
GAZETA SAMORZÑDU LOKALNEGO   czerwiec 2017  Nr 6 (295)  ISSN 1234-155X  1,00 z∏

Pieniàdze
na zabytki

Folklor
w uzdrowisku

Wspominamy
Zbigniewa Wodeckiego

www.zdroj.ciechocinek.pl



fo
t.

 K
. L

ep
cz

yƒ
sk

i

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 2

Z ˚YCIA MIASTA

DZIE¡ DZIECKA W UZDROWISKU



fo
t.

 K
. L

ep
cz

yƒ
sk

i

4

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI3

SPIS TREÂCI

Wydawca: Urzàd Miejski Ciechocinka
Redaktor naczelny: Krzysztof Lepczyƒski
Wspó∏praca: Aldona Nocna, Barbara Kawczyƒska, Mariola Ró˝aƒska, Justyna
Ma∏ecka, Maciej Wzi´ch
Druk: Pracownia Poligraficzna, ul. Chrobrego 145/147, Toruƒ, tel. 56 650 91 53.
Nak∏ad: 600 egz. | ISSN 1234 -155X | numer zamkni´ty 18.06.2017 r.
Kontakt: zdroj@ciechocinek.pl
Adres redakcji: Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta, ul. Zdrojowa 2b
Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i redagowania
tekstów oraz tytu∏ów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za opinie przedstawiane w publikacjach
zamieszczonych na ∏amach gazety.

Z ˚YCIA MIASTA

5 Rondo gotowe, Miasto dzieci
6 Miasto pomo˝e w remoncie 

zabytku
7 Bez nich nie by∏oby parady
8 Laur dla Komisji Zdrojowej
9 Radni apelujà,

Szansa na karetk´
10 Kukiz charytatywnie,

Czyje gwiazdy na deptaku
16 Zdaniem psychologa
26 Pokazy stra˝ackie

ROK WIS¸Y

18 Ho∏d na przystani w Ciechocinku

KULTURA

4 Folklor w uzdrowisku
11 Wspominamy Zbigniewa 

Wodeckiego

12 Artystyczny przek∏adaniec
13 Creep Team z sukcesami
14 Noc bibliotek
15 Komiks ka˝dy mo˝e
16 Jubileusz Wies∏awa Dembskiego,

Teatr Kuracjusza

HISTORIA

17 Szkolne spotkanie po latach
20 Adriatyk mi´dzy t´˝niami

SPORT

22 T´˝niopolis trzeci w regatach
23 Memoria∏ p∏ywacki
24 Sprawny przedszkolak
25 Grand Prix T´˝nie Run

SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

19 Dzieƒ Dziecka w Bajce

OK¸ADKA
Festiwal Folkloru Kujaw

i Ziemi Dobrzyƒskiej
fot. Krzysztof Lapczyƒski

14

15

22

FOTOMIGAWKA

Punkt informacji turystycznej w nowej, przestronnej i nowoczesnej siedzibie. Adres bez zmian,
zapraszamy naprzeciwko Biura Promocji. Wi´cej w kolejnym wydaniu „Zdroju”.



Ponad 40 zespo∏ów i solistów przez dwa dni, 10 i 11 czerwca, prezentowa∏o w muszli koncertowej regionalne utwory
muzyczne i taneczne. Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyƒskiej odby∏y si´ ju˝ po raz 46.
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- To najwi´ksza taka impreza w wo-
jewództwie i jedna z najstarszych w
kraju - podkreÊla Barbara Kawczyƒska,
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury,
organizatora festiwalu.

Wszystkim konkursowym wyst´pom
przyglàda∏o si´ jury. Poziom tegorocz-
nego festiwalu by∏ na tyle wysoki, ˝e
jak sami przyznali jurorzy, mieli ci´˝ki
orzech do zgryzienia. W rozmowie ze
„Zdrojem” nie kryli jednak obaw o przy-
sz∏oÊç folkloru.

- ˚yczylibyÊmy sobie w tej muzyce
wi´cej nuty kujawskiej, bo coraz wyraê-
niejsze sà wp∏ywy muzyki biesiadnej -
mówi∏a El˝bieta Kornaszewska, etnograf
i kierownik Zespo∏u PieÊni i Taƒca Ziemia
Bydgoska.

- Zbyt ma∏o mo˝emy zobaczyç tego,
co charakterystyczne dla Kujaw. Kom-
pletnie znikn´∏y zespo∏y o charakterze
teatru ludowego, gdzie sà pieÊni, gwara
i kultura bycia - ubolewa∏a Jadwiga
Kurant, przewodniczàca jury, która
dostrzega∏a jednak tak˝e pozytywne
akcenty: - OcaliliÊmy od zapomnienia
tradycyjny strój kujawski. KiedyÊ by∏y
one zaniedbane, skromne, dziÊ artyÊci
starajà si´ jak najwierniej je zrekonstru-
owaç - mówi∏a.

Ostatecznie jury, w którego sk∏ad
wszed∏ jeszcze Andrzej Korzeniewski,
muzyk i choreograf, przyzna∏o szereg

nagród. Najlepszym zespo∏em pieÊni i
taƒca zosta∏ „Wrzos” z W∏oc∏awka.
WÊród zespo∏ów dzieci´cych i m∏odzie-
˝owych pierwsza nagroda trafi∏a do
„Ziemi Kujawskiej” Chocenia, druga do
„Swojaków” z Baruchowa, a trzecia do
„Dzieci Kujaw” z BrzeÊcia Kujawskiego.

WÊród zespo∏ów Êpiewaczych z
akompaniamentem pierwsze miejsce
zaj´li ex aequo „Z∏otniczki” ze Z∏otnik
Kujawskich i „PakoÊcianie”, a drugie
„K∏opocianki” z K∏opotu i „Solecczanie”
z Solca Kujawskiego. Trzecià lokat´
zebra∏a „Harmonia” ze Z∏ej Wsi Wielkiej.
W kategorii zespo∏ów Êpiewaczych
a'capella przyznano jedynie drugà na-
grod´, która trafi∏a do „Radojewiczan”
z Dàbrowy Biskupiej.

WÊród solistów wyró˝niono pierwszà
nagrodà Danut´ Kaczmarek ze Âmi∏owic
i trzecià nagrodà Agat´ Kubajk´ z BrzeÊ-
cia Kujawskiego. Nagroda trafi∏a tak˝e
do Janiny Bednarskiej, gaw´dziarki z
Sompolna.

Nagrod´ specjalnà dla wyró˝niajà-
cego si´ instruktora przyznano Julii
Skowroƒskiej za prac´ z zespo∏ami
folklorystycznymi w Baruchowie i Cho-
ceniu. Wyró˝niono równie˝ kapel´
„Kujawioki od Dobrego” oraz skrzypka
z Kowala W∏odzimierza Tomaszews-
kiego.

- Cieszymy si´, ˝e ten festiwal wcià˝

trwa - podkreÊla∏a w rozmowie ze
„Zdrojem” El˝bieta Kornaszewska,
cz∏onkini jury. - Ciechocinek bije na g∏o-
w´ inne przeglàdy, jeÊli chodzi o miejs-
ce. A poziom? Daleko nam szczególnie
do po∏udniowych rejonów. Tam pracujà
nad tym, ho∏ubià od lat - dodaje Jad-
wiga Kurant.

Po wyst´pach folklorystycznych Miejs-
kie Centrum Kultury przygotowa∏o tak˝e
dodatkowe atrakcje. Pierwszego dnia
wystàpi∏y znane ju˝ ciechociƒskiej pu-
blicznoÊci Kwieciste Gwiazdy, zespó∏
taƒca z Ukrainy, a drugiego zagrali Bal-
kan Express i Jambo Africa.

- ˚eby urozmaiciç imprez´, propo-
nujemy goÊcinne wyst´py zespo∏ów
prezentujàcych muzyk´ etnicznà, w tym
roku zwiàzanà z rytmami ba∏kaƒskimi
i afrykaƒskimi - mówi Barbara Kawczyƒ-
ska. - W ten sposób pokazujemy innà
kultur´ - dodaje. I ta misja si´ powiod∏a,
bo zw∏aszcza Jambo Africa rozgrza∏a
widowni´ zgromadzonà pod muszlà
koncertowà do czerwonoÊci.

Przeglàdowi artystów towarzyszy∏y
tak˝e targi rzemios∏a i produktów re-
gionalnych. W alejkach parku Zdrojo-
wego prezentowa∏o si´ kilkunastu wy-
stawców.

     red.
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W Dzieƒ Dziecka Miejskie Centrum Kultury przygotowa∏o dla najm∏odszych
weso∏e miasteczko na skwerze przed kinem „Zdrój”.

Nowe rondo budowane na skrzy˝owaniu ulic Zdrojowej, Narutowicza,
Widok i Przejazd, od 10 czerwca jest ju˝ w pe∏ni dost´pne dla zmotory-
zowanych i pieszych.

W parafii Âwi´tych Aposto∏ów Piotra
i Paw∏a 12 czerwca odby∏y si´ wybory
oficerów Ciechociƒskiej Rady Zakonu
Rycerzy Kolumba na rok 2017/18.

I tak Wielkim Rycerzem wybrano Eu-
geniusza Rakoc´, jego zast´pcà zosta∏
Bartosz Ró˝aƒski. Kanclerzem obwo∏ano
Jerzego St´pniaka, sekretarzem ds. finansów
Andrzeja Krychowiaka, skarbnikiem Stefana
Miedziaka, kronikarzem Wojciecha Krzy-
sztofa Jankowskiego, lektorem Marka
Strzelczaka, radcà Krzysztofa Rogiewicza,
kustoszem Zdzis∏awa Jakubowskiego.

W Radzie Powierników zasiedli Kazi-
mierz Zió∏kowski, Dariusz Rogiewicz i An-
drzej Der´gowski. Stra˝nikami wn´trz
zostali Piotr Lewandowski i Daniel Wypij,
stra˝nikami bram zewn´trznych Roman
Âmigielski i Tadeusz Woêniak. Kapelanem
jest ks. pra∏at Grzegorz Karolak.

Dodatkowo zostali wybrani nowi dy-
rektorzy: Witold Kaczorowski, dyrektor ds.
programowych oraz Zenon Rydz, dyrektor
ds. utrzymania cz∏onkostwa.

Wybory
u rycerzy

Jednog∏oÊnie radni przyj´ti Lokalny
Program Rewitalizacji dla Ciechocinka.
W nowym dokumencie priorytetowymi
projektami b´dà remont Teatru Letnie-
go i Pijalni Wód Mineralnych w parku
Zdrojowym.

Dokument jest podstawà do ubiegania
si´ o dofinansowanie inwestycji, przede
wszystkim ze Êrodków unijnych. Z Brukseli
do wykorzystania jest ok. 2 mln z∏. Praw-
dopodobnie w pierwszej po∏owie 2018
roku b´dà ju˝ mog∏y ruszyç pierwsze in-
westycje.

Program
Rewitalizacji

przyj´ty
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Wszystko zacze∏o si´ jednak od wi-
zyty burmistrza. Leszek Dzier˝ewicz
przekaza∏ dzieciom klucz do miasta, a
póêniej rozda∏ wszystkim mnóstwo
cukierków.

Do dyspozycji najm∏odszych by∏o
ca∏e weso∏e miasteczko ze zje˝d˝al-

niami, dmuchanymi atrakcjami i klau-
nami zach´cajàcymi do dobrej zabawy,
malowania twarzy i puszczania baniek
mydlanych.

Fotoreporta˝ z Dnia Dziecka znaj-
dziesz na stronie 2.

Miasto dzieci

Tym samym nie trzeba ju˝ korzystaç
z objazdów ulicami Stawowà i ¸àkowà.
Choç rondo jest ju˝ przejezdne, jego

otoczenie wymaga jeszcze przeprowa-
dzenia kosmetycznych prac. Wykonaw-
ca ma na to czas do koƒca czerwca.

Rondo gotowe
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Wspólnota mieszkaniowa otrzyma z bud˝etu miasta ponad 130 tys. z∏ na remont Willi Romana przy ul. KoÊ-
ciuszki. To pierwszy w∏aÊciciel zabytkowego budynku, który skorzysta z dotacji, choç program funkcjonuje od
trzech lat.
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Zgodnie z uchwa∏à przyj´tà w koƒcu
maja przez Rad´ Miejskà, Wspólnota
Mieszkaniowa W∏aÊcicieli Lokali Roma-
na dostanie ponad 131 tys. z∏ na wy-
mian´ pokrycia dachowego zabytko-
wego budynku przy ul. KoÊciuszki 16b.
Zbudowana w 1870 roku Willa Romana
jest jednym z charakterystycznych dla
naszego uzdrowiska, XIX-wiecznych
murowanych domów.

To pierwsze dofinansowanie, którego
udzielono w myÊl uchwa∏y o dotacjach
na prace konserwatorskie i restaura-
torskie przy zabytkach nale˝àcych do
prywatnych w∏aÊcicieli. Mimo, ˝e doku-
ment uchwalono jeszcze we wrzeÊniu
2014 roku. I choç radni co roku rezer-
wujà na dotacje zauwa˝alne kwoty (w
2015 i 2016 roku - 100 tys. z∏, w 2017
roku a˝ 500 tys.), Willa Romana sko-
rzysta z tych funduszy jako pierwsza.

- PrzymierzaliÊmy si´ do tego wczeÊ-
niej, ale formalnoÊci nie by∏y jeszcze
gotowe - t∏umaczy Andrzej Wojdy∏o z
Ciechociƒskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Spo∏ecznego, które administruje
Willà Romana. - Dotacja jest warta za-
chodu, wniosek nie jest szczególnie

skomplikowany, wi´cej problemów
nastr´czajà wnioski kredytowe - dodaje
Wojdy∏o.

Aby otrzymaç dotacj´, nale˝y z∏o˝yç
wniosek do∏àczajàc m.in. decyzj´ o
wpisie obiektu do rejestru zabytków,
pozwolenie konserwatora na prowa-
dzenie prac, pozwolenie na budow´
i kosztorys ofertowy. Wniosek nale˝y
sk∏adaç do 15 kwietnia, jeÊli prace skoƒ-
czà si´ w danym roku lub 30 czerwca,
gdy potrwajà d∏u˝ej ni˝ rok. B´dzie on
rozpatrywany na najbli˝szej sesji Rady
Miejskiej, a ewentualna dotacja przeka-
zana zostanie nie póêniej ni˝ 30 wrzeÊ-
nia.

Wnioskodawca sam okreÊla, o jakà
kwot´ chce si´ ubiegaç, jednak przy
rozpatrywaniu wniosku radni majà
zwracaç uwag´ na wysokoÊç wk∏adu
w∏asnego. W przypadku Willi Romana
wyniós∏ on 20 proc. inwestycji.

- To nie musi byç du˝y remont, do-
finansowanie mo˝e objàç tak˝e drobne
prace blacharskie czy renowacj´ ele-
wacji. Byle w uzgodnieniu z konserwa-
torem - podkreÊla Ma∏gorzata Szwaj-
kowska, skarbnik miasta, zach´cajàc

do skorzystania z dotacji.
A jest co dotowaç. W gminnej ewi-

dencji zabytków znajduje si´ kilkadzie-
siàt wiekowych budynków. Aldona
Nocna, wiceprzewodniczàca Rady
Miejskiej i regionalistka, przyznaje ˝e
wielu z nich remont dobrze by zrobi∏.
- Sienkiewiczówka, ¸azienki nr 1, Kuja-
wianka przy Zdrojowej, pozosta∏e cha-
∏upy olenderskie, generalnie budynki
z elementami drewnianymi - wylicza.
- Choç wiele osób zrobi∏o remonty na
w∏asnà r´k´ - dodaje.

Warto wi´c pami´taç, ˝e remontujàc
zabytkowy budynek, mo˝na skorzystaç
z pomocy miasta.

Zasady przyznawania dotacji reguluje
Uchwa∏a nr XLIV/341/14 Rady Miejskiej
Ciechocinka z dnia 8 wrzeÊnia 2014 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków, niestano-
wiàcym w∏asnoÊci Gminy Miejskiej Cie-
chocinek.

    red.

Miasto pomo˝e w remoncie zabytku
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Bez nich nie by∏oby parady

- Powodzenie tego przedsi´wzi´cia
to kwestia zaanga˝owania mieszkaƒ-
ców i goÊci - mówi∏ podczas uroczyste-
go wr´czenia podzi´kowaƒ 14 czerwca
w Miejskim Centrum Kultury burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz. - Okaza∏o si´, ˝e
ciechocinianie potrafili skutecznie za-
ch´ciç goÊci i kuracjuszy, by w∏àczyli
si´ do tej parady. Wszyscy mo˝emy
chyba uznaç, ˝e by∏a ona sukcesem
organizacyjnym i przynios∏a mnóstwo
satysfakcji - doda∏.

Burmistrz podkreÊla∏ rol´ Komisji
Zdrojowej w wykreowaniu ca∏ego wy-
darzenia. - Najwa˝niejsze, ˝e uda∏o si´
zaraziç wszystkich optymizmem i ch´-
cià dzia∏ania - mówi∏ Krzysztof Jarosz,
prezes stowarzyszenia. - Ludzie potrafià
jeszcze si´ skrzyknàç i coÊ wspólnie
zrobiç - doda∏.

Podzi´kowania trafi∏y do przedsta-
wicieli Don Vasyla & Gwiazd Cygaƒskiej
PieÊni, OÊrodka Jeêdziecko-Rekreacyj-
nego „Ranczo pod Olszynà”, Przed-
szkola Samorzàdowego nr 2 im. Ku-
busia Puchatka, Przedszkola Samorzà-
dowego nr 1 „Bajka”, Przedszkola Nie-
publicznego „JaÊ i Ma∏gosia”, Zespo∏u

Szkó∏ Uzdrowiskowych nr 1, Szko∏y
Podstawowej nr 1 im. Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego, Studia Piosenki „AJKI”,
Zespo∏u Tanecznego „Solinki”, Ciecho-
ciƒskiego Towarzystwa Budownictwa
Spo∏ecznego, Ciechociƒskiego Ârodo-
wiska Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypos-
politej, Publicznego Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków, Liceum Ogól-
nokszta∏càcego im. Stanis∏awa Staszica,
Uniwersytetu dla Aktywnych, Miejs-
kiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej,
Domu Dziennego Pobytu „Niezapomi-
najka”, Miejskiego Centrum Kultury,
Grupy Tanecznej „Creep Team”, Miejs-
kiej Biblioteki Publicznej, OÊrodka
Sportu i Rekreacji, Ciechociƒskiego
Klubu Sportowego „Zdrój”, Uczniows-
kiego Klubu Sportowego „Kurort”,
Ciechociƒskiego Klubu Jeêdzieckiego
„Bonanza”, Ciechociƒskiego Klubu
Bokserskiego „Pot´˝nie”, Towarzystwa
Przyjació∏ Ciechocinka, Wojskowego
Ko∏a ¸owieckiego nr 255 „Wiarus”,
Ko∏a ¸owieckiego „Zdrój”, Stowarzy-
szenia „Komisja Zdrojowa”, Kliniki
Uzdrowiskowej „Pod T´˝niami” im.
Jana Paw∏a II, Przedsi´biorstwa Uz-

drowisko Ciechocinek S.A., Sanatorium
Uzdrowiskowego „Krystynka”, Sana-
torium Uzdrowiskowego „Polex”, Sa-
natorium Uzdrowiskowego „Promieƒ”,
Sanatorium Uzdrowiskowego „Zdro-
wie”, 22. Wojskowego Szpitala Uzdro-
wiskowo-Rehabilitacyjnego, Sanato-
rium Uzdrowiskowego „¸àcznoÊç”,
Sanatorium Uzdrowiskowego „Sanvit”,
Pa∏acu „¸azienki II”, W∏aÊcicieli i Pra-
cowników OÊrodka Wypoczynkowego
„Arkadia”, Rycerzy Kolumba Rady
16014 im. Âw. Jana Paw∏a II, Miejs-
kiego Przedsi´biorstwa Wodociàgów
i Kanalizacji, Komunalnego Przedsi´-
biorstwa U˝ytecznoÊci Publicznej „Eko-
ciech”, sklepu „Koniczynka”, mi∏oÊni-
ków rzeki Wis∏y z Ciechocinka, Klubu
Motocyklowego „Boruta MC Poland”,
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Ciecho-
cinku, Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w
Straszewie, Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Wo∏uszewie, Komisariatu Policji w
Ciechocinku, firmy „ITTAM”, a tak˝e
Stanis∏awa Odwa˝nego i Marka Za-
r´bskiego.

    red.

Przedstawiciele ciechociƒskich instytucji i organizacji zaanga˝owanych w organizacj´ 2. Ciechociƒskiej
Parady Majowej otrzymali od burmistrza Leszka Dzier˝ewicza podzi´kowania i pamiàtkowe statuetki.
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Konsorcjum Izb i Organizacji Gospo-
darczych przyzna∏o Komisji Zdrojowej
nagrod´ w uznaniu dzia∏aƒ na rzecz
wzmacniania marki Uzdrowisko Ciecho-
cinek na rynkach Êwiatowych. Laur ode-
bra∏a delegacja Ciechocinka w sk∏adzie:
Krzysztof Jarosz, prezes stowarzyszenia,
Marcin Zajàczkowski, przewodniczàcy
Rady Miejskiej oraz Marcin Cikorski,
dyrektor Kliniki Pod T´˝niami.

Promocja i wspó∏praca

Jak przyznaje w rozmowie ze „Zdro-
jem” Krzysztof Jarosz, Komisja Zdrojowa
zosta∏a nagrodzona nie tylko za promo-
wanie miasta, ale i Êcis∏à wspó∏prac´ z
samorzàdem. - Na kongresie by∏a nawet
dyskusja poÊwi´cona temu zagadnie-
niu. I wszyscy doszli do wniosku, ˝e
nie da si´ robiç biznesu bez wsparcia
na tej linii - mówi.

Stowarzyszenie, zrzeszajàce szpitale,
kliniki i sanatoria z Ciechocinka, Wieƒca
i Inowroc∏awia, obchodzi 15-lecie. Z
okazji 180-lecia Uzdrowiska Ciecho-
cinek, dzi´ki nawiàzaniu wspó∏pracy
ze Stowarzyszeniem Polskich Mediów
i Warszawskà Izbà Gospodarczà, Ko-
misja Zdrojowa przeprowadzi∏a kilka
znaczàcych kampanii ogólnopolskich,
s∏u˝àcych promocji polskich uzdrowisk,

promocji idei Miast Zdrowia.
W maju 2016 roku w Ciechocinku

odby∏ si´ Kongres Polskich Mediów,
z kolei w listopadzie kurort ugoÊci∏
delegacj´ szefów chiƒskich mediów,
promujàc najwi´ksze t´˝nie Êwiata
usytuowane w Ciechocinku, Toruƒ -
gród Kopernika i oÊrodek chopinowski
w Szafarni.

I te dzia∏ania przynoszà owoce. - By-
liÊmy rozpoznawalni. Wielu ludzi ko-
jarzy∏o Ciechocinek - mówi Jarosz o
wizycie na kongresie. Jak przyznaje, za
wczeÊnie by mówiç o pojawieniu si´
chiƒskich turystów w Ciechocinku,
wymierne efekty powinna zaÊ przynieÊç
wspó∏praca biznesowa z chiƒskimi
przedsi´biorcami.

Rekordowe targi

Przedstawiciele Komisji Zdrojowej
odebrali nagrod´ podczas wizyty na
Targach China Homelife Show w Mi´-
dzynarodowym Centrum Targowo-
Kongresowym Ptak Warsaw Expo w
Nadarzynie k. Warszawy. Podczas te-
gorocznej edycji organizatorzy spro-
wadzili rekordowà liczb´ 1300 wystaw-
ców. GoÊcie targowi mogli zapoznaç
si´ z ofertà a˝ 60 tys. wyrobów z bran˝
odzie˝owo-tekstylnej, meblarskiej, wy-

posa˝eniowej, elektronicznej, oÊwie-
tleniowej i budowlanej. Wydarzeniu
po raz drugi towarzyszy∏y targi China
Machinex, na których firmy z Chin za-
prezentowa∏y innowacje technologi-
czne na rynku maszyn, energii i narz´-
dzi.

Przez ca∏y czas trwania wydarzenia
dla wystawców i odwiedzajàcych do-
st´pna by∏a strefa match makingu,
gdzie przedsi´biorcy odbywali bezpoÊ-
rednie spotkania biznesowe z bezp∏atnà
pomocà t∏umaczy.

Targi organizowane sà przez Meo-
rient International Exhibition we wspó∏-
pracy z Warszawskà Izbà Gospodarczà,
Stowarzyszeniem Polskich Mediów,
redakcjà „WiadomoÊci Gospodarcze”.
Pod tà samà nazwà targi odbywajà si´
w 10 rejonach Êwiata - RPA, Arabii
Saudyjskiej, Brazylii, Egipcie, Indiach,
Meksyku, Jordanii, Kazachstanie, Polsce
i Turcji, jako globalny projekt spotkaƒ
B2B, który w 2017 roku obchodzi ju-
bileusz 10. edycji. China Homelife Show
i China Machinex w Polsce jest jedynà
w tej cz´Êci Europy edycjà tego wyda-
rzenia obejmujàcego swym zasi´giem
14 krajów.

    Teresa Kudyba, red.
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Komisja Zdrojowa z Europejskim
Laurem Przedsi´biorczoÊci

Europejski Laur Przedsi´biorczoÊci otrzyma∏a Komisja Zdrojowa podczas gali towarzyszàcej Kongresowi
Gospodarczemu Europy Centralnej i Wschodniej oraz Targom China Homelife Show 7 czerwca w Warszawie.
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Do Ciechocinka na dwa letnie miesiàce mo˝e wróciç karetka pogotowia.
Wojewoda z∏o˝y∏ stosowny wniosek w Ministerstwie Zdrowia.

Radni zaapelowali do pos∏ów, by w Ciechocinku utrzymana zosta∏a
nocna i Êwiàteczna opieka lekarska i piel´gniarska.
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O mo˝liwym powrocie zespo∏u ra-
townictwa medycznego poinformowa∏
na sesji Rady Miejskiej 29 maja radny
Pawe∏ KanaÊ. Jak mówi∏, powo∏ujàc si´
na pismo od wojewody, karetka mia∏a-
by stacjonowaç w Ciechocinku w lipcu
i sierpniu, a od stycznia 2018 roku po-
jawi∏aby si´ na sta∏e.

Sprawa nie jest jeszcze przesàdzona.
Adrian Mól, rzecznik wojewody ku-
jawsko-pomorskiego, poinformowa∏
„Zdrój”, ˝e wojewoda Miko∏aj Bogda-
nowicz z∏o˝y∏ w Ministerstwie Zdrowia
„wniosek o zatwierdzenie dwóch no-
wych zespo∏ów ratownictwa medycz-
nego w Ciechocinku i Koronowie w ok-
resie letnim”.

„Zespo∏y mia∏yby funkcjonowaç od
1 lipca tego roku. W najbli˝szym czasie
spodziewamy si´ decyzji resortu” - do-
da∏ Mól.

Rzecznik nie potwierdzi∏ jednak, by

od przysz∏ego roku karetka stacjono-
wa∏a w Ciechocinku na sta∏e. „Wojewo-
da podejmuje starania w tym zakresie”
- zapewnia Mól.

DziÊ obs∏ugujàce nasze miasto ze-
spo∏y ratownictwa medycznego stacjo-
nujà w Aleksandrowie Kujawskim i Nie-
szawie. Od lat ró˝ne Êrodowiska,
w∏adze i instytucje miejskie zabiegajà
u w∏adz wojewódzkich o przydzielenie
miastu Êrodków na karetk´ pogotowia.
Jak dotàd bezskutecznie.

- Kluczowa by∏a zmiana podejÊcia w
urz´dzie wojewody. Gdyby tam nic si´
nie zmieni∏o, moglibyÊmy robiç piel-
grzymki i krzy˝em le˝eç, a nic byÊmy
nie wskórali - przekonuje KanaÊ.

O ostatecznej decyzji w sprawie ka-
retki b´dziemy informowaç na ∏amach
„Zdroju”.

   red.

Szansa na karetk´

Wprowadzenie przez rzàd tzw. sieci
szpitali mo˝e sprawiç, ˝e z poczàtkiem
paêdziernika w Ciechocinku nie b´dzie
mo˝liwoÊci skorzystania z bezp∏atnej
pomocy lekarskiej po godzinie 18 i w
Êwi´ta. DziÊ us∏ugi te Êwiadczy Przy-
chodnia Rodzinna przy ul. Zdrojowej.
W myÊl nowych przepisów w naszym
powiecie móg∏by to robiç tylko szpital
w Aleksandrowie Kujawsk im.

- Opieka ambulatoryjna istnieje w
Ciechocinku od kilku lat. KiedyÊ by∏a w
Aleksandrowie, jednak tamtejszy szpital
sam z tego zrezygnowa∏ - mówi∏ pod-
czas sesji Rady Miejskiej 29 maja Lotfi
Mansour, wspó∏w∏aÊciciel Przychodni
Rodzinnej i powiatowy radny. - ByliÊmy
jedynà przychodnià w powiecie, która
spe∏nia∏a warunki i podj´liÊmy decyzj´,
by t´ opiek´ prowadziç - mówi∏.

Mansour wskazywa∏, ˝e w ubieg∏ym

roku z nocnej i Êwiàtecznej pomocy
ambulatoryjnej skorzysta∏o ponad 8
tys. osób, a tylko w pierwszym kwartale
tego roku kolejne 3 tys. - Nie mo˝na
lekcewa˝yç 12 tys. mieszkaƒców Cie-
chocinka i kuracjuszy - podkreÊla∏. Dla-
tego zwróci∏ si´ do radnych, by w spra-
wie zmian w prawie zainterweniowali.

- ZdecydowaliÊmy si´ na petycj´, by
tego tematu nie zostawiaç - mówi∏
Marcin Zajàczkowski, przewodniczàcy
Rady Miejskiej. - Nieoficjalnie wiemy,
˝e sà procedowane zmiany majàce
zmi´kczyç postanowienia rozporzà-
dzenia. Ministerstwo Zdrowia samo
dosz∏o do wniosku, ˝e te przepisy zna-
czàco ograniczajà dost´pnoÊç opieki.
Ta petycja to dla nas jedyna mo˝liwoÊç
wyra˝enia opinii. Niezw∏ocznie z∏o˝ymy
jà w resorcie zdrowia - podkreÊli∏.

     red.

Radni apelujà o utrzymanie nocnej
i Êwiàtecznej opieki zdrowotnej

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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Zagadka fotograficzna
Drodzy Czytelnicy, udowodniliÊcie, ˝e

znacie Ciechocinek jak w∏asnà kieszeƒ!
Fotografia, którà zamieÊciliÊmy w ostat-
nim wydaniu gazety przedstawia fragment
Pijalni Wód Mineralnych w parku
Zdrojowym.

Nagrod´ wylosowa∏ Daniel Orzechows-
ki. Zwyci´zc´ zapraszamy do siedziby Biu-
ra Kultury, Sportu i Promocji Miasta przy
ul. Zdrojowej 2b po odbiór wejÊciówek
do kina „Zdrój”.

Gratulujemy!

Najstarszy w diecezji w∏oc∏awskiej,
ciechociƒski Apostolat Maryjny obchodzi
30-lecie swego istnienia.

Z tej okazji do Ciechocinka przyjecha∏o
ponad 120 osób z W∏oc∏awka, Piotrkowa
Kujawskiego, Kowala i Warty oraz z Byd-
goszczy.

By∏ te˝ obecny ks. Jerzy Basaj, dyrektor
krajowy Apostolatu, g∏oszàcy konferencj´
maryjnà, zakoƒczonà litanià loretaƒskà.
Msz´ Êwi´tà koncelebrowanp pod przewo-
dnictwem ks. pra∏. dr. Artura Niemiry, kan-
clerza Kurii Biskupiej we W∏oc∏awku. Przy-
by∏ych powita∏ proboszcz ks. pra∏. Grzegorz
Karolak.

W czasie homilii ks. kanclerz wspomnia∏
m.in., ˝e papie˝ Franciszek w czasie oka-
dzania o∏tarza w Cz´stochowie, potknà∏
si´, bo by∏ tak zauroczony jej wizerunkiem.
Mówi∏ te˝, ˝e misjà Apostolstwa Modlitwy
jest braterska mi∏oÊç, likwidujàca
nieporozumienia i tworzàca zgod´ w naszej
ojczyênie, ale te˝ i w naszych domach.

Na zakoƒczenie opiekun wspólnoty z
Ciechocinka ks. Rafa∏ Zatorski podzi´kowa∏
wszystkim uczestnikom za udzia∏ w spotka-
niu i zaprosi∏ obecnych na wspólnà agap´,
zakoƒczonà odmówieniem Koronki do
Bo˝ego Mi∏osierdzia.

    Wojciech Krzysztof Jankowski

30 lat Apostolatu
Maryjnego
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Z charytatywnym koncertem w muszli koncertowej 4 czerwca wystàpi∏
Pawe∏ Kukiz. WczeÊniej w Teatrze Letnim odby∏a si´ debata poÊwi´cona
stwardnieniu rozsianemu.

W Teatrze Letnim o stwardnieniu
rozsianym rozmawiali neurolog, die-
tetyk, chory na SM i przedstawiciel
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia
Rozsianego. Debata poÊwi´cona by∏a
w szczególnoÊci wyjaÊnieniu specyfiki
SM, leczenia i rehabilitacji dotkni´tych
tym schorzeniem oraz problemom do-
tykajàcym rodzin´ chorego.

Po debacie w muszli koncertowej w
parku Zdrojowym odby∏ si´ koncert
charytatywny z udzia∏em Paw∏a Kukiza.

- ÂwiadomoÊç spo∏eczna na temat
stwardnienia rozsianego stale roÊnie,

ale nadal jest na poziomie niewystar-
czajàcym. Dlatego zale˝y nam szerzeniu
informacji na temat ˝ycia z tà chorobà,
chcemy by by∏y to informacje rzetelne,
wi´c zaprosiliÊmy do wspó∏pracy spe-
cjalistów w dziedzinie SM - mówi
Scholastyka Âniegowska, dyrektor ds.
merytorycznych w PTSR.

Stwardnienie rozsiane to jedna z naj-
cz´Êciej wyst´pujàcych w Êwiatowej
populacji chorób uk∏adu immunologicz-
nego. Na Êwiecie choruje na nià 2,5
miliona osób, w Polsce ok. 45 tys.

     red.

Kukiz charytatywnie
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Nazwiska Kazimierza Kowalskiego, Tomasza Golloba i prof. Ireny Ponikowskiej pojawiajà si´ w kontekÊcie nowych
gwiazd na Deptaku S∏aw.

O rozbudowie Deptaku S∏aw mówi∏
podczas sesji Rady Miejskiej 29 maja
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz. - Wzorem
ubieg∏ego roku, kiedy 20-lecie obchodzi∏
Festiwal Romów, b´d´ chcia∏ zapropo-
nowaç gwiazd´ zwiàzanà z jubileuszem
Festiwalu Operowo-Operetkowego. Dla-
tego chcia∏bym, by gwiazd´ ods∏oni∏
dyrektor Kazimierz Kowalski - mówi∏ bur-
mistrz.

 - Przy okazji pó∏maratonu jest pomys∏,
by do Ciechocinka zaprosiç sportowca,
którego spotka∏o ogromne nieszcz´Êcie,
Tomasza Golloba. Byç mo˝e jego reha-
bilitacja b´dzie odbywa∏a si´ w Ciechocin-
ku. Wiemy, ˝e PUC podjà∏ rozmowy z
ojcem ˝u˝lowca, jeÊli stan zdrowia mu
pozwoli, móg∏by ods∏oniç gwiazd´ doda∏
Leszek Dzier˝ewicz.

Wiemy te˝, ˝e do burmistrza w czerw-

cu wp∏ynà∏ wniosek ze strony Komisji
Zdrojowej w sprawie uhonorowania prof.
Ireny Ponikowskiej, kierownik Katedry i
Zak∏adu Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Collegium Medicum w Bydgoszczy, Êwia-
towego autorytetu w dziedzinie balne-
ologii. - WystàpiliÊmy z wnioskiem o
gwiazd´ na deptaku, w koƒcu to gwiazda
polskiej balneologii - t∏umaczy Krzysztof
Jarosz, prezes Komisji Zdrojowej.     red.

Czyje gwiazdy na Deptaku S∏aw? Burmistrz o swoich propozycjach



Wszystkich nas dotkn´∏a wiadomoÊç o Êmierci Zbigniewa Wodeckiego
i nie ma osoby, która nie odczuwa∏aby pustki. Mia∏am to szcz´Êcie, ˝e
dane mi by∏o pana Zbigniewa nie tylko kilkakrotnie podziwiaç na scenie,
ale równie˝ osobiÊcie poznaç - pisze Barbara Kawczyƒska, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku.
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W marcu 2012 roku organizowaliÊ-
my w MCK koncert Zbigniewa Wodec-
kiego. Dotar∏ do nas dwie godziny
przed wyst´pem. Mi∏e powitanie, krót-
ka próba, kawa i ciastka podane w
garderobie. Tak zwany standard.

Nauczona wieloletnim doÊwiadcze-
niem i spotkaniami z wieloma artysta-
mi, wiem ˝e sà zwykle zm´czeni swojà
popularnoÊcià, rozdawaniem uÊmie-
chów i przyjaznych gestów. Tysi´czne
miejsce, tysi´czny koncert, kolejne przy-
padkowe spotkania z organizatorami,
których ju˝ jutro nie pami´tajà. Przed
koncertem artyÊci najbardziej cenià
sobie „Êwi´ty spokój”.

Jednak pan Zbigniew zaprosi∏ mnie
do garderoby na wspólne wypicie ka-
wy.

- Jak wyglàdam? - zapyta∏ przeglà-
dajàc si´ w lustrze. - Panie Zbigniewie,
jak zawsze bez zarzutu - odpowie-
dzia∏am. - A te Pana w∏osy… - doda-
∏am. - Âwie˝o umy∏em - odpowiedzia∏
ze Êmiechem poprawiajàc fryzur´.

RozmawialiÊmy o koncertach, festi-
walu organizowanym przez Gra˝yn´
Âwita∏´, specyfice Ciechocinka. I nagle
s∏ysz´ - Ma Pani Êlicznà spódnic´.

Zaskoczenie moje by∏o ogromne,
oczywiÊcie zdawa∏am sobie spraw´, ˝e
jest to wy∏àcznie kurtuazja, ale zoba-
czy∏am przed sobà nie gwiazd´, lecz
serdecznego, ujmujàcego cz∏owieka.

Koncert by∏ Êwietny, publicznoÊç
oczarowana muzykà, klasà i dowcipem.
Dzi´kujàc za cudowny koncert zwróci-
∏am si´ z pytaniem, czy artysta da si´
ponownie zaprosiç o Ciechocinka. -
Pod jednym warunkiem, obieca mi
pani, ˝e w∏o˝y t´ samà spódnic´ - us∏y-
sza∏am.

Pan Zbigniew wróci∏ do Ciechocinka
w 2016 roku, znowu 7 marca. Mia∏am
ju˝ innà spódnic´, czego ogromnie
˝a∏uj´. Bo tamta ju˝ nigdy nie b´dzie
zwyk∏à spódnicà.

   Barbara Kawczyƒska

Ciechociƒskie spotkania
ze Zbigniewem Wodeckim

KINO „ZDRÓJ”
W lipcu planujemy zagraç:

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

1.07 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Mi∏oÊç a˝ po Êlub”
komedia, prod. Francja, 1,34 (od 15 lat)
9.07 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 10.07 (poniedzia∏ek)
godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Excentrycy,
czyli po s∏onecznej stronie ulicy”

komedia, muzyczny, prod. Polska, 1.52
16.07 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 17.07 (poniedzia∏ek)
godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Volta”
komedia kryminalna, prod. Polska, 1,42,

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

 i godz. 19.00 (kasa 18-19), 22.07 (sobota)
godz. 19.00 (kasa 18-19) i 23.07 (niedziela)

godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Rock dog”
bajka w 2D, bajka, animacja, prod. USA,

Chiny, 1.20
28.07 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16)

 i 29.07 (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.
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Z tradycyjnym „Artystycznym przek∏adaƒcem” wystàpili 24 maja w sali kinowo-widowiskowej podopieczni wszystkich
warsztatów prowadzonych przy Miejskim Centrum Kultury.
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Przy MCK dzia∏a 19 sekcji i kó∏ zainte-
resowaƒ, do których ucz´szcza ponad
320 osób.

W „Artystycznym przek∏adaƒcu” wy-
stàpili wokaliÊci z pracowni S∏awomira
Ma∏eckiego: Micha∏ Ma∏ecki, Paula
Raszka, Dominika Bibro, Ola Ejsmont,
Adrian Paw∏uszka, Kasia Grefkiewicz i
Julia Bartoszek, a tak˝e zespó∏ The
Drunkers. Tymoteusz Matuszak, Zuzia
Krzemiƒska, Marcel Ksià˝ek i Alicja
Woêniak wystàpili na gitarach i ukulele,
na których gry uczà si´ podczas zaj´ç
z Krzysztofem „Partyzantem” Toczkà.

Jakub Szczawicki i Oskar Jagodziƒski
reprezentowali sekcj´ instrumentów

klawiszowych Paw∏a Soboty. Prócz te-
go wystàpi∏ zespó∏ taneczny Creep
Team Kamili Marczak-Lipowskiej, zespó∏
Âwierszcze W∏odzimierza S∏odowicza
oraz ze scenkà kabaretowà podopieczni
warsztatów teatralnych Karoliny Jasiƒ-
skiej.

W holu MCK mo˝na by∏o oglàdaç
kilkaset prac malarskich podopiecznych
Pracowni Rysunku i Malarstwa prof.
Paw∏a Lewadowskiego-Palle oraz prace
najm∏odszych dzieci, uczestników ani-
macji plastyczych prowadzonych przez
Mateusza Zduniaka.

    red.

Artystyczny przek∏adaniec
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Zespó∏ taneczny Creep Team dzia∏ajàcy przy Miejskim Centrum Kultury
odnosi kolejne sukcesy. - Dzieci sà megazdolne, jest mnóstwo talentów,
które mo˝na wy∏apywaç - mówi Kamila Marczak, prowadzàca zespó∏.
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Tylko w ostatnich tygodniach Creep
Team przywióz∏ do Ciechocinka kilka-
naÊcie medali i pucharów z ró˝nych
imprez: Ogólnopolskiego Turnieju Taƒ-
ca Nowoczesnego „¸ódê You Dance”,
XIII Ogólnopolskiego Turnieju Taƒca
Nowoczesnego w Bydgoszczy czy IV
Ogólnopolskiego Turnieju Taƒca „Byd-
goska Uk∏adanka Taneczna - Z∏oty But”.

„Zdrój”: Z ka˝dego turnieju Creep
Team wraca z nagrodami. W Miejskim
Centrum Kultury Êmiejà si´ ju˝, ˝e przy-
zwyczailiÊcie do sukcesów.

Kamila Marczak: - Te˝ si´ przyzwy-
czailiÊmy, ale nie przestajemy pracowaç.
Do sezonu przygotowujemy si´ od
sierpnia, trenujemy dwa razy w tygo-
dniu po pó∏torej godziny. To systema-
tyczne, ci´˝kie treningi, a z oÊmiolat-
kami nie jest lekko. Ale to zdolne dzie-
ciaki.

Sà talenty?
- Mamy prawie 90 dzieci z Ciecho-

cinka i Aleksandrowa. Zaj´cia cieszà si´
tak du˝à popularnoÊcià, ˝e w tym roku
nie musieliÊmy nawet robiç naboru.
Dzieci sà megazdolne, jest mnóstwo
talentów, które mo˝na wy∏apywaç.
Dlatego uwielbiam t´ prac´.

Creep Team jest nies∏ychanie ak-
tywny, wsz´dzie was pe∏no.

- Kiedy zaczyna∏am swojà przygod´
z taƒcem w Ciechocinku, moim celem
by∏o, by dzieci si´ pokazywa∏y, jeêdzi∏y
na turnieje, a nie tylko siedzia∏y w MCK.
JakbyÊmy si´ zamkn´li w czterech Êcia-
nach i taƒczyli dla mamy i taty, by∏oby
trudno o motywacj´. Staram si´ wyjÊç
na zewnàtrz, bo to daje satysfakcj´.

Creep Team z sukcesami.
„Dzieci sà megazdolne”

Nowa kartka
pocztowa

z Ciechocinkiem
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Poczta Polska wprowadzi∏a do obiegu
nowà seri´ kartek pocztowych z serii „Uz-
drowiska polskie”. Sà to kartki dla Cie-
chocinka i Konstancina-Jeziornej.

Kartki wydane w nak∏adzie 10 tys. sztuk
zaprojektowa∏ Rafa∏ Ma∏ysa. Widniejà na nich
t´˝nie, fontanna „JaÊ i Ma∏gosia” oraz Pijalnia
Wód Mineralnych.

Promocja nowych kartek odby∏a si´ pod-
czas inauguracji obrad 24. Konferencji Nau-
kowej Polskiej Akademii Filatelistyki w cie-
chociƒskim gimnazjum.

Has∏em przewodnim tegorocznej konfe-
rencji by∏y „Polskie poczty wojskowe”. Przez
trzy dni wyg∏oszono 18 referatów. W prewen-
torium TVP odby∏y si´ wieczorem obrady
zamkni´te akademii, gdzie wspominano
zmar∏ego w ostatnim roku cz∏onka PAF An-
drzeja Komorowskiego.

      Wojciech Krzysztof Jankowski



Ciechociƒska ksià˝nica wzi´∏a udzia∏ w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji
Noc Bibliotek, która odby∏a si´ 3 czerwca. Dwie czytelniczki otrzyma∏y
„Magiczne bilety” do Akademii Pana Kleksa urzàdzonej w toruƒskim
Dworze Artusa.
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Podczas nocnego dy˝uru naszej
ksià˝nicy dzieci mia∏y okazj´ obejrzeç
film „Biuro detektywistyczne Lassego
i Maji. Stella Nostra” opartej na uko-
chanej przez dzieci na ca∏ym Êwiecie
serii krymina∏ów Martina Widmarka i
zobaczyç swoich ulubionych bohate-
rów na du˝ym ekranie. Po projekcji
filmu odby∏a si´ równie˝ prelekcja
wprowadzajàca m∏odych graczy w
fabularny Êwiat gier RPG, którà po-
prowadzi∏ doÊwiadczony Mistrz Gry
Pawe∏ Jarysz.

Noc Bibliotek jest ogólnopolskà wie-
czorno-nocnà akcjà, która w niekon-
wencjonalny sposób promuje czytanie
i biblioteki jako otwarte i dost´pne
instytucje kultury z bogatà ofertà dla
osób w ka˝dym wieku. Biblioteki pu-
bliczne, szkolne i inne ∏àczà si∏y i czekajà
na czytelników z mnóstwem atrakcji -
 niecodziennych spotkaƒ z bibliotekà
i literaturà.

O tym, ˝e warto bywaç w bibliote-
ce, przekona∏y si´ dwie czytelniczki,
Ola Lewandowska i Marzena Zawilska,
odbierajàc bilety do Akademii Pana
Kleksa, w którà na jedno popo∏udnie
zamieni∏ si´ Dwór Artusa w Toruniu.
Bilety by∏y nagrodami w konkursie
organizowanym przez Ksià˝nic´ Ko-

pernikaƒskà, a obj´te nim by∏y bibliote-
ki z regionu. Magiczne bilety otrzym-
a∏y, poniewa˝ od poczàtku roku
wypo˝yczy∏y i przeczyta∏y najwi´kszà
liczb´ ksià˝ek.

Uczniów w Akademii podobno po-
wita∏ sam Pan Kleks i przyporzàdkowa∏
ich do owocowych dru˝yn, a nasze
czytelniczki zasili∏y dru˝yn´ cytryn.
Najtrudniejszy z konkurencji okaza∏ si´
escape room, z którego wydostali si´
tylko mistrzowie ortografii, w tym nasze
cytrynki. By∏y równie˝ zaj´cia z leczenia
chorych s∏ów, nauka kleksografii i war-
sztaty tworzenia baÊni. Absolwentki
wróci∏y oko∏o 22-giej, bardzo Êpiàce,
ale ca∏e w kolorowych piegach, z na-
grodami ksià˝kowymi - wszak zdoby∏y
czwarte miejsce - oraz przede wszyst-
kim zadowolone z prze˝ytej czytelniczej
przygody.

Bywanie w bibliotece przynosi wiele
korzyÊci, cz´sto zaskakuje, a dzi´ki
bogatej ofercie nie pozwoli nudziç si´
jej bywalcom. Wi´c jeÊli jeszcze tu nie
by∏aÊ, jeÊli jeszcze tu nie by∏eÊ, czym
pr´dzej zajrzyj na naszà stron´ www.bi-
blioteka.ciechocinek.pl i wybierz coÊ
dla siebie.

         Lidia Wasilewska

Noc bibliotek,
czyli moc bibliotek

Sarenka uratowana
Dzi´ki interwencji cz∏onka Ko∏a ¸owiec-

kiego „Zdrój” uratowano ma∏à sarenk´
znalezionà w Ciechocinku.

Sarn´ znaleziono mi´dzy blokami przy ul.
Ogrodowej 26 maja. Sprawà zainteresowa∏
si´ myÊliwy Jerzy Dziennik, który zawióz∏
zwierz´ do AnimalPatrol Gabinetu Weteryna-
ryjnego w Kobylarni. Jest to kolejny przypadek
uratowanej dziko ̋ yjàcej zwierzyny. Na Wo∏u-
szewie myÊliwy Bartosz Ró˝aƒski zawiód∏
niedawno chorà sarn´ do weterynarza.

- ¸owiectwo to nie tylko strzelectwo, to
ca∏a gospodarka ∏owiecka, w którà wchodzi
równie˝ hodowla dziko ˝yjàcej zwierzyny -
mówi Bartosz Ró˝aƒski. Jak podkreÊla, myÊ-
liwi z Ko∏a ¸owieckiego „Zdrój” prowadzà
wolier´, z której rocznie wypuszczajà ponad
100 ba˝antów do ∏owiska.

Startuje plenerowe kino
pod gwiazdami

Tak˝e w tym roku w Ciechocinku od-
b´dà si´ wieczorne, plenerowe seanse fil-
mowe. Cykl rozpocz´∏a 18 czerwca pro-
jekcja filmu „Królowie lata”.

W tym roku plenerowe kino przygotowuje
Miejskie Centrum Kultury we wspó∏pracy z
Orange i Multikinem w ramach cyklu Filmo-
we Lato.

I tak 18 czerwca obejrzeliÊmy film „Kró-
lowie lata”. Na 26 czerwca planowane sà
„Najlepsze najgorsze wakacje”, na 26 lipca
„Para na ˝ycie”, a 25 sierpnia „Hiszpaƒski
temperament”.

Wszystkie seanse rozpocznà si´ o godz.
22, czerwcowy odb´dzie si´ w parku Zdro-
jowym, na polanie od strony warzelni soli
(ul. Solnej). Wszystkie seanse sà bezp∏atne.

Filmowe Lato z Orange i Multikinem po-
trwa od 14 czerwca do 17 wrzeÊnia, odwie-
dzajàc 34 miejscowoÊci w ca∏ym kraju. Roz-
poczynajàce si´ po zmierzchu projekcje kina
plenerowego zostanà zaprezentowane w naj-
lepszej jakoÊci obrazu i dêwi´ku, którà gwa-
rantuje Multikino, operator jednej z najwi´k-
szych sieci multipleksów w Polsce.
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Komiksy autorstwa adeptów Pracowni Rysunku i Malarstwa prof. Paw∏a
Lewandowskiego-Palle z∏o˝y∏y si´ na wystaw´ otwartà 26 maja w galerii
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
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Inspiratorkami i kuratorkami wystawy
by∏y podopieczne profesora - Zosia No-
cna i Lena Kowalska, zaprzyjaênione z
bibliotekà czytelniczki i wielkie mi∏oÊ-
niczki komiksów. Skàd pomys∏ na takà
wystaw´? Jak przyzna∏y dziewczyny -
obieca∏y jà swemu nauczycielowi i s∏o-
wa dotrzyma∏y.

Prof. Lewandowski t∏umaczy∏ zaÊ, ˝e
stara si´ dawaç uczniom du˝à swobod´
w wyborze tematów i zach´ca do po-
szukiwania nowych form wyrazu, stàd
koncepcja tworzenia malarskich histo-
ryjek obrazkowych. Okaza∏o si´, ̋ e m∏o-
dzi twórcy doskonale czujà ten rodzaj
ekspresji, a ich prace prezentujà tak
wysoki poziom, ˝e warto, by ujrza∏o je
szersze grono odbiorców. Ostatecznie
na wystaw´ trafi∏o szesnaÊcie komiksów
o ró˝norodnej tematyce - od perypetii
na szkolnych przerwach po inwazj´
Marsjan na Ziemi´.

Galeria MBP to Êwietne miejsce, by
zaprezentowaç komiksowà twórczoÊç
m∏odych artystów - przecie˝ komiks
jest po∏àczeniem obrazu i tekstu, a wi´c
równie˝ dzie∏em literackim. W tematyk´
"historii obrazkowych" zwiedzajàcych
wernisa˝ wprowadzi∏a pracownica cie-
chociƒskiej ksià˝nicy, Lidia Wasilewska.

- Komiks jest naj∏atwiej dost´pnà
sztukà ∏àczàcà umiej´tnoÊci narracyjne
z obyciem plastycznym - mówi∏a. - Jest
w n im pros tota  p rzekazu  i

komunikatywnoÊç. ˚adne medium
kultury tak szybko i bezinwazyjnie nie
trafia do m∏odych-gniewnych. W swych
pracach cz´sto nawiàzujà do prehistorii
gatunku, dowcipkujàc z nauczycieli,
kolegów, siebie czy popkultury.
Dzisiejsza wystawa to dowód na to, ˝e
wystarczy kartka, o∏ówek i ch´ci, aby
powsta∏a ciekawa fabu∏a.

Prace eksponowane w bibliotece
powstawa∏y na przestrzeni kilkudzie-
si´ciu lat (najstarszy komiks zosta∏ na-
rysowany w 1994 roku). Wielu z pre-
zentowanych twórców zdà˝y∏o doro-
snàç i, mimo ˝e nie wszyscy podà˝yli
drogà kariery artystycznej, to na pewno
mi∏o wspominajà te wczesne doÊwiad-
czenia.

Wielu z nas, doros∏ych czytelników,
rozpoczyna∏o swojà przygod´ z ksià˝-
kami od czytania komiksów - wielu
pami´ta takie kultowe tytu∏y jak „Kajko
i Kokosz”, „Tytus, Romek i a'Tomek”
czy „Przygody Jonki, Jonka i Kleksa”.
Sztuka komiksu wcià˝ ˝yje, w∏aÊciwie
jest w wielkim rozkwicie. Mo˝e wÊród
autorów prezentowanych w bibliotece
prac kryje si´ kolejny talent na miar´
Papcia Chmiela, Janusza Christy, Ta-
deusza Baranowskiego czy... Alana
Moore'a? Wszystkim m∏odym artystom
˝yczymy tego z ca∏ego serca!

       Monika Kowalska

Komiks ka˝dy mo˝e Ksià˝ki
uwolnione
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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.

W ramach tegorocznej akcji „Uwolnij
ksià˝k´” z ràk wolontariuszek Uniwer-
sytetu dla Aktywnych do ràk mieszkaƒców
i kuracjuszy trafi∏o ponad 200 ksià˝ek.

Od kilku lat, zwykle od marca do maja,
Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi
zbiórk´ ksià˝ek. - Przyjmujemy tytu∏y, które
sà ludziom zb´dne i le˝à w domach czy ma-
gazynach - mówi Bogumi∏a Wysota, koordy-
natorka sekcji wolontariatu Uniwersytetu dla
Aktywnych.

Fina∏ akcji w tym roku przypad∏ na nie-
dziel´ 28 maja. Wolontariuszki z Uniwer-
sytetu dla Aktywnych w kilku punktach
miasta rozdawa∏y ksià˝ki mieszkaƒcom i
kuracjuszom.

Kolejna edycja akcji ju˝ za rok. Ju˝ dziÊ
mo˝na jednak oddawaç zb´dne ksià˝ki do
Miejskiej Biblioteki Publicznej.       red.



Zdaniem psychologa

Wakacje z dzieçmi
Poj´cie „zdrowia” wed∏ug definicji Âwia-

towej Organizacji Zdrowia obejmuje rów-
nie˝ dobrà kondycj´ psychofizycznà cz∏o-
wieka, a rozszerzajàc t´ koncepcj´, mo˝na
powiedzieç, ˝e dobra kondycja psycho-
fizyczna dziecka zale˝y od dobrej kondycji
psychofizycznej rodziny.

Wakacje to wa˝ne chwile, które rodzice
i dzieci powinni sp´dzaç razem. Czas ten
pozwala wyjÊç z codziennej rutyny i po-
prawiç równowag´ wzajemnych relacji:
zrelaksowani i zadowoleni rodzice prze-
kazujà te pozytywne uczucia równie˝ dzie-
cku. Dobre relacje rodzinne w okresie dzie-
ciƒstwa majà fundamentalne znaczenie dla
dobrego dialogu póêniej, w okresie doras-
tania.

Wybór miejsca wakacyjnego odpoczyn-
ku ma drugorz´dne znaczenie w stosunku
do innych czynników: na przyk∏ad, z ca∏à
pewnoÊcià lepszym rozwiàzaniem jest krót-
szy wyjazd z obojgiem rodziców ni˝ d∏u˝szy
tylko z jednym z nich. Tak˝e najlepiej wy-
braç taki czas i miejsce, które odpowiada
im obojgu. Podczas wakacji po˝ytecznym
doÊwiadczeniem mo˝e byç zamiana ról
mi´dzy mamà i tatà. WejÊcie w rol´ partne-
ra pozwala lepiej zrozumieç, z jakimi pro-
blemami musi si´ zmagaç on na co dzieƒ.
Ponadto opieka nad dzieçmi (przygoto-
wywanie posi∏ków, mycie itd.) wzmacnia
naturalnà wi´ê mi´dzy rodzicem a dziec-
kiem, dlatego oboje powinni byç w nià
zaanga˝owani.

Wakacje nale˝y dostosowaç do wieku
dziecka. Istniejà pewne sposoby sp´dzania
czasu, które sprawiajà, ˝e wakacje stajà si´
dla dziecka niezapomnianym prze˝yciem.
Najm∏odsze maluchy lubià badaç nowe
tereny, spacerowaç tam gdzie s∏ychaç Êpiew
ptaków i rechot ˝ab, gdzie mo˝na zobaczyç
zwierz´ta na wolnoÊci i podziwiaç kolory
natury, nie wa˝ne czy nad morzem czy w
lesie. Przy okazji spacerów rodzic mo˝e
rozmawiaç z dzieckiem, tak aby czu∏o jego
obecnoÊç i wyjaÊniaç mu to, co widzi do-
oko∏a, nie tylko zaspokajajàc ciekawoÊç,
ale i zach´cajàc do pytaƒ. Wszystko to
buduje „niezastàpiony baga˝ doÊwiadczeƒ”
dziecka.

Wieczorem mi∏à chwilà dzielonà z ro-
dzicami b´dzie lektura ksià˝ki, która staje
si´ narz´dziem komunikacji. Dzi´ki niej
rozwija si´ wyobraênia, zasób s∏ownictwa,
jak równie˝ pozwala prze˝ywaç uczucia.

OczywiÊcie czytanie jest wspania∏e co-
dziennie, nie tylko na wakacjach. Cz´sto
w ciàgu dnia rodzic ze wzgl´du na prac´
jest nieobecny, a wieczór i czytanie na
dobranoc to idealna okazja do pobycia
razem. Nie oczekuj, ˝e na wakacjach z ma-
luchem zrealizujesz wszystkie cele, zali-
czysz wszystkie szczyty pasma górskiego.
Poczekaj, odpocznij, ciesz si´ chwilà tak,
jak to robi twoje dziecko, które znalaz∏o
kamyczek czy patyk. Im starsze dzieci, tym
wi´cej mo˝na stawiaç im wyzwaƒ.

Taki czas mo˝e byç wspania∏à okazjà
do zdobycia przeró˝nych umiej´tnoÊci,

doÊwiadczeƒ i wdra˝ania do samodziel-
noÊci. Rozbijanie namiotu i spanie w Êpi-
worach, obserwowanie gwiazd, ∏owienie
ryb, przygotowywanie posi∏ków, p∏ywanie
kajakiem, jazda rowerem, przygotowanie
ogniska, tropienie Êladów zwierzyny czy
uczenie si´ czytania mapy, zabawa w pod-
chody - to wspania∏a przygoda dla ka˝dego
starszaka. Taka wyprawa wcale nie wymaga
ogromnych nak∏adów finansowych, a jest
czymÊ niezwykle cennym, niezapomnia-
nym. Wcale nie musimy lecieç do ciep∏ych
krajów, ˝eby dobrze i wartoÊciowo sp´dziç
czas z dzieçmi. Wakacje to ma byç „czas
robienia razem ró˝nych rzeczy”. Na co
dzieƒ ma∏o kto powie, ˝e ma go za du˝o
dla dzieci, które w czasie roku szkolnego
- pó∏ dnia sp´dzajà w szkole, a drugà po-
∏ow´ siedzà nad lekcjami bàdê na zaj´ciach
dodatkowych.

To ma byç czas na to, na co wcià˝ go
brakuje w czasie roku szkolnego. Zwolnij,
wy∏àcz telefon, nie zabierajcie tabletów czy
laptopów. Najlepszà pamiàtkà dziecka z
nad morza mo˝e byç pude∏eczko z mu-
szelkami, piasek z pla˝y czy kamieƒ z po-
bytu nad jeziorem czy w górach. Czas sp´-
dzony z dzieçmi, nie jest nigdy czasem
straconym. Dzi´ki nim zaczynamy ponow-
nie odkrywaç drobne przyjemnoÊci, pi´kne
ma∏e rzeczy. Nawet krótki „wypad” w mi∏ej
atmosferze pozostawia wspania∏e wspom-
nienia.

 Monika Kofel-Dudziak

Z ˚YCIA MIASTA
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- To jest nie do opisania - mówi W∏odzimierz S∏odowicz, nauczyciel muzyki, który po 50 latach spotka∏ si´
z klasà, którà prowadzi∏ w ciechociƒskiej podstawówce.
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Uczniowie spotkali si´ ze szkolnym
wychowawcà po 50 latach

zaj´ç – wspomina kó∏ko teatralne,
taneczne czy szkolny chór. - MieliÊmy
szcz´Êcie, ˝e spotkaliÊmy tak wspa-
nia∏ych nauczycieli - dodaje Cybulska,
przywo∏ujàc jeszcze innà nauczycielk´,
Miros∏aw´ Kiciƒskà.

Do spotkania po latach dosz∏o 27
maja w parku Zdrojowym. - By∏o prawie
20 osób, klasa liczy∏a 38, ale kilka osób
nie ˝yje. Z tego wszystkiego rozpoz-
na∏em mo˝e pi´ç osób. Serce ∏opocze
do dnia dzisiejszego - mówi S∏odowicz.
- W ˝yciu nie spotka∏em si´ z czymÊ
takim - dodaje.

- Fakt, by∏em oddany m∏odzie˝y, ale
i by∏em wymagajàcy - zastanawia si´
S∏odowicz nad fenomenem spotkania
po tylu latach. I dodaje: - Ja si´ zapo-
mina∏em, ci ludzie majà 60 lat, a pod-
chodzili, kl´kali, a ja g∏aska∏em ich po
g∏owach. By∏o przeuroczo - Êmieje si´.

- Takie spotkanie warto odbyç. Oka-
za∏o si´, ˝e chodziliÊmy do szko∏y z
ludêmi, którzy okazali si´ bardzo cie-
kawymi osobami - kwituje Cybulska.

    red.

W 1966 roku W∏odzimierz S∏odowicz
przejà∏ wychowawstwo w jednej z klas
w Szkole Podstawowej nr 1. Ju˝ po
roku musia∏ z niego zrezygnowaç, by
pogodziç swoje nauczycielskie obo-
wiàzki z podj´tymi w Bydgoszczy stu-
diami. Ale to wystarczy∏o, by mi´dzy

uczniami a wychowawcà wytworzy∏a
si´ wi´ê, która przetrwa∏a pó∏ wieku.

Anna Cybulska, jedna z uczennic
tamtej klasy, przyznaje ˝e impulsem do
zjazdu po latach by∏o przypadkowe
spotkanie z by∏ym wychowawcà. - To
by∏ tylko rok, ale mieliÊmy mnóstwo
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Dok∏adnie 90 lat temu mieszkaƒcy i kuracjusze t∏umnie zmierzali nad Wis∏´, aby na przystani oddaç ho∏d
prochom jednego z najwybitniejszych polskich poetów – Juliusza S∏owackiego.
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ROK WIS¸Y

Ho∏d na przystani w Ciechocinku

W odrodzonej Polsce narodzi∏ si´
pomys∏ sprowadzenia z Francji do Polski
zw∏ok Juliusza S∏owackiego. Wspania-
∏e uroczystoÊci odby∏y si´ mi´dzy 14-
a 28 czerwca 1927 roku. Trasa wiod∏a
z Pary˝a do Krakowa na Wawel przez
Cherbourg, Gdyni´, Warszaw´ i Kato-
wice. Najpierw 14 czerwca rano otwo-
rzono grób na paryskim cmentarzu
Montmartre i ekshumowano z niego
szczàtki poety. Znaleziono niewiele.
Julian Tuwim napisa∏ w wierszu „Po-
grzeb S∏owackiego”:

Witaj, trumno wàziutka!
Co tam stuka w popiele?
Czaszka, wysch∏e piszczele,
Paryskiej ziemi grudka,
Nie wiem co, ale niewiele...
Trumna zosta∏a umieszczona na ka-

rawanie zaprz´˝onym w szeÊç bia∏ych
koni okrytych bia∏ymi kapami, ubranym
w jedwabie, at∏asy i koronki w kolorach
bia∏ym oraz amarantowym i zwieƒczo-
nym srebrnà koronà ze z∏otymi inicja-
∏ami J.S. na amarantowych polach.
Orszak podà˝y∏ paryskimi ulicami do
polskiego koÊcio∏a Assomption przy
rue Saint-Honoré, gdzie zosta∏a odpra-
wiona msza Êwi´ta i egzekwie, a nas-
t´pnie do ambasady polskiej. Francuscy
przekupnie sprzedawali bia∏o-czerwone
kokardki oraz broszurki o S∏owackim,
wznoszàc okrzyki: „Vive la Pologne!
Grande fete franco-polonaise!” Nast´p-
nego dnia trumn´ przewieziono do
portu w Cherbourgu i umieszczono na

statku „Wilia”, który pop∏ynà∏ do Gdyni.
Na ojczystej ziemi
Do polskiego portu przyp∏ynà∏ te˝

torpedowiec „Mazur” pod dowódz-
twem genera∏a Mariusza Zaruskiego, a
ze stolicy przyjecha∏ pociàg wype∏niony
wieƒcami. Jak pisa∏o „S∏owo Pomorskie”
z 23 czerwca 1927 roku: O godz. 6.10
przyby∏ transportowiec „Wilia”. W tej
chwili orkiestra marynarki wojennej ode-
gra∏a marsza ˝a∏obnego Chopina. Na
górnym pok∏adzie „Wilii”, na wznie-
sieniu przykrytym czerwonym suknem
ustawiony by∏ katafalk, na którym spo-
cz´∏a pi´kna hebanowa trumna z pro-
chami S∏owackiego. Trumna okryta by∏a
sztandarem Rzplitej. Stra˝ honorowà
pe∏ni przy trumnie 4 ˝o∏nierzy marynarki
wojennej.

Na pok∏ad statku wszed∏ min. Do-
brucki, który wyg∏osi∏ krótkie przemó-
wienie, wyra˝ajàc radoÊç, ˝e zw∏oki
Juliusza S∏owackiego mog∏y przybyç do
ojczystego portu, na polskim okr´cie
wojennym i przez polskie morze. Imie-
niem komitetu i spo∏eczeƒstwa prze-
mówi∏ z kolei dr Skowroƒski, podkre-
Êlajàc znaczenie dzisiejszej uroczystoÊci
dla Polski i Pomorza. Po przemówie-
niach duchowieƒstwo z ks. Troszczy-
nowskim na czele odprawi∏o mod∏y
zakoƒczone hymnem Bo˝e coÊ Polsk´
podj´tym przez t∏umy publicznoÊci.
UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ sk∏adaniem
wieƒców przez delegacje. Dodajmy, ˝e
wart´ przy trumnie pe∏nili dwaj poeci:

Artur Oppman (Or-Ot) i Jan Lechoƒ.
21 czerwca torpedowiec „Mazur” prze-
wióz∏ trumn´ do Gdaƒska, skàd do
Warszawy pop∏yn´∏a na pok∏adzie
statku rzecznego, który nazywa∏ si´
…„Mickiewicz”.

Powrót do ojczyzny wst´gà wód
Na trasie pogrzebu znalaz∏y si´ nad-

wiÊlaƒskie miasta, bowiem by∏a to nie-
powtarzalna okazja, aby wziàç udzia∏
w niezwyk∏ej uroczystoÊci i zamanifes-
towaç swoje uczucia patriotyczne. W
wielu portach rzecznych: Tczewie, Gru-
dziàdzu, Toruniu, Ciechocinku, W∏o-
c∏awku, P∏ocku, Wyszogrodzie statek
by∏ witany i ˝egnany przez orkiestry
wojskowe, pu∏ki piechoty, przeró˝ne
stowarzyszenia koÊcielne, oddzia∏y stra-
˝y po˝arnej, seminaria duchowne, or-
ganizacje strzeleckie i towarzystwa Êpie-
wacze, delegacje mieszkaƒców miast
i wsi oraz niezliczone rzesze dzieci i
m∏odzie˝y szkolnej. Nawet w miejsco-
woÊciach, gdzie statek si´ nie zatrzy-
mywa∏, gromadzi∏y si´ rzesze ludzi,
przedstawiciele ró˝nych organizacji i
orkiestry. Po drodze na pok∏ad statku
i w nurt Wis∏y rzucano wieƒce i wiàzan-
ki kwiatów z brzegów rzeki oraz z mos-
tów. Licznie zgromadzone na brzegach
rzeki t∏umy Êpiewa∏y „Jeszcze Polska
nie zgin´∏a”, „Bo˝e coÊ Polsk´” oraz „Z
dymem po˝arów”. Bito te˝ w dzwony
i strzelano z armat.

Ciechocinianie w ho∏dzie Wieszczowi
Równie˝ mieszkaƒcy i goÊcie Ciecho-

cinka wzi´li udzia∏ w tym niepowtarzal-
nym wydarzeniu. 23 czerwca 1927r.
w kierunku Wis∏y ciàgn´∏y doro˝ki, auta
i umajone wozy drabiniaste. Wa∏em
ochronnym podà˝ali, jak pisa∏ repor-
ter „Zdroju Ciechociƒskiego”: stra˝acy,
strzelcy, sokolice, sokoli, dzieci, szko-
∏y, za nimi p∏yn´∏a niezorganizowana
fala goÊci kàpielowych bez ró˝nicy p∏ci
i wyznania, ludu wsi okolicznych, stra-
ganiarzy, lodziarzy itp. „solidnych” kup-
ców, co ∏atwy zarobek w powietrzu
zw´szyli. T∏um z bijàcym sercem czeka∏
na przybycie statku, który dosta∏ poz-
wolenie na 10-minutowy postój.

Delegacja z Ciechocinka na czele z
dyrektorem Marianem Raczyƒskim z∏o-
˝y∏a u trumny wieniec z napisem: „Mo-
carzowi s∏owa w ho∏dzie ludnoÊç i go-
Êcie kàpielowi Ciechocinka”. Wszyscy
zapatrzyli si´ w relikwi´ narodowà. Nie-
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SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

którzy p∏akali. Powa˝na i subtelna mu-
zyka budowa∏a podnios∏y nastrój.
UroczystoÊç by∏a okazjà do zrobienia
pamiàtkowych zdj´ç.

Komitet uczczenia prochów Juliusza
S∏owackiego postanowi∏ przes∏aç po∏o-
w´ dochodu z przeprowadzonej zbiórki
pieni´˝nej do Warszawy z przeznacze-
niem na fundusz imienia Wieszcza, a
za drugà kupiono kilkaset egzemplarzy
dzie∏ poety do rozdania mi´dzy dzieci
Szko∏y Powszechnej na pamiàtk´
obchodów uroczystoÊci.

Niezapomniany widok
Jeszcze tego samego dnia trumna

pop∏yn´∏a do Warszawy, gdzie w kated-
rze Êw. Jana zosta∏a odprawiona msza
Êwi´ta. Dalsza trasa do Krakowa wiod∏a
ju˝ pociàgiem przez Koluszki, Cz´sto-
chow´ i Katowice do Krakowa. Jak pisa∏
Jaros∏aw Iwaszkiewicz: W pociàgu, po-
mi´dzy Warszawà a Krakowem […]
trumna jest umieszczona w ostatnim,
towarowym wagonie, który ma po-
przecznà Êcian´ otwartà. Widaç przez
nià pola i pejza˝e, widaç i ludzi, którzy
si´ gromadzà wzd∏u˝ drogi. Ludzie nie
wiedzà, gdzie jest trumna, na stacjach
pociàg zwalnia, ale si´ nie zatrzymuje.
I dopiero gdy wagon minie zebranych,
spostrzegajà oni ˝a∏obne akcesoria,
Êwiat∏a i przez otwartà Êcian´ samà
trumn´ i biegnà za pociàgiem, zsypujà
si´ na tor jak liÊcie i jak rozsypane liÊcie
pozostajà w tyle. Dla stojàcych na war-
cie widok to niezapomniany. Wagon
ze zw∏okami S∏owackiego jak magnes
pociàga wszystko za sobà i ludzi, i kwia-
ty, i powiew od letnich pól, gdzie falujà
klasycznie, jak to w czerwcu, ∏any. Có˝
za widok!

Ostatni droga na Wawel
Wieczorem 27 czerwca pociàg za-

trzyma∏ si´ w Krakowie. Na wiadukcie
nad ulicà Lubicz zbudowano specjalne
schody i pomosty. Ca∏a wolna przes-
trzeƒ by∏a wype∏niona rzeszami ludzi.
Gdy trumn´ wyniesiono z wagonu,
nastàpi∏a chwila ogromnej ciszy, a po-
tem z daleka odezwa∏ si´ Dzwon Zyg-
munta. Mo˝na by∏o oddaç ho∏d pro-
chom poety w Barbakanie zamienionym
w kaplic´, bowiem trumn´ wystawiono
w nocy z 27 na 28 czerwca. Jak wspo-
mina∏ Iwaszkiewicz: Sam pogrzeb naza-
jutrz odby∏ si´ w deszczu. GdyÊmy stali
w dziedziƒcu arkadowym, Pi∏sudski i
otaczajàca go generalicja ukazali si´
nam jak na starym filmie, cali poprze-
kreÊlani strumieniami. W tym deszczu
rozleg∏ si´ rozkaz do genera∏ów, którzy
mieli zanieÊç trumn´ do wawelskich
podziemi, „bo królom by∏ równy”. Ju-
liusz S∏owacki spoczà∏ obok Adama
Mickiewicza w Krypcie Wieszczów Na-
rodowych.

 Aldona Nocna

Dzieƒ Dziecka w Bajce

˚ycz´ Wam dzieciaki
Êmiechu w domu i lodów w niedziel´,
i przyjació∏ wspania∏ych,
i prezentów wiele!

W Bajce to Êwi´to musia∏o mieç wy-
jàtkowà opraw´. Tak wi´c od rana we-
so∏o przygrywa∏ nam pan Pawe∏ do na-
szych znanych piosenek. Pe∏ne Êmiechu
korowody by∏y sygna∏em do rozpo-
cz´cia Êwi´towania! Przez te zabawy
dzieciaki nawet nie zauwa˝y∏y, ̋ e ogród
przedszkolny zamieni∏ si´ we wspania∏y
plac zabaw. Nagle pojawi∏y si´ koloro-
we zje˝d˝alnie wysokie do nieba pra-
wie, tajemnicze d˝d˝ownice, trampoliny
i strzelnice. Przedszkolaki mia∏y w czym
wybieraç!  Kolejki ch´tnych ustawia∏y
si´ nieustajàco a˝ do samego po∏udnia.
A w samym kàciku placu przycupnà∏
tajemniczy pojazd- nikt nie wiedzia∏ do
czego s∏u˝y, po co tam jest... Lecz kiedy
z okienka samochody wychyli∏a si´ uÊ-

miechni´ta buzia pani Kasi- przewodni-
czàcej Rady Rodziców, starsze przed-
szkolaki od razu zgad∏y: znów b´dà
pyszne gofry! I tak w∏aÊnie by∏o: panie
w okienku podawa∏y goràce, pyszne
gofry wszystkim dzieciom, a niektórym
to nawet po kilka! Tu˝ obok dzia∏a∏a
ciocia Radka ze starszaków i zamienia∏a
buzie dzieci w mordki ulubionych zwie-
rzàt. To dlatego po godzinie w ogrodzie
bryka∏o tyle koników, skaka∏y pieski,
kotki, ma∏pki, fruwa∏y fantazyjne mo-
tyle, a mi´dzy nimi krà˝y∏o wiele najsil-
niejszych na Êwiecie spidermanów!
Po biwakowym obiedzie dalsze zabawy
trwa∏y w sali. Odbywa∏y si´ konkursy,
s∏uchano muzyki relaksacyjnej oraz
taƒczono do muzyki Bati Strauss. A˝
w pewnej wolnej chwili jakiÊ ch∏opiec
wyjrza∏ przez okno i zawo∏a∏: "patrzcie,
nie ma dmuchaƒców"! No, niemo˝liwe!
Mali Bajkowicze pr´dziutko poszli do
szatni, wyszli do ogrodu - a tam, rze-
czywiÊcie, wszystkie niespodzianki znik-
n´∏y... Jedynie samotna pi∏ka gumowa
toczy∏a si´ po trawie za sprawà wiatru.
Có˝, Dzieƒ Dziecka nie trwa wiecznie,
ale dobrze, ̋ e jest pi∏ka, bo zaraz b´dzie
mecz!



4 czerwca min´∏a 85. rocznica otwarcia basenu termalno-solankowego mi´dzy t´˝niami. Wst´g´ przecina∏ sam
prezydent RP Ignacy MoÊcicki.
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Adriatyk mi´dzy t´˝niami

Okazjà by∏ miesi´czny pobyt prezy-
denta w Ciechocinku, który 3 czerwca
1932 r. przyby∏ tu na wypoczynek i ku-
racj´. Pobyt mia∏ ÊciÊle prywatny cha-
rakter, jednak˝e prezydent ju˝ nast´p-
nego dnia, 4 czerwca, dokona∏ otwarcia
kàpieliska termalno-solankowego mi´-
dzy t´˝niami. Obiekt stanà∏ w ciàgu
niespe∏na roku na zacisznej równinie
mi´dzy t´˝niami. Bywa∏o wczeÊniej, ˝e
odbywa∏y si´ na niej zawody hippiczne.
Basen by∏ jednym z elementów z plano-
wanego parku Zdrowia - oÊrodka przy-
rodoleczniczego, sportów letnich i kul-

tury fizycznej. Zosta∏ zaprojektowany
przez wybitnego architekta Romualda
Gutta wspólnie z in˝ynierem Aleksan-
drem Szniolisem. Projekt, wykorzystu-
jàcy nowy wówczas ˝elbet, zosta∏ na-
grodzony z∏otym medalem na Krajo-
wym Olimpijskim Konkursie Sztuki w
1936 r. podczas igrzysk w Berlinie.

UroczystoÊç otwarcia basenu termal-
no-solankowego rozpocz´∏a si´ o godz.
15.30. T´˝nie udekorowano barwami
narodowymi. Przyby∏y delegacje z pocz-
tami sztandarowymi, przedstawiciele
w∏adz i urz´dów. Nie zabrak∏o te˝ ku-

racjuszy i mieszkaƒców - wÊród nich
byli uczniowie starszych klas miejscowej
szko∏y powszechnej. By∏o to przecie˝
wa˝ne wydarzenie dla Ciechocinka.
Prezydent RP nadjecha∏ limuzynà. Or-
kiestra wojskowa 35 pp. L.A. pod ba-
tutà por. Chrapczyƒskiego zagra∏a
hymn paƒstwowy. Dostojnego goÊcia
powita∏ Dyrektor Departamentu
Zdrowia dr Eugeniusz Piestrzyƒski.

Prezydent MoÊcicki zajà∏ miejsce w
fotelu, a za nim minister pracy i opieki
spo∏ecznej Stefan Hubicki z ma∏˝onkà,
gen. Stefan Wiktor Pas∏awski, senator
Jan Rogowicz, wojewoda Stanis∏aw
Twardo i inni. Potem goÊcie i przedsta-
wiciele w∏adz ciechociƒskich wyg∏osili
szereg przemówieƒ. Jako pierwszy za-
bra∏ g∏os minister E. Piestrzyƒski, wska-
zujàc, ˝e Paƒstwowe Zdrojowisko Cie-
chocinek ma podwójnà uroczystoÊç -
ma zaszczyt goÊciç prezydenta, który:
„przez wybór Ciechocinka, jako miejsca
swego d∏u˝szego pobytu, da∏ niedwu-
znacznà wskazówk´, ̋ e mo˝na i nale˝y,
zw∏aszcza w czasach obecnych, szukaç
zdrowia i wypoczynku we w∏asnej Oj-
czyênie, tak bogato przecie˝ przez przy-
rod´ obdarowanà we wszystkie rodzaje
wód leczniczych. Druga uroczystoÊç to
oddanie przez Paƒstwowy Zak∏ad Zdro-
jowy w Ciechocinku do powszechnego
u˝ytku kàpieliska termalno-solankowe-
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KONKURS

Rusza kolejna edycja
konkursu

na naj∏adniejszy
balkon i ogródek

Burmistrz Ciechocinka og∏asza kon-
kurs na naj∏adniejszy balkon i ogródek
przydomowy w mieÊcie.

Konkurs ma s∏u˝yç promocji wÊród
mieszkaƒców miasta dba∏oÊci o estetyk´
najbli˝szego otoczenia, a tak˝e wzbogaceniu
i uatrakcyjnieniu wizerunku miasta.

W konkursie mogà wziàç udzia∏ wszyscy
mieszkaƒcy Ciechocinka, którzy posiadajà
ogródki i balkony, z wyjàtkiem tych nagro-
dzonych w roku ubieg∏ym.

Jury b´dzie bra∏o pod uwag´ ogólnà es-
tetyk´, pomys∏owoÊç, kompozycj´, ∏ad i
porzàdek, a w przypadku ogródków tak˝e
kompozycj´ zasiewów, stan trawnika czy
iluminacj´.

Ch´tni mogà zg∏aszaç swój udzia∏ w Biu-
rze Kultury, Sportu i Promocji Miasta przy
ulicy Zdrojowej 2b, telefonicznie pod nu-
merem (54) 416 0160 lub drogà elektro-
nicznà na adres: it@ciechocinek.pl.

Jury dokona przeglàdu zg∏oszeƒ mi´dzy
poczàtkiem lipca a 1 sierpnia. Wyniki b´dà
znane we wrzeÊniu.

go”.
Po nim g∏os zabrali: Komisarz Rzàdo-

wy Stanis∏aw WiÊniewski oraz burmistrz
Cezary Cichowicz. Warto przypomnieç
jego s∏owa: „I niechaj ten wynik naszej
harmonijnej na terenie Ciechocinka
wspó∏pracy, te wodociàgi i odwodnie-
nie, asfalty i gmachy, parki i terma, i
wreszcie ta najwi´ksza, pierwszy roz-
dzia∏ w europeizacji zdrojowiska za-
mykajàca, inwestycja przypomni ro-
dakom, ˝e tam gdzie panuje harmonia
i zgoda, tam „chcieç to móc”. Nast´p-
nie prezydent Ignacy MoÊcicki przecià∏
wst´g´ (no˝yczki podawa∏a Danuta
Jeske-Iwanowska, póêniejsza autorka
ksià˝ki o Ciechocinku, bukiet ró˝ - Zosia
Gryssówna), otwierajàc najwi´ksze w
ówczesnej Europie kàpielisko solankowe
o powierzchni 4 tysi´cy metrów kwa-
dratowych. Dostojny goÊç przeszed∏ na
teren basenu, gdzie wypuszczono z
klatek dwieÊcie go∏´bi pocztowych.
Zachowa∏y si´ zdj´cia z tej uroczystoÊci,
które mo˝na obejrzeç w Narodowym
Archiwum Cyfrowym.

Kilkutygodniowy pobyt prezydenta
Ignacego MoÊcickiego by∏ wielkim prze-
˝yciem dla mieszkaƒców Ciechocinka,
którzy poczuli si´ wyró˝nieni. W nast´p-
nym roku oddano do u˝ytku budynek
zwany do dziÊ Dworkiem Prezydenta,
który mia∏ byç miejscem zamieszkania
g∏owy paƒstwa w Ciechocinku: Dom
Reprezentacyjny Paƒstwowego Zak∏adu
Zdrojowego.

Budowa i funkcjonowanie przez 70
lat basenu solankowego w znaczàcy
sposób zmieni∏y Ciechocinek, który sta∏
si´ celem podró˝y wielu Polaków. Uz-
drowisko sta∏o si´ atrakcyjnym miejscem
nie tylko dla chorych, lecz tak˝e dla tu-
rystów, osób aktywnych, lubiàcych
sport.

Wszystko zacz´∏o si´ w 1929 r., kie-
dy Stowarzyszenie Lekarzy Zdrojowych
wystàpi∏o z inicjatywà powstania w
Ciechocinku parku Zdrowia mi´dzy
t´˝niami. Jego projekt opracowa∏ dr
Tadeusz Chrapowicki, ówczesny kierow-
nik çwiczeƒ fizycznych w Ciechocinku.
P∏ywalnia termalno-solankowa by∏a jed-
nym z elementów nowego parku. W
informatorze wydanym w 1932 r. na
nowy sezon leczniczy znalaz∏o si´
przedstawienie planów parku Zdrowia:
„Pod tà nazwà powstaje na rozleg∏ym
26-hektarowym terenie mi´dzy t´˝-
niami wielki oÊrodek przyrodoleczniczy,
odpowiednio zadrzewiony i wyposa-
˝ony w otwarty basen solankowy, pla-
˝e, boiska i place do çwiczeƒ meto-
dycznych, gier i zabaw ruchowych,

ogródki jordanowskie i stadion sporto-
wy. Tam, w bezpoÊrednim zetkni´ciu
z przyrodà, w idealnych, dzi´ki bliskoÊci
t´˝ni, warunkach klimatycznych, znajdà
szerokie rzesze ludzi lekko chorych i
osób towarzyszàcych, zdrowà rozrywk´
i przemyÊlanà, dozorowanà przez
lekarza zapraw´ fizycznà. Ca∏e zast´py
dzieci wàt∏ych ze sk∏onnoÊcià do zo∏zów
i skaz, otrzymajà w odpowiednio urzà-
dzonych ogródkach jordanowskich
nale˝ytà opiek´ i leczenie profilaktycz-
ne”.

W tym samym folderze reklamowym
zawarta jest informacja o koncertach
w kawiarni w parku Zdrowia. Codzien-
nie na otwartym powietrzu odbywa∏y
si´ poranki i podwieczorki. Wyst´powa-
∏a orkiestra jazzbandowa pod kierun-
kiem kompozytorów Szymona Kataszka
i Zygmunta Karasiƒskiego. Powsta∏a
nawet fokstrot o p∏ywalni ich autors-
twa. W latach przedwojennych odby-
wa∏y si´ tu zawody p∏ywackie, które
mo˝na by∏o obserwowaç ze specjalnie
wybudowanych trybun oraz rewie roz-
rywki.

Funkcjonujàcy basen zosta∏ uwiecz-
niony na taÊmie filmowej. Kilka scen
filmu z 1938 r. „Mateczka” w re˝. J.
Greena oraz kronika filmowa z 1945
roku ukazujà p∏ywalni´ z kàpiàcymi si´
kuracjuszami. Z kolei jeden z odcinków
serialu „Daleko od szosy” przestawia
p∏ywalni´ w latach 70. XX w. Akcja
powieÊci „Misja specjalna” Boles∏awa
Faca toczy si´ m. in. na basenie, wspo-
minajà o nim równie˝ Maria Kuncewi-
czowa w jednym ze swoich opowiadaƒ
i Jeremi Przybora w Radiowym Teatrzy-
ku „Eterek”.

P∏ywalnia by∏a ulubionym miejscem
sp´dzania czasu latem zarówno przez
kuracjuszy, wczasowiczów, jak i miesz-
kaƒców Ciechocinka. Przyje˝d˝ali tu w
niedziele amatorzy kàpieli, bowiem by∏
to cenny i unikalny teren rekreacyjno-
wypoczynkowy. W 70. rocznic´ otwar-
cia basenu przez prezydenta Ignacego
MoÊcickiego Towarzystwo Przyjació∏
Ciechocinka ufundowa∏o pamiàtkowà
tablic´, która zosta∏a zawieszona na
budynku - obecnie znajduje si´ w Mu-
zeum Warzelni Soli, podobnie jak zegar
basenowy.

Od czasu zamkni´cia p∏ywalni w
2002 roku nastàpi∏a degradacja tego
terenu. Choç to zabytek, nowy w∏aÊci-
ciel nie myÊli o jego remoncie. Pozosta∏y
jedynie wspomnienia bywalców o cza-
sach ÊwietnoÊci tego niezwyk∏ego
obiektu.

Aldona Nocna



Po raz drugi w historii goÊciliÊmy w
Ciechocinku dru˝yny futbolu amerykaƒ-
skiego.

Tym razem na stadionie ciechociƒskiego
OSiR-u 28 maja zaprezentowa∏y si´ dru˝y-
ny Angels Toruƒ i Crusaders Warszawa,
które rozegra∏y mecz towarzyski zakoƒczo-
ny wygranà dru˝yny z Warszawy 45-16.
Licznie zgromadzona na stadionie pu-
blicznoÊç mog∏a zobaczyç wiele ofensyw-
nych jak i defensywnych poczynaƒ dru˝yn,
jak i zapoznaç si´ z zasadami tej dyscypli-
ny sportu.

     red.

Futbol po
amerykaƒski
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Marian Ogrodowski, Roman Niklas, Krzysztof Jarosz i Ryszard Jarosz na
jachcie T´˝niopolis zaj´li trzecie miejsce w klasie samorzàdowej podczas
52. D∏ugodystansowych Regat na WiÊle.
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Za∏oga T´˝niopolis trzecia
w Regatach na WiÊle

Ciechociƒska za∏oga tras´ przep∏yn´∏a
w 4 godz. i 8 min., podczas gdy zwy-
ci´zcy uzyskali czas o dwie minuty lep-
szy. Trzecie miejsce T´˝niopolis zajà∏
tak˝e przed rokiem.

52. D∏ugodystansowe Regaty na
WiÊle odbywa∏y si´ od 1 do 4 czerwca
2017 r. Trasa wiod∏a z W∏oc∏awka przez
Toruƒ, Solec Kujawski do Bydgoszczy.

Regaty odbywa∏y si´ pod has∏em
„Twarzà do Wis∏y”. To najstarsze
d∏ugodystansowe regaty na królowej
polskich rzek - na trasie z Torunia do
Bydgoszczy Êcigano si´ ju˝ w 1936
roku.

Do tegorocznych regat zg∏osi∏o si´
ponad 40 jednostek.

     red.



M∏odzi adepci p∏ywania rywalizowali
w wielu stylach p∏ywackich i na ró˝nych
dystansach, a rywalizacja by∏a niezwykle
zaci´ta, gdy˝ w poszczególnych wyÊ-
cigach p∏ywa∏y osoby ze zbli˝onymi
umiej´tnoÊciami. Wszyscy uczestnicy
otrzymali koszulki i dyplomy, a osoby
z trzech najlepszych miejsc pamiàtkowe

medale ufundowane przez ciechociƒski
OSiR. Puchary Burmistrza Ciechocinka
dla najlepszej zawodniczki i najlepszego
zawodnika XI Memoria∏u otrzymali
Oliwia Dziarska i Filip Matusiak.

 Maciej Wzi´ch
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Ponad 100 zawodniczek i zawodników UKS Kurort Ciechocinek wzi´∏o
udzia∏ w XI Memoriale P∏ywackim dla dzieci i m∏odzie˝y im. Zdzis∏awa
Komosiƒskiego, który 7 czerwca zosta∏ rozegrany na basenie 22. Wojs-
kowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego.

IV Wojewódzki Turniej Pi∏ki Siatkowej
Kobiet 30+ zosta∏ rozegrany 10 czerwca
w ciechociƒskiej hali sportowej.

W turnieju rywalizowa∏o 5 zespo∏ów,
które rozegra∏y go systemem „ka˝dy z ka˝-
dym”. Zdecydowanie najlepszym zespo∏em
okaza∏y si´ Ale Babki Inowroc∏aw, wygry-
wajàc wszystkie spotkania 2:0 - 12p. Kolej-
ne miejsca w kolejnoÊci zaj´∏y Anawa Dobre
- 7 pkt., Team Ciechocinek - 6 pkt., Lejdis
Radziejów - 4 pkt. i GrzeÊki Kruszwica - 1
pkt.

Wszystkie dru˝yny otrzyma∏y pamiàt-
kowe puchary, zawodniczki trzech najlep-
szych dru˝yn pamiàtkowe medale, ufun-
dowane przez ciechociƒski OSiR.

Wyniki:
Lejdis - GrzeÊki 2:1; Ale Babki - Anawa

2:0; Team C-ek - Anawa 1:3; Lejdis - Ale
Babki 0:2; GrzeÊki - Ale Babki 0:2; Team
C-ek - Lejdis 2:1; Anawa - Lejdis 2:1;
GrzeÊki - Team C-ek 0:2; Ale Babki - Team
C-ek 2:0; Anawa - GrzeÊki 2:0.

Siatkówka
dla paƒ
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Memoria∏ p∏ywacki
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W IX Turnieju SprawnoÊciowym "Sprawny Przedszkolak 2017", który 7 czerwca odby∏ si´ w ciechociƒskiej hali
sportowej, uczestniczy∏o 200 ma∏ych sportowców.
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Sprawny przedszkolak

Po raz kolejny rywalizowali 5- i 6-
latkowie z Przedszkola Samorzàdowego
„Bajka”, Przedszkola Samorzàdowego
im. Kubusia Puchatka, Przedszkola
Niepublicznego JaÊ i Ma∏gosia, Przed-

szkola Niepublicznego Akademia Ma-
lucha i Niepublicznego Przedszkola
Wyspa Malucha w Stawkach. Dzieci
mia∏y do pokonania osiem prób spraw-
noÊciowych w formie wyÊcigów i za-

baw. Wszyscy uczestnicy zostali ude-
korowani pamiàtkowymi medalami
ufundowanymi przez OSiR w Ciechocin-
ku oraz s∏odkimi prezentami.

Maciej Wzi´ch



Jak zwykle uczestnicy rywalizowali
na trasie wokó∏ ciechociƒskich t´˝ni o
d∏ugoÊci 5200 m.

Wyniki:
Bieg kobiet:
1. Katarzyna Bylicka (Ciechocinek)

25:39
2. Justyna Salwa (Ro˝no – Parcele)

26:04
3. Wiktoria Górecka (Ciechocinek)

28:13
4. Monika Skibiƒska (Ciechocinek)

28:44
Bieg m´˝czyzn:
1. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo)

18:50
2. Marek Murawski (Ot∏oczyn) 20:12
3. Jaros∏aw Jab∏oƒski (Ciechocinek)

20:23

4. Jakub Bladziak (Kikó∏) 20:33
Nordic Walking kobiet:
1. Aleksandra Nowak (Solec Kuj.)

38.03
2. Emilia Nasiƒska (Ciechocinek)

38:33
3. Zofia Kaczmarek (Sicienko) 39:53
4. Bo˝ena Dorszewska (Bydgoszcz)

42:15
Nordic Walking m´˝czyzn:
1. Arkadiusz Koselski (Be∏chatów)

32:05
2. W∏odzimierz Krych (Toruƒ) 37:15
3. Ryszard Dembkowski (Toruƒ)

37:16
4. Leszek Wi´caszek (Toruƒ) 37:23
Kolejny, czwarty bieg cyklu GP

zostanie rozegrany w sobot´, 1 lipca.
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Blisko 40 zawodniczek i zawodników wzi´∏o udzia∏ w trzecim biegu
Grand Prix T´˝nie Run Ciechocinek 2017 w Biegach i Nordic Walking,
który odby∏ si´ 3 czerwca.
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Trzeci bieg
Grand Prix T´˝nie Run



Po raz czwarty w Ciechocinku odby∏y si´ Wojewódzkie Pokazy i Parada
Stra˝acka.
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Pokazy
Stra˝ackie

Ulicami miasta na sygnale przedefi-
lowa∏o 47 samochodów stra˝ackich z
37 jednostek Paƒstwowej i Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej, które przyjecha∏y do
Ciechocinka.

Na stadionie miejskim odby∏y si´ za-
wody stra˝ackie, podczas których
dru˝yny przeciàga∏y lin´, bra∏y udzia∏
w biegu sprawnoÊciowym, wodà strà-
ca∏y przeszkody i przeciàga∏y stra˝acki
samochód. Zwyci´ska okaza∏a si´ dru-
˝yna z Sierakowa, prócz niej w rywali-
zowa∏y ekipy z Gronowa, Nowej Wsi,
Pluskow´s i Fabianek.

Na stadionie miejskim goÊcie stra-
˝ackiego pikniku mogli oglàdaç stra˝a-
ckie pokazy, pos∏uchaç koncertu i sko-
rzystaç z ma∏ej gastronomii. Na naj-
m∏odszych czeka∏y stoiska przygoto-
wane przez Przedszkolnà Dru˝yn´ Stra-
˝ackà z Przedszkola Samorzàdowego
im. Kubusia Puchatka, zje˝d˝alnie, ani-
matorzy i mnóstwo piany.

     red.

Konkurs recytatorski
„Pi´kna nasza
Polska ca∏a”

W Szkole Podstawowej nr 1 24 maja
odby∏ si´ konkurs recytatorski „Pi´kna
nasza Polska ca∏a”.

Istotà konkursu jest pobudzenie aktyw-
noÊci artystycznej, ujawnianie m∏odych
talentów recytatorskich oraz wyrabianie
nawyku czytania. W konkursie wzi´∏o
udzia∏ 28 recytatorów z klas I - III i miejs-
kich przedszkoli. Uczestnicy zaprezentowali
utwory poetyckie ukazujàce pi´kno naszej
ojczyzny.

Komisja konkursowa przy ocenie m∏o-
dych artystów wzi´∏a pod uwag´ dobór
repertuaru, interpretacj´, znajomoÊç tekstu,
tempo mówienia, dykcj´ oraz ogólny wyraz
artystyczny. Laureaci konkursu otrzymali
pamiàtkowe dyplomy i nagrody ksià˝kowe.

     red.
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Nowe studium
zagospodarowania
Rada Miejska jednog∏oÊnie przyj´∏a nowe

studium zagospodarowania przestrzennego.
W toku konsultacji zrezygnowano z projek-
towanej drugiej obwodnicy w okolicy
Osiedla Królów i ograniczono zabudow´
wielorodzinnà. Nowe studium zak∏ada
przede wszystkim przeniesienie funkcji
uzdrowiskowych ze wschodniej do za-
chodniej cz´Êci miasta.



fot. K. Lepczyƒski, J. Ma∏ecka
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