ekipa Pomieszanych wygry-
wajàc po zaci´tym pojedynku 2:1.

W pierwszym pó∏finale Dru˝yna Dzikiej Wa-
tahy 2 ponownie zmierzy∏a si´ z Wybrze˝em
Klatki Schodowej i tym razem równie˝ triumfo-
wa∏a ta ostatnia. Drugi pó∏fina∏ to spotkanie
Napalmu z M∏ot-Satem Ciechocinek, z których
lepsi okazali si´ ci drudzy.

Mecz o trzecie miejsce wygra∏a dru˝yna Na-
palmu, która po emocjonujàcym spotkaniu
pokona∏a Dzikà Watah´ 2:1.

Turniej wygra∏a dru˝yna Wybrze˝a Klatki
Schodowej, wygrywajàc z zespo∏em M∏ot-Sat
Ciechocinek 2:0 i tym samym nie tracàc w ca-
∏ym turnieju nawet seta.

Po rozgrywkach odby∏a si´ dekoracja zwy-
ci´zców oraz zosta∏a wybrana najlepsza zawod-
niczka i najlepszy zawodnik turnieju. Najlepszà
zawodniczkà zosta∏a Aleksandra Hamuda z ze-
spo∏u Wybrze˝a Klatki Schodowej, a zawodni-
kiem Jakub Pietrykowski z dru˝yny M∏ot-Sat
Ciechocinek. Najlepsi zawodnicy oprócz statu-
etek otrzymali oryginalne obrazy namalowane
oraz przekazane przez lokalnego artyst´ Cezarego
Malinowskiego, a najlepsze zespo∏y oprócz
medali i pucharów ufundowanych przez OSiR
w Ciechocinku, otrzyma∏y tak˝e s∏odkie kosze
od firmy DH Wózki Wid∏owe oraz pachnàce
zestawy ufundowane przez Aroma Car.

Turniej organizowali Justyna Maziarz-Ma-
linowska oraz OÊrodek Sportu i Rekreacji w
Ciechocinku.

Wybrze˝e Klatki
Schodowej wygrywa
siatkarski turniej

dru˝yn mieszanych

Grand Prix T´˝nie Run Ciechocinek
jest cyklicznà imprezà sportowo-rekre-
acyjnà w biegach i nordic walking. Ideà
zawodów jest propagowanie i popu-
laryzacja biegania i nordic walking jako
formy zdrowego stylu ̋ ycia, jak równie˝
stworzenie mo˝liwoÊci wspó∏zawod-
nictwa dla amatorów biegania i chodu
z kijkami dla mieszkaƒców i goÊci Cie-
chocinka. Pierwszy tegoroczny bieg
odby∏ si´ 22 kwietnia. Na trasie wokó∏
t´˝ni o d∏ugoÊci 5200 m rywalizowa∏o
58 zawodniczek i zawodników. Drugi
bieg z cyklu mia∏ miejsce 13 maja.
Kolejna impreza planowana jest na 3
czerwca.

Wyniki pierwszego biegu:
Bieg kobiet:

1. B∏achowska Anna (Karnkowo) 20:44
2. Dàbkowska Dorota (Toruƒ) 23:20
3. Skibiƒska Karolina (Aleksandrów Kuj.)
23:23
4. Bylicka Katarzyna (Ciechocinek) 25:45

Nordic walking kobiet:
1. Jóêwiak Marianna (W∏oc∏awek) 

36:11
2. Nowak Aleksandra (Solec Kuj.) 37:13
3. Nasiƒska Emilia (Ciechocinek) 39:08

4. Kaczmarek Zofia (Sicienko) 39:10
Bieg m´˝czyzn:

1. Zielonka Jan (Ostrowàs) 17:50
2. Podolski Kamil (Torzewo) 19:22
3. Murawski Marek (Ot∏oczyn) 19;38
4. Ratajczyk Przemys∏aw (Zakrzewo) 

19:54
Nordic walking m´˝czyzn:

1. Dembkowski Ryszard (Toruƒ) 36:02
2. Haniaczyk Franciszek (Chodecz) 

38:18
3. Jóêwiak ¸ukasz (W∏oc∏àwek) 38:34
4. Czerwiƒski Miros∏aw (Toruƒ) 39:03

Wyniki drugiego biegu:
Bieg kobiet:

1. Blachowska Anna (Karnkowo) 20:41
2. Skibiƒska Karolina (Aleksandrów Kuj.)

25:13
3. Sobczak Dutkowicz Katarzyna (Cie-

chocinek) 27:15
4. Górecka Wiktoria (Ciechocinek) 28:09

Bieg m´˝czyzn:
1. Podolski Kamil (Torzewo) 17:46
2. Ratajczyk Przemys∏aw (Zakrzewo) 

19:20
3. Murawski Marek (Ot∏oczyn) 20:14
4. Kawiak Cezary (Ciechocinek) 20:41

Nordic Walking kobiet:
1. Jóêwiak Marianna (W∏oc∏awek) 

36:11
2. Radzimirska Halina (Poznaƒ) 26:13
3. Nowak Aleksandra (Solec Kuj.) 37:22
4. WiÊniewska Barbara (Toruƒ) 38:01

Nordic Walking m´˝czyzn:
1. Jóêwiak ¸ukasz (W∏oc∏awek) 37:22
2. Haniaczyk Franciszek (Chodecz) 

37:53
3. Czerwiƒski Miros∏aw (Toruƒ) 37:54
4. Kaczmarek Jaros∏aw (Szczutki) 40:33
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W pierwszym biegu z cyklu Grand Prix T´˝nie Run wystartowa∏o 58
zawodniczek i zawodników.
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Ruszy∏ biegowy cykl
Grand Prix T´˝nie Run



Seniorzy nie tylko z uzdrowiska bawili si´ podczas pierwszego Cie-
chociƒskiego Dnia Seniora.

W Zdroju
czasem s∏oƒce,
czasem deszcz
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Pod t´czowym
parasolem

Wszystko zacz´∏o si´ od uroczystego
przemarszu seniorów z charakterys-
tycznymi, t´czowymi parasolkami pod
muszl´ koncertowà w asyÊcie orkiestry
d´tej.

W parku Zdrojowym przez ca∏y dzieƒ
a˝ skrzy∏o si´ od atrakcji. Ch´tni mogli
zagraç w petank´ lub szachy, przyglà-
daç si´ pokazom ratownictwa medycz-
nego, podziwiaç obrazy ciechociƒskich
artystów, skorzystaç z masa˝u czy sko-
sztowaç ciasta przygotowanego przez
gospodynie z ¸ochocina. Wszystkiemu

towarzyszy∏y wyst´py w muszli koncer-
towej, od orkiestry z Wagaƒca, przez
podopiecznych ciechociƒskich warsz-
tatów wokalnych, a˝ po gwiazd´ wie-
czoru, Jacka Szy∏kowskiego.

Âwietna pogoda i bogaty program
sprawi∏y, ˝e Dzieƒ Seniora odwiedzi∏o
mnóstwo mieszkaƒców i turystów. Do
Ciechocinka przyjecha∏a nawet grupa
seniorów z Grudziàdza.

Ciechociƒski Dzieƒ Seniora to inicja-
tywa Miejskiej Rady Seniorów.
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Na prze∏omie kwietnia i maja w pi´ciu
spotkaniach pi∏karze CKS Zdrój zano-
towali dwa zwyci´stwa, dwa remisy i po-
ra˝k´. Po 23 kolejkach zajmujà 4. miejs-
ce ze stratà 14 punktów do lidera.

W ostatnich dwóch kwietniowych kolej-
kach Zdrój pewnie pokona∏ 2-0 Zjednoczo-
nych Piotrków Kujawskich oraz rozbi∏ 7-
0 czerwonà latarni´ ligi, Dàb Barcin.

Spotkanie z Szubiniankà Szubin 6 maja
zakoƒczy∏o si´ szcz´Êliwym remisem 1:1
uratowanym w doliczonym czasie gry. Po-
ra˝kà zakoƒczy∏o si´ 13 maja wa˝ne spot-
kanie z trzecim w tabeli GKS Baruchowo.
Choç Zdrój konsekwentnie atakowa∏, dwie
bramki goÊci w drugiej po∏owie rozstrzy-
gn´∏y wynik spotkania.

W emocje obfitowa∏a potyczka z prowa-
dzàcym w lidze Liderem W∏oc∏awek, do
której dosz∏o 20 maja. Zdrój do przerwy
przegrywa∏ 1-4, by w 87. minucie rozpoczàç
rozpaczliwy poÊcig zwieƒczony samobój-
czym trafieniem w∏oc∏awian ustalajàcym
wynik na 4-4.

Po 23 kolejkach Zdrój zajmuje w lidze
4. miejsce tracàc 14 punktów do Lidera i
szeÊç do trzeciego GKS Baruchowo (przy
jednym meczu rozegranym mniej).

Zagrali hokeiÊci
Dru˝yna z Gàsawy wygra∏a II Amatorski Turniej Hokeja na

Trawie im. Andrzeja S∏omskiego.

Rozgrywki toczy∏y si´ 20 maja na boisku przy ul. T´˝niowej.
W fazie eliminacyjnej dru˝yny rywalizowa∏y w dwóch grupach
systemem „ka˝dy z ka˝dym”, które wy∏oni∏y cztery najlepsze
dru˝yny rozgrywajàce mecze o wygranà w turnieju.

Turniej zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem dru˝yny z Gàsawy, która w
finale pokona∏a dru˝yn´ z Gniezna 1:0. W meczu o trzecie miejsce
dru˝yna ze St´szewa pokona∏a hokeistów z Poznania 2:2 (k. 3:2).
Kolejne miejsca zaj´li w kolejnoÊci: Rypin, T´˝niowcy Ciechocinek
1, Rogowo i T´˝niowcy C-nek 2.

Turniej zorganizowa∏ klub hokejowy T´˝niowcy Ciechocinek,
przy wspó∏pracy OSiR w Ciechocinku.



fot. K. Lepczyƒski



MAJOWY PIKNIK RODZINNY

FOTOREPORTA˚ ZDROJU
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