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FOTOMIGAWKA

W Lisewie na Kaszubach obozujà druhny i druhowie z 32 Ciechociƒskiej Dru˝yny Harcerek „Widnokràg” im. Ireny
Chanek „Promyczek”, 8 Ciechociƒskiej Dru˝yny Harcerzy „Spartanie” oraz 1 Toruƒskiej Dru˝yna Harcerzy „Wataha”.



Przez trzy dni mieszkaƒcy i goÊcie Ciechocinka mogli zasiadaç do muzycznej uczty przygotowanej w ramach
XIII Wielkiej Gali Tenorów.
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Muzyczne inhalacje

W piàtek 7 lipca w parku Zdrojo-
wym odby∏ si´ Wielki Turniej Polskich
Akademii Muzycznych, w sobot´ Gala
Tenorów, a w niedziel´ Wieczór
Gwiazd, podczas którego wykonawcy
zaskoczyli publik´ nawiàzaniami do
jazzowych standardów.

Na deskach muszli koncertowej wy-
stàpili m.in. Antonella de Chiara, Alicja
W´gorzewska, Romuald Tesarowicz,
Miros∏aw Niewiadomski, ¸ukasz Gaj,
Adam Sobierajski, Mateusz Stachura i
Hubert Stachura.

Rozmowa z Dariuszem Stachurà,
dyrektorem festiwalu.

Krzysztof Lepczyƒski: To ju˝ trzy-
nasta edycja Wielkiej Gali Tenorów. Za-
domowi∏ si´ pan w Ciechocinku?

Dariusz Stachura: Ciechocinek po-
kocha∏em jak dom. Jak moje Brzeziny,
jak ¸ódê, gdzie jestem honorowym
obywatelem. Na ¸ódê mam Êwietny
festiwalowy pomys∏, to przecie˝ spra-
wa honorowa. Nie uda∏o si´ niestety
stworzyç muzycznego wydarzenia w
samych Brzezinach, ale i tu mam po-
mys∏, mia∏oby to inny charakter ni˝ tu,
w Ciechocinku.

Jaki charakter ma ciechociƒska
gala?

- Zawsze trzeba braç pod uwag´
potrzeby publicznoÊci. Ciechocinek to
muzyka pi´kna, przyjemna, choç nie-
koniecznie ∏atwa. Ca∏a sztuka polega
na tym, by nie daç poznaç, ˝e jest tru-
dna. Niech ludzie odpoczywajà, a nie
martwià si´, by artysta utwór dokoƒ-
czy∏, a nie wykoƒczy∏. Widownia ma
przyjÊç i widzieç, ˝e artysta wykonuje
utwór z przyjemnoÊcià i z przyjemnoÊci,
a nie z koniecznoÊci.

W Ciechocinku ∏àczy si´ sacrum
wy˝szej sztuki i profanum wi´kszej
swobody w reakcji na nià. W operze
trzeba si´ stosownie ubraç, zacho-
waç, to usztywnia. Tu, w muszli kon-
certowej, czuç chyba wi´kszà swo-
bod´. Z takimi spontanicznymi re-
akcjami artyÊci, których pan zaprasza,
nie majà chyba na co dzieƒ mo˝li-
woÊci si´ spotkaç.

- MyÊl´, ˝e tak. Âpiewajà w teatrach,
filharmoniach, salach koncertowych,
gdzie czasem przychodzà ludzie tak
ubrani, ˝e tych marek pró˝no szukaç
na scenie. Ale to z szacunku dla ar-
tystów. A luz i swobod´ spotyka si´ na
piknikach muzyki klasycznej, które
cz´sto organizowane sà na Zachodzie.
Zresztà my ju˝ jesteÊmy Zachodem,
dlatego takie wydarzenia powinny
cz´Êciej si´ odbywaç. Luciano Pavarotii

i wielu innych, ˝yjàcych artystów, bra∏o
i bierze udzia∏ w takich koncertach. I
to jest pi´kne, bo ludzie chcà odpoczàç.

Ciechocinek mo˝e nie jest piknikiem,
ale ka˝dy przyje˝d˝a tu, by odetchnàç,
by poinhalowaç si´ tà cudownà muzykà
klasycznà. To nie musi byç muzyka ope-
rowa, trzeciego dnia mieliÊmy jazz,
swing i ludzie te˝ Êwietnie to odbiera-
li.

Reakcje sà niesamowite. Widaç
ogromnà potrzeb´ tej muzyki.

- K∏ad´ nacisk na zró˝nicowanie re-
pertuaru. Klasyka jest tak pi´kna, ˝e
ludzie sami proszà mnie „panie Darku,
tego i tego jeszcze nie by∏o”, ale nie
da si´ pokazaç wszystkiego w pigu∏ce
w trzy wieczory. Staram si´ wi´c zmie-
niaç repertuar, jednoczeÊnie dbajàc o
jak najwy˝szy poziom artystyczny. Co
wymaga wysi∏ku, bo o wiele ∏atwiej
byç dyrektorem festiwalu i nie wyst´-
powaç na scenie.

Paƒska niedyspozycja szalenie
rozczarowa∏a publicznoÊç.

- Po raz pierwszy od trzynastu lat
nie zdo∏a∏em si´ przeÊlizgnàç i udawaç,
˝e jestem zdrowy. Niestety, byç dyrek-
torem i Êpiewaç to trudne, by nie po-
wiedzieç - niemo˝liwe. Sam wol´ do-
skona∏oÊç wykazywaç na scenie ni˝ w
pe∏nieniu roli organizatora. Choç or-
ganizatorem jest w∏aÊciwie burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz, któremu chyl´
czo∏a. Ma∏o jest tak wspania∏ych, tak
wra˝liwych na sztuk´ burmistrzów.

Pierwszego dnia odby∏ si´ turniej
akademii muzycznych.

- Z niego jestem najbardziej dumny.
To sà oczywiÊcie m∏odzi artyÊci, m∏odzi
adepci sztuki. Sà mniej lub bardziej
przygotowani do sceny, ale tu nie do
koƒca chodzi o kunszt, a raczej wspó∏-
zawodnictwo mi´dzy akademiami. To
jedyny konkurs w takim kszta∏cie i szan-
sa dla akademii muzycznych, by poka-
za∏y si´ w najlepszej formie.

Pomys∏ów na wzbogacenie festiwa-
lu zresztà nie brakuje. Chcia∏bym do-
czekaç takiego momentu finansowego,
by stworzyç tu warunki do wystawiania
spektakli. Nie chc´ mówiç jakich, kon-
kurencja nie Êpi (Êmiech).
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Mesajah, Tede, DJ Hazel, DJ Quiz, a tak˝e Dymi Dym i DJ Zakee z Cie-
chocinka wystàpili podczas koncertu „M∏odzie˝ wita wakacje”. Na
stadionie bawi∏o si´ ponad 6 tys. osób.
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Wszystko zacz´∏o si´ od pomy∏ki. W
ubieg∏ym roku Krzysztof Zakrzewski
zg∏osi∏ do bud˝etu obywatelskiego po-
mys∏ zorganizowania letniego koncertu
dla m∏odzie˝y. Choç projekt zosta∏ od-
rzucony z powodów formalnych, szyb-
ko zosta∏ wciàgni´ty przez radnych do
tegorocznego bud˝etu w standardo-
wym trybie. - Marcin Strych zaprosi∏
mnie na komisj´ oÊwiaty, gdzie przed-
stawi∏em swój pomys∏. Spodoba∏ si´
radnym - mówi Zakrzewski.

Potem wszystko potoczy∏o si´ b∏ys-
kawicznie. Januszowi Hawikowi z Biura
Kultury, Sportu i Promocji Miasta uda∏o
si´ w ciàgu doby potwierdziç czterech
wykonawców, którzy zagrali na miejs-
kim stadionie. - Dzieƒ po komisji wszyst-
ko by∏o ju˝ przyklepane - przyznaje Za-
krzewski.

I uda∏o si´. Na p∏ycie stadionu miejs-
kiego 1 lipca przez ca∏y wieczór bawi∏o
si´ kilka tysi´cy osób. Deszczowa po-
goda raczej im nie przeszkadza∏a.

„Wed∏ug mnie (jak i wi´kszoÊci ludzi)
by∏o Êwietnie. Pogoda jedynie sp∏ata∏a
figla, choç zawsze mog∏oby byç gorzej.

By∏y osoby w tym mieÊcie, które nie
wierzy∏y, ˝e takie coÊ wypali w Ciecho-
cinku. Mam nadziej´, ˝e opad∏y im
szcz´ki. Mam plan na przysz∏y rok, jed-
nak czy wypali, to oka˝e si´ niebawem”
- pisa∏ po koncercie Zakrzewski.

Czy wypali? To coraz bardziej praw-
dopodobne. Komisja OÊwiaty, Kultury,
Sportu i Promocji Miasta Rady Miejskiej
z∏o˝y∏a ju˝ wniosek do burmistrza o
uwzgl´dnienie w przysz∏orocznym bud-
˝ecie organizacji kolejnego koncertu
„M∏odzie˝ wita wakacje”.

M∏odzie˝
powita∏a wakacje

Wystàpili
pod t´˝niami

DJ Zakee, czyli Jakub Zakrzewski. M∏ody
ciechociƒski DJ z muzykà zwiàzany od
2015 roku. Próbuje równie˝ swoich si∏
jako producent. Ju˝ niebawem ma zamiar
zaczàç graç w wi´kszych klubach muzycz-
nych. Jego styl muzyczny to szeroko poj´ta
muzyka house.

DYMiDYM, czyli Damian Krause. Po-
chodzàcy z Ciechocinka raper dzia∏a w
podziemiu od ponad 10 lat. Jego twórczoÊç
zaowocowa∏a dwiema p∏ytami z cyklu
DYMiSi¢, pod koniec wakacji ma ukazaç
si´ trzeci krà˝ek. Ale DYMiDYM to nie
tylko on sam, to tak˝e STREFA 51, czyli
¸ympa, Bradley, JNDras i Vu Doo.

Mesajah, a tak naprawd´ Manuel Ren-
gifo Diaz, to wokalista, producent i autor
tekstów reggae. Zaczyna∏ z zespo∏em Na-
tural Dread Killaz, w 2008 roku postawi∏
na solowà karier´. Jego pierwszy album
„Ludzie proÊci” zaskakiwa∏ autorskimi
interpretacjami reggae, dancehallu, dubu
i hip-hopu.

Tede, a w∏aÊciwie Jacek Graniecki, jest
jednym z twórców polskiej sceny hip-ho-
powej, na której obecny jest od 1996 roku.
Poczàtki jego kariery zwiàzane sà z zespo∏em
1kHz (Ein Killa Hertz), póêniej wspó∏two-
rzy∏ formacj´ Warszafski Deszcz. DziÊ jest
nie tylko raperem, ale tak˝e producentem
oraz w∏aÊcicielem wytwórni muzycznej
Wielkie Jo∏ i marki odzie˝owej PLNY Tex-
tylia.

Defis to nowe oblicze polskiego disco.
Formacja funkcjonuje od 2012 roku, jej
wokalistà jest Karol Zawrotniak.

DJ Hazel, a w∏aÊciwie Micha∏ Orzecho-
wski, to jeden z najbardziej cenionych
polskich diskd˝okejów. Poczàtek jego ka-
riery si´ga 1998 roku, przez ten czas zdo-
bywa∏ tytu∏y mistrza Polski i wicemistrza
Europy w miksowaniu, wszed∏ w sk∏ad
elitarnego „Pioneer DJ's Team”. GoÊci∏ w
wi´kszoÊci klubów Polski, gra∏ tak˝e w
Wielkiej Brytanii, Irlandii, Turcji oraz
Niemczech. Gustuje g∏ównie w klimatach
house, elektro house, progressive house,
trance, hard trance, hardstyle i techno.

DJ Quiz, czyli Tomasz K∏ysz, to did˝ej
pochodzàcy z Ostrowa Wielkopolskiego.
Wieloletni rezydent klubów sieci Voice, a
tak˝e legendarnego Ekwadoru Manieczki.
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Jubileuszowe Âwi´to Soli
Po raz dziesiàty na terenie zabytkowej warzelni soli z inicjatywy Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka odby∏o
si´ Âwi´to Soli. Wed∏ug organizatorów w wydarzeniu wzi´∏o udzia∏ ponad 2 tys. goÊci.

- Celem imprezy jest przybli˝enie
kuracjuszom i mieszkaƒcom miasta
unikalnego zespo∏u sk∏adajàcego si´ z
warzelni soli, t´˝ni oraz êróde∏ solan-
kowych. Chcemy przypomnieç, ˝e to
one da∏y poczàtek uzdrowisku w Cie-
chocinku - mówi Marian Gawinecki,
prezes Towarzystwa Przyjació∏ Ciecho-
cinka.

Imprez´ 24 czerwca otworzyli Leszek
Dzier˝ewicz, burmistrz Ciechocinka,
Marcin Zajàczkowski, przewodniczàcy
Rady Miejskiej i prezes Przedsi´biorstwa
Uzdrowisko Ciechocinek S.A., oraz pre-
zes TPC.

GoÊcie Âwi´ta Soli mogli bezp∏atnie
udaç si´ na zwiedzanie warzelni soli z
przewodnikiem, poznajàc technologi´
produkcji ciechociƒskiego „bia∏ego
z∏ota”. Do turystów i kuracjuszy traf-
i∏o zresztà ponad 300 woreczków z
solà. Otwarto tak˝e podwoje muzeum

mechanoterapii wraz z wystawami
artystów fotografików z Ciechocinka
i z P∏ocka przedstawiajàcymi warzelni´
soli, t´˝nie i Wis∏´.

Dzi´ki wspó∏pracy ze ̊ niƒskim Towa-
rzystwem Kulturalnym do Ciechocinka
przyjecha∏o wielu twórców ludowych
i rzemieÊlników, którzy pod warzelnià
roz∏o˝yli swoje warsztaty.

Zbigniew Dolski ze ˚nina, rzeêbiarz
i twórca pracowni bràzowniczej, de-
monstrowa∏ wytapanie przedmiotów
z bràzu i srebra. Pod jego czujnym
okiem ka˝dy ch´tny móg∏ tak˝e wybiç
okolicznoÊciowà monet´ upami´tnia-
jàcà 185. rocznic´ powstania warzelni
soli. Ada Witucka przyby∏a z tradycyj-
nym ko∏em garncarskim, przez ca∏y
dzieƒ tworzàc m.in. ro˝ki do przecho-
wywania soli. Oboje artystów ÊciÊle
wspó∏pracuje z Muzeum Archeologicz-
nym w Biskupinie.

Ryszard Skuza przyjecha∏ a˝ z Kielc,
by zaprezentowaç tradycyjne techniki
kowalstwa. R´cznie wykuwa∏ m.in. me-
talowe elementy do solnych beczek.
Zbyszko Piwoƒski, snycerz ze ˚nina,
prezentowa∏ znikajàcà ju˝ sztuk´ rzeê-
bienia w drewnie. Agnieszka Majk,
równie˝ ze ˚nina, pojazywa∏a zaÊ wy-
roby ze szk∏a oraz rekonstrukcje Êre-
dniowiecznej i staro˝ytnej bi˝uterii.

Opraw´ muzycznà Âwi´tu Soli za-
pewni∏ Maciej Korzeniowski z Torunia.
Na festynie prezentowa∏y si´ tak˝e licz-
ne stoiska podmiotów gospodarczych
i sanatoriów z Ciechocinka. Nie zabrak-
∏o regionalnych przekàsek, które serwo-
wa∏a „Spi˝arnia Kujawska” z Aleksan-
drowa Kujawskiego, a na stoisku Za-
k∏adu Produkcji Zdrojowej mo˝na by∏o
delektowaç si´ ciechociƒskà Krystynkà.

     red.
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Ogromna fototapeta z t´˝niami wita turystów i kuracjuszy w nowym
punkcie Informacji Turystycznej w Ciechocinku.

Ciechocinek odwiedzi∏a nietypowa
∏ódê. Wyposa˝ona w zestaw kamer wiÊ-
lana bata przygotowuje zdj´cia Google
Street View... na WiÊle.

- To pierwsza taka akcja w Polsce i jedna
z nielicznych w Europie - mówi Sebastian
Kobus z Fundacji WWF Polska, która jest
inicjatorem ca∏ego przedsi´wzi´cia.

Kamery Google na ró˝nych ∏odziach
fotografujà Wis∏´ od poczàtku czerwca.
Ogó∏em sfotografowane zostanie 250 km
rzeki na kilku odcinkach, m.in. w okolicach
Warszawy i Modlina, Krakowa czy w∏aÊnie
Ciechocinka. Rejs z W∏oc∏awka do Torunia
jest ostatnim w ramach tego projektu.

- Sp∏ywamy i pokazujemy naturalne
pi´kno Wis∏y - mówi Kobus. - Istniejà plany
przegradzania rzeki zaporami. Nie chcemy
tego, bo to jedna z nielicznych rzek na
kontynencie, które pozosta∏y w swym na-
turalnym stanie - podkreÊla, zach´cajàc do
podpisania si´ pod petycjà o zachowanie
naturalnych walorów Wis∏y na stronie go-
dzinadlaziemi.pl.

Uczestnicy wyprawy przyp∏yn´li do Cie-
chocinka tradycyjnà, drewnianà batà wiÊ-
lanà. Jak podkreÊlajà nasi rozmówcy, to ∏o-
dzie trzeba dostosowaç do Wis∏y, a nie
Wis∏´ do ∏odzi. - Chcemy pokazaç, ˝e mo-
˝liwe jest p∏ywanie po WiÊle i rozwijanie
turystyki na niej - podkreÊla Wojciech
Andrearczyk z WWF Polska.

Na ∏odzi umieszczono Google Trekker,
który wykonuje zdj´cia przez ca∏y czas
trwania rejsów po WiÊle. Urzàdzenie posia-
da 15 aparatów, ka˝dy skierowany jest w
innym kierunku, co pozwala wykonywaç
panoramy 360 stopni. WiÊlane zdj´cia po-
winny pojawiç si´ w Google Street View
za kilka tygodni, najprawdopodobniej w
sierpniu.

    red.

WiÊlany
Street View
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Nie zmienia si´ tylko adres, punkt
pozostaje w stylowym budynku przy
ulicy Zdrojowej 2b. Teraz jednak nie
dzieli ju˝ przestrzeni z Biurem Promocji,
dysponujàc w∏asnymi pomieszczeniami.

- Pracownice punktu b´dà zajmowaç
si´ ju˝ wy∏àcznie obs∏ugà ruchu turys-
tycznego - podkreÊla Janusz Hawik,
kierownik Biura Kultury, Sportu i Pro-
mocji Miasta, przypominajàc ˝e do-
tychczas pracownicy dzielili swojà uwa-
g´ mi´dzy turystów a inne obowiàzki.
- Teraz mo˝emy w pe∏ni skupiç si´ na
klientach - mówi.

W nowym, Êwie˝o wyremontowa-
nym pomieszczeniu, na turystów cze-
kajà informatory, mapy, wydawnictwa
poÊwi´cone Ciechocinkowi i regiono-
wi, a tak˝e materia∏y promocyjne. Mo˝-
na skorzystaç z komputera i internetu,
a tak˝e wygodnych foteli.      red.

Punkt Informacji Turystycznej
z nowà siedzibà
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Zapraszamy do podró˝y po województwie kujawsko-pomorskim z turystycznym paszportem. Specjalnà pieczàtk´
mo˝na przybiç tak˝e w Ciechocinku.

W weekend 24 i 25 czerwca Ciechocinek odwiedzi∏y kamery TVN. Z naszego miasta nadawano prognoz´ pogody
w plenerze i krótkie wejÊcia poÊwi´cone uzdrowisku.
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Kujawsko-Pomorska Organizacja Tu-
rystyczna zaprasza w podró˝ po Ku-

jawsko-Pomorskich Konstelacjach do-
brych miejsc z turystycznym paszpor-

Paszporty turystyczne w kujawsko-pomorskiem.
Zbieraj pieczàtki i wygrywaj nagrody!

Przez dwa dni kamery TVN nadawa∏y
spod t´˝ni, „Grzybka”, z muszli kon-
certowej, parku Zdrojowego i parterów

Hellwiga. O historii, walorach i atrakcjach
Ciechocinka opowiadali burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz, Janusz Hawik, kierownik

Biura Promocji oraz przewodnik Roman
Paczkowski.
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Ciechocinek w TVN z dobrà pogodà

tem. To ju˝ szósta edycja akcji, która
ma zach´caç do zwiedzania nie tylko
najpopularniejszych miejsc turystycz-
nych, ale i nieodkrytych jeszcze dla
szerszej publicznoÊci „zakamarków”.

Jak wziàç udzia∏ w akcji? Wystarczy
odebraç turystyczny paszport w jednym
z certyfikowanych punktów informacji
turystycznej w regionie, my zapraszamy
do biura w Ciechocinku przy ul. Zdrojo-
wej 2b i Muzeum Warzelni Soli przy
ul. Solnej 6.

Odwiedzajàc kolejne miejsca w wo-
jewództwie nale˝y zbieraç specjalne
pieczàtki. Wystarczy mieç w paszporcie
cztery z nich, by wziàç udzia∏ w konkur-
sie z atrakcyjnymi nagrodami, wysy∏ajàc
kart´ zg∏oszeniowà do organizatora
do koƒca wrzeÊnia.

W tej edycji mo˝na zebraç 14 pieczà-
tek, w tym jednà z Ciechocinka. Stemple
czekajà w Informacji Turystycznej oraz
w Muzeum Warzelni Soli.



Do koƒca lipca mo˝na zg∏aszaç projekty do realizacji w ramach tegorocz-
nego bud˝etu obywatelskiego. Na proponowane przez mieszkaƒców
inwestycje zarezerwowano 300 tys. z∏. Prawie 800 osób wzi´∏o udzia∏ w XI

Powiatowym Rajdzie Rowerowym, który
przeje˝d˝a∏ tak˝e przez Ciechocinek.

Na starcie w Aleksandrowie Kujawskim
w niedziel´ 18 czerwca stawi∏o si´ 760 ro-
werzystów. Do pokonania mieli 46 km
przez Racià˝ek, Waganiec, Przypust, Niesza-
w´ i Ciechocinek. W zwiàzku z obchodami
Roku Rzeki Wis∏y odcinek trasy wiód∏
lewym brzegiem Królowej Polskich Rzek.
Choç w wi´kszoÊci trasa przebiega∏a dro-
gami asfaltowymi, odcinek szutrowy o d∏u-
goÊci 4 km pomi´dzy wsià Wólne (gm.
Waganiec), a Nieszawà da∏ si´ we znaki
rowerzystom.

W uzdrowisku odby∏ si´ postój przy hali
sportowej OSiR. Przy wspó∏udziale gospo-
darzy terenu - gminy Ciechocinek i OSiR
Ciechocinek, zorganizowany zosta∏ piknik
dla uczestników rajdu. Dzi´ki sponsorom
wszyscy uczestnicy otrzymali bezp∏atnie
ciep∏y pocz´stunek, wod´ mineralnà, kaw´
i herbat´. Dzieci mog∏y bawiç si´ na przy-
gotowanym specjalnie na t´ okazj´ dmucha-
nym placu zabaw i korzystaç do woli ze
stanowisk z watà cukrowà i popcornem.

Z goÊcinnego Ciechocinka rowerzyÊci
udali si´ drogà wojewódzkà nr 266 przez
Odolion, Stawki do Aleksandrowa Kujaws-
kiego. Tu na placu 3 Maja starosta Dariusz
Wochna oficjalnie zakoƒczy∏ X I Powiatowy
Rajd Rowerowy. Uczestnicy rajdu otrzymali
gratulacj´ za przejechanie 46-kilometrowej
trasy i zaproszenie na kolejnà, dwunastà
edycj´ Powiatowego Rajdu Rowerowego
w przysz∏ym roku.

            MS/red.

Rowerem
wzd∏u˝ Wis∏y
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Ruszy∏ bud˝et obywatelski

Projekty mogà zg∏aszaç wszyscy
mieszkaƒcy Ciechocinka, którzy ukoƒ-
czyli 16 lat (ka˝dy mo˝e zg∏osiç tylko
jeden). Pomys∏ musi poprzeç 20 innych
mieszkaƒców.

Czego mogà dotyczyç propozycje
inwestycji w ramach bud˝etu obywa-
telskiego? Wszystkiego, co przyczyni
si´ do rozwoju Ciechocinka: budowy,
modernizacji lub remontu infrastruk-
tury, dzia∏aƒ majàcych na celu popraw´
waunków ˝ycia mieszkaƒców, wyda-
rzeƒ o charakterze spo∏ecznym, kultu-
ralnym lub sportowym, inicjatyw z za-
kresu ochrony zdrowia lub poprawy
estetyki miasta.

W ubieg∏ym roku w ramach bud˝e-
tu obywatelskiego zaproponowano
m.in. budow´ miejskiej pla˝y nad Wis∏à,
zakup defibrylatorów, modernizacj´
ulicy Solnej, budow´ placu zabaw na
Osiedlu Królów czy organizacj´ koncer-
tu pod t´˝niami (z powodów proce-
duralnych projekt nie by∏ g∏osowany,
koncert jednak odby∏ si´ na poczàtku
lipca).

Projekt nale˝y sk∏adaç za pomocà
formularza, który dost´pny jest na
stronie internetowej, w sekretariacie
Urz´du Miejskiego, w Biurze Kultury
Sportu i Promocji Miasta, a tak˝e szko-
∏ach, przedszkolach i innych jednost-
kach samorzàdowych (MOPS, OSiR
etc.).

Wype∏niony formularz wraz z podpi-
sami poparcia nale˝y z∏o˝yç osobiÊcie
w sekretariacie Urz´du Miejskiego, lis-
townie na adres Urz´du Miejskiego z
dopiskiem „Bud˝et obywatelski - 2017
rok” lub mailowo przesy∏ajàc skan for-
mularza z podpisami na adres budzet-
obywatelski@ciechocinek.pl lub przez
aplikacj´ internetowà dost´pnà na stro-
nie budzetobywatelski.ciechocinek.pl.

Harmonogram bud˝etu obywatelskiego
w Ciechocinku w 2017 roku:

do 31 lipca - zg∏aszanie projektów
1 sierpnia - 15 sierpnia - weryfikacja

zg∏oszonych projektów
16 sierpnia - 31 sierpnia g∏osowanie
10 wrzeÊnia - og∏oszenie wyników. fo
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Wojewoda Miko∏aj Bogdanowicz uroczyÊcie przekaza∏ ratownikom me-
dycznym klucze do karetki pogotowia, która w lipcu i sierpniu b´dzie
stacjonowaç w Ciechocinku.

Jak bezpiecznie sp´dziç wakacje? Druhowie z Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Ciechocinku opowiadali o tym podczas
zaj´ç w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków.
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- Po 9 latach uda∏o si´ przywróciç w
Ciechocinku karetk´, która naprawd´
jest tu potrzebna - mówi∏ Miko∏aj Bog-
danowicz, wojewoda kujawsko-po-
morski. - Nie trzeba nikogo przekony-
waç, jak wa˝na jest szybkoÊç dzia∏ania
s∏u˝b ratowniczych - doda∏. Dotychczas
do Ciechocinka doje˝d˝a∏y zespo∏y ra-
towników z Aleksandrowa Kujawskiego
i Nieszawy.

Zespó∏ ratowników b´dzie stacjono-
wa∏ w siedzibie ciechociƒskiej stra˝y
po˝arnej w lipcu i sierpniu. - Mam na-
dziej´, ˝e karetk´ uda si´ utrzymaç na
d∏u˝ej - podkreÊli∏ Bogdanowicz. W dzia-
∏ania na rzecz pozostawienia ratow-
ników w mieÊcie obieca∏a w∏àczyç si´
Joanna Borowiak, pos∏anka PiS z W∏o-
c∏awka.

- Samorzàd Ciechocinka przywiàzuje

szczególnà wag´ do kwestii bezpie-
czeƒstwa - mówi∏ Leszek Dzier˝ewicz,
burmistrz miasta, przypominajàc ˝e
karetka s∏u˝yç b´dzie nie tylko 10 tys.
mieszkaƒców, ale te˝ 120 tys. kura-
cjuszy i 450 tys. turystów, którzy co
roku odwiedzajà uzdrowisko. - Wszyst-
kim, którzy zaanga˝owali si´ w przy-
wrócenie zespo∏u ratowników w Cie-
chocinku, nale˝à si´ wyrazy szacunku
- doda∏.

Karetk´ poÊwi´ci∏ ks. Grzegorz Ka-
rolak, proboszcz ciechociƒskiej parafii.
W przekazaniu kluczy wzi´li te˝ udzia∏
ciechociƒscy radni PiS: Krzysztof Czajka,
Pawe∏ KanaÊ i Marcin Strych oraz se-
nator Józef ¸yczak. - Czekamy na ko-
lejne zadania - stwierdzi∏ ten ostatni.

                red.

Karetka wróci∏a na wakacje

Na wst´pie krótka pogadanka na temat niebezpieczeƒstw,
jakie mogà spotkaç m∏odzie˝ podczas letniego odpoczynku,
a nast´pnie cz´Êç praktyczna, czyli jak prawid∏owo udzieliç
pierwszej pomocy podczas ró˝nych wypadków. Uczniowie
uczyli si´ na fantomach prawid∏owo udzielaç pierwszej pomocy.
Ponadto na planszach szkoleniowych mogli zobaczyç, jak po-
móc drugiemu cz∏owiekowi podczas urazów. Na koniec
zaprezentowany zosta∏ film na temat utoni´ç i pomocy
poszkodowanym.

          osp/red.

W∏oc∏awski zlot mi∏oÊników Cruiserów
zawita∏ do Ciechocinka

Ponad 20 charakterystycznych Chrys-
lerów stan´∏o na ciechociƒskim deptaku
w ramach III W∏oc∏awskiego Zlotu Mi-
∏oÊników PT Cruiser.

Podczas postoju kierowców w Ciecho-
cinku 1 lipca odby∏ si´ konkurs na naj-
pi´kniejsze zlotowe auto. Ufundowany
przez burmistrza Leszka Dzier˝ewicza pu-
char pow´drowa∏ do Janusza Proroka i jego
pomaraƒczowej taksówki.

Chryslery
na deptaku
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Stra˝acy o bezpiecznych wakacjach



Na terenie dawnego cmentarza ˝ydowskiego przy ulicy Wo∏uszewskiej stanà∏ pamiàtkowy obelisk. Uroczystego
ods∏oni´cia dokonano w obecnoÊci Michaela Schudricha, naczelnego rabina Polski.
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„Za∏o˝ony w 1916 roku. Zniszczony
przez Niemców w czasach Zag∏ady. Tu
spoczywajà ˚ydzi, dawni mieszkaƒcy
Ciechocinka” - g∏osi tablica na obelisku
przy ul. Wo∏uszewskiej. Tu˝ obok dzi-
siejszego cmentarza parafialnego znaj-
dowa∏ si´ kirkut. Po wojnie zapomniany,
na jego terenie znajdowa∏ si´ nawet
parking.

Od jakiegoÊ czasu teren jest ogro-
dzony, a wspólnymi si∏ami Paw∏a ¸a-
dowskiego, absolwenta ciechociƒskiego
liceum, Adama Brzuszkiewicza, Guty
Edelman-Majchrowskiej, Eliezera Gryn-
felda, a tak˝e burmistrza i proboszcza
ciechociƒskiej parafii, dawny kirkut upa-
mi´tnia obelisk.

- Podczas jednej z wizyt rabina Mi-
chaela Schudricha podj´liÊmy decyzj´,
by to miejsce zosta∏o upami´tnione w
sposób godny - mówi∏ podczas ods∏o-
ni´cia 29 czerwca Leszek Dzier˝ewicz,
burmistrz Ciechocinka. - To kolejny krok
zmierzajàcy do zbli˝enia dwóch religii
w duchu ekumenizmu.

- To wydarzenie wa˝ne zarówno dla
˚ydów, jak i dla Polaków - wskazywa∏
Wies∏aw Mering, biskup w∏oc∏awski. -
 Nie ma koniecznoÊci, by te religie ˝y∏y
w napi´ciu. JeÊli wiar´ zg∏´biç, odkryje
si´ wi´cej elementów ∏àczàcych ni˝ ró˝-
nic - podkreÊla∏.

- Zawsze na nowo uderza mnie w
historii ˚ydów troska o pami´ç, nawet
wi´cej, przekazywanie pami´ci kolejnym
pokoleniom. JeÊli z tà troskà spotykamy
si´ w KoÊciele katolickim, to wzi´∏a si´
ona ze wspólnego korzenia - mówi∏
biskup.

- JeÊli nie b´dziemy szanowaç zmar-
∏ych, trudno szanowaç ˝yjàcych - za-
uwa˝y∏ Michael Schudrich, naczelny
rabin Polski. - Najgorsze, kiedy ludzie,
którzy ju˝ nie ˝yjà, nie mogà spaç w
spokoju. Dzi´ki burmistrzowi, ksi´dzu
proboszczowi, ludzie który urodzili si´
tu, ˝yli, budowali miasto, mogà spaç
w spokoju - doda∏.

Schudrich przypomnia∏ te˝ Jana Paw-
∏a II, którego nauczanie mia∏o wp∏ynàç

tak˝e na niego jako rabina. - Dzi´ki
Janowi Paw∏owi II nauczy∏em si´, ˝e
jeÊli cz∏owiek jest wierzàcy, jeÊli wie,
kim jest, to otwierajàc si´ na innych,
na innà wiar´, b´dzie tylko umacnia∏ i
pog∏´bia∏ swojà wiar´ - zaznaczy∏.

- Dzieƒ 29 czerwca na sta∏e wpisze
si´ w nasz kalendarz. Co roku b´dziemy
si´ tu modliç i wspominaç naszych
przodków - zapewni∏ ks. Grzegorz
Karolak, proboszcz ciechociƒskiej pa-
rafii.

     red.

Nie szanujàc zmar∏ych,
trudno szanowaç ˝yjàcych
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Udzielajàc absolutorium Rada Miejs-
ka stwierdza prawid∏owoÊç dzia∏aƒ
finansowych burmistrza w danym roku.
Odrzucenie uchwa∏y o udzieleniu ab-
solutorium otwiera radnym drog´ do
og∏oszenia referendum w sprawie od-
wo∏ania g∏owy miasta. Zarówno decyzja
o przyj´ciu, jak i odrzuceniu absoluto-
rium wymaga bezwzgl´dnej wi´kszoÊci
g∏osów (w ciechociƒskiej radzie wynosi
ona osiem g∏osów).

Remis w g∏osowaniu

Podczas sesji Rady Miejskiej 26 czerw-
ca w g∏osowaniu nad absolutorium
pad∏ remis. SzeÊciu radnych (Klara Drob-
niewska, Izabela Kowacka, Grzegorz
Adamczyk, Jerzy Draheim, Jerzy Sobie-
rajski, Bartosz Ró˝aƒski) zag∏osowa∏o
za udzieleniem absolutorium, szeÊciu
przeciw (Krzysztof Czajka, Tomasz
Dziarski, Pawe∏ KanaÊ, Marek Kuszyƒski,
Marcin Strych, Marcin Zajàczkowski),
dwie radne wstrzyma∏y si´ (Anna
Michalska i Aldona Nocna).

W ten sposób Rada Miejska „nie
przyj´∏a rozstrzygni´cia” w sprawie
absolutorium. To rzadkie, choç, jak
przyzna∏ po sesji Krzysztof Bukowski,
prawnik wspó∏pracujàcy z ratuszem,
dopuszczalne w Êwietle obowiàzujà-
cych przepisów.

Posz∏o o Gutkowskiego

Dlaczego radni nie zdecydowali si´
przyjàç absolutorium? Sprawozdanie
z wykonania bud˝etu pozytywnie za-
opiniowa∏a Regionalna Izba Obrachun-
kowa w Bydgoszczy. W superlatywach
o sprawozdaniu wypowiadali si´ tak˝e
sami radni, jednak w opinii Komisji Re-
wizyjnej czytamy, ˝e „wàtpliwoÊci”
wzbudzi∏o „przekroczenie wydatków
zwiàzanych z roszczeniami firmy Gut-

kowski z Leszna wraz z odsetkami na
kwot´ 378 tys.”.

Chodzi o wspó∏finansowanà ze Êrod-
ków unijnych rewitalizacj´ parków
Zdrojowego i T´˝niowego, która roz-
pocz´∏a si´ w 2010 roku. Projektem i
wykonaniem wszystkich robót zajmo-
wa∏a si´ firma Gutkowski z Leszna.
Miasto jako inwestor mia∏o szereg
uwag do wykonanych prac, najwi´cej
kontrowersji budzi∏ rozebrany parkowy
szalet (który nie zosta∏ odbudowany)
i alejki wy∏o˝one kruszywem. Ratusz
nie chcia∏ zgodziç si´ na odebranie
inwestycji, wi´c Gutkowski w sàdzie
domaga∏ si´ zap∏aty ponad 6 mln z∏.
Ostatecznie w czerwcu ubieg∏ego roku
w∏oc∏awski sàd przychyli∏ si´ do wniosku
firmy i nakaza∏ miastu wyp∏at´ prawie
3,5 mln z∏, z czego 900 tys. z∏ stanowi-
∏y odsetki. Sàd nie uwzgl´dni∏ te˝ rosz-
czeƒ ciechociƒskiego magistratu z ty-
tu∏u nieterminowego wykonania in-
westycji.

To w∏aÊnie na proces z firmà Gutko-
wski i zwiàzane z nim koszty zwracali
uwag´ radni. - Nie widz´ mo˝liwoÊci,
by udzieliç absolutorium - stwierdzi∏
Pawe∏ KanaÊ po przypomnieniu historii
konfliktu z wykonawcà. Tomasz Dziarski
przywo∏ywa∏ opinie bieg∏ych, wedle
których miasto niew∏aÊciwie przepro-
wadzi∏o przetarg na rewitalizacj´ par-
ków i wskazywa∏, ˝e miasto nie zdecy-
dowa∏o si´ na wniesienie apelacji po
przegranej sprawie sàdowej. - Nie ule-
ga wàtpliwoÊci, ˝e w sprawozdaniu
wszystko si´ zgadza, ale bezspornà
winà burmistrza jest s∏abe przygoto-
wanie si´ do inwestycji - doda∏a Anna
Michalska.

Chora komórka w zdrowym
organizmie

- Burmistrz porównuje czasem bud-

˝et do ludzkiego organizmu - mówi∏
Bartosz Ró˝aƒski. - Jedna komórka
rzuca cieƒ, ale ca∏y organizm jest zdro-
wy, co pokazujà opinie RIO czy Komisji
Rewizyjnej - wskazywa∏.

- Cieniem na tym bud˝ecie jest spra-
wa rewitalizacji parków - podjà∏ Jerzy
Draheim. Przypomnia∏, ˝e po raz pierw-
szy w Ciechocinku przeprowadzono
inwestycj´, w której projektem i wyko-
naniem zajmowa∏ si´ ten sam podmiot
(tzw. „zaprojektuj i wybuduj”). - Mias-
to nie mia∏o ˝adnego doÊwiadczenia
w takich inwestycjach. MieliÊmy pecha,
trafiliÊmy na cwaniaków, daliÊmy si´
oczarowaç.

- Nale˝y spojrzeç na dzisiejszy dzieƒ
bardziej perspektywicznie, nie tylko
przez pryzmat jednej inwestycji. My te˝
nie wszystko robimy idealnie, choçby
projekt stadionu, projekt ronda na placu
Gdaƒskim, tu trzeba si´ uderzyç w
pierÊ. My te˝ te pieniàdze wydaliÊmy
nieroztropnie. Weêmy wi´c pod uwag´
ca∏y rok dzia∏alnoÊci burmistrza - ape-
lowa∏ Draheim.

Tak˝e Klara Drobniewska wskazywa∏a
na fakt, i˝ rewitalizacja parków nie by∏a
jedynà prowadzonà w ostatnim czasie
inwestycjà. Mówi∏a o budowie ronda
na Zdrojowej, remontach ulic, wymianie
oÊwietlenia. - Jestem radnà 19. rok,
obserwuj´ prac´ burmistrza od 1998
roku. Kiedy zaczyna∏am prac´ w radzie,
bud˝et wynosi∏ 7 mln z∏, dziÊ to blisko
50 mln z∏, burmistrz przez ca∏y okres
sprawowania w∏adzy doprowadza∏
miasto do coraz lepszego stanu - mó-
wi∏a.

Przewodniczàcy z rekwizytem

- Kary i odsetki nie zrujnowa∏y bud-
˝etu, miasto obroni∏o si´ dzi´ki po-
zytywnym opiniom izby obrachunkowej
- wskazywa∏a Izabela Kowacka. - MyÊl´,

Bud˝et w skrócie

W 2016 roku w bud˝ecie Ciechocinka wykazano 46,9 mln z∏ dochodów i 44,7 mln z∏ wydatków. Po uwzgl´dnieniu
kosztów obs∏ugi zad∏u˝enia (na koniec ubieg∏ego roku wynosi∏o 7,4 mln z∏) deficyt wyniós∏ niemal 3 mln z∏.
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Za, a nawet przeciw
Remisem zakoƒczy∏o si´ g∏osowanie w Radzie Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi
Ciechocinka Leszkowi Dzier˝ewiczowi. Tym samym kwesti´ absolutorium radni pozostawili bez rozstrzygni´cia.



ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI13

Z ˚YCIA MIASTA

˝e oceny nale˝y zostawiç mieszkaƒcom
i wyborcom, którzy ocenià prac´ bur-
mistrza w wyborach - doda∏a.

Grzegorz Adamczyk mówi∏ o nie-
akceptowalnej postawie firmy Gutko-
wski podczas prowadzenia inwestycji
i póêniejszego sporu. - Zosta∏ pope∏-
niony b∏àd, ale to nie wynika ze z∏ej
woli, wszystko wynika∏o z braku fa-
chowców w mieÊcie - stwierdzi∏.

- Nie oceniamy z∏ej czy dobrej woli,
tylko stan faktyczny - odpar∏ Marcin
Zajàczkowski, przewodniczàcy Rady
Miejskiej, pokazujàc jeden z kamieni,
jakimi wysypano alejki i pytajàc, czy
mo˝na to uznaç za bezpieczne roz-
wiàzanie.

„Bez grama satysfakcji”

- Nie jesteÊmy tu po to, by wystawiaç
panu burmistrzowi laurk´ - mówi∏ Mar-
cin Strych.- Uwzgl´dniajàc wszystko,
co zosta∏o zrobione prawid∏owo, nie
mo˝na pomijaç najwi´kszej, po wyko-
naniu wodociàgów, inwestycji. Jakie
koszty mia∏aby ponieÊç gmina, ile pie-
ni´dzy trzeba wyrzuciç w b∏oto, aby
tego absolutorium nie udzieliç? Kwoty
sà niebagatelne - zaznaczy∏.

- Nie b´d´ w stanie spojrzeç w oczy
wyborcom i powiedzieç, ˝e w 2016
roku wszystko by∏o ok. Zap∏aciliÊmy
ogromne odszkodowanie i z ca∏ym sza-
cunkiem panie burmistrzu, bez grama
satysfakcji, nie jestem w stanie zag∏oso-
waç za absolutorium - zakoƒczy∏.

- Trudno dyskutowaç z pewnymi fak-
tami - przyzna∏ burmistrz Leszek Dzier-
˝ewicz. - Wyrok Sàdu Okr´gowego we
W∏oc∏awku jest mojà osobistà pora˝kà.
Z bólem serca podejmowa∏em decyzj´
o tym, by wyp∏aciç Êrodki, które zosta∏y
okreÊlone w wyroku sàdowym - powie-
dzia∏.

Brak doÊwiadczenia

Burmistrz zaznaczy∏, ˝e problem z
rewitalizacjà parków zaczà∏ si´ ju˝ na
etapie projektowania, gdy w zwiàzku
z napi´tymi terminami aplikowania o
Êrodki unijne miasto zleci∏o przygoto-
wanie wst´pnej dokumentacji projek-
towej zewn´trznej firmie. Dopiero gdy
firma Gutkowski zaj´∏a si´ projektem
technicznym, mia∏o okazaç si´, jak du-
˝e pole manewru pozostawia∏a wyko-
nawcy przygotowana dokumentacja.
- Brak doÊwiadczenia to ˝adne uspra-
wiedliwienie, ale wówczas mog∏em

bazowaç tylko na przekonaniu, ˝e fir-
ma przygotowujàca ten dokument
zrobi to solidnie i rzetelnie - mówi∏
burmistrz.

Burmistrz przypomnia∏, ˝e sprawa
inwestycji znalaz∏a si´ w sàdzie z po-
wodu prac ziemnych na terenie obec-
nego parku linowego, za co firma Gut-
kowski za˝àda∏a 3,2 mln z∏. - Nie
mogliÊmy si´ na to zgodziç i sà przyz-
na∏, ˝e firmie nale˝ne jest 520 tys. z∏.
W tym zakresie rozstrzygni´cie sàdowe
by∏o dla interesów miasta dobre - pod-
kreÊli∏.

Wojna z Gutkowskim

Leszek Dzier˝ewicz odniós∏ si´ tak˝e
do kwestii alejek parkowych, które zo-
sta∏y wykonane z niew∏aÊciwego ma-
teria∏u. - Problem zaczà∏ si´ wtedy, kie-
dy z nieznanych nikomu przyczyn, ku
zaskoczeniu obs∏ugujàcych inwestycj´,
jeden z inspektorów podpisa∏ akcep-
tacj´ takiego wykonania alejek, dzia∏a-
jàc wbrew interesowi gminy - t∏uma-
czy∏ burmistrz. - Przy akceptacji inspe-
ktora nadzoru stan´liÊmy w∏aÊciwie na
przegranej pozycji. Przez ca∏y czas trwa-
nia robót toczy∏a si´ otwarta wojna z
wykonawcà, poczàwszy od harmono-
gramu, a˝ po samà realizacj´. TrafiliÊmy
na wykonawc´, który okaza∏ si´ byç
nierzetelny. Oceniajàc z perspektywy
czasu ca∏a realizacj´, byç mo˝e najlep-
szym rozwiàzaniem by∏o po prostu
wyrzucenie tej firmy z placu budowy,
tak jak to zrobi∏ burmistrz Aleksandrowa
Kujawskiego. Poniewa˝ jednak w gr´
wchodzi∏y Êrodki europejskie, nie od-
wa˝y∏em si´ na to. Majàc dzisiejsze
doÊwiadczenie, mog´ powiedzieç, ˝e
z punktu widzenia interesów miasta to
by by∏o najkorzystniejsze - powiedzia∏
burmistrz.

Leszek Dzier˝ewicz podkreÊla∏, ˝e w
myÊl wyroku sàdowego miasto i tak
zap∏aci∏o 1,5 mln z∏ mniej, ni˝ ˝àda∏a
firma Gutkowski. Wskazywa∏ tak˝e na
fakt, i˝ wysokie odsetki w du˝ej mierze
wynika∏y z przeciàgajàcego si´, trwa-
jàcego a˝ cztery lata, procesu. - Gdyby
ktokolwiek móg∏ przewidzieç te roz-
strzygni´cia sàdowe, przynajmniej w
zakresie kwoty g∏ównej jakieÊ pieniàdze
by∏yby uruchomione wczeÊniej. Roz-
strzygni´cie sàdowe by∏o niekorzystne,
zosta∏em sam na placu boju i musz´
dziÊ ponieÊç tego konsekwencje - za-
koƒczy∏ burmistrz.

   Krzysztof Lepczyƒski

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.



Ciechociƒski zespó∏ Sko∏owani podczas tegorocznej edycji „Sztuki bez barier” zaprezentowa∏ premierowy klip do utworu
„Skacz z g∏owà”.
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- Muzyk´ do utworu napisa∏ Krzysiek
„Broda” Sieradzki, ja stworzy∏em tekst,
który opowiada, jak koƒczy si´ brawura
w wodzie - mówi Jurek Szymaƒski ze
Sko∏owanych i Centrum Niezale˝nego
˚ycia „Sajgon” - Naszym zamiarem jest
ostrze˝enie, jak niebezpieczne sà skoki
do niestrze˝onych i nieznanych akwe-
nów - podkreÊla.

Prócz Sko∏owanych, 17 czerwca pod-
czas Prezentacji Artystycznych „Sztuka
bez barier” wystàpili Jacek Dewódzki

Trio, Jerzy D´bina z zespo∏em „Black &
White”, pARTyzant i Stara Szko∏a.

„Sztuka bez barier” to impreza inte-
gracyjna, której celem jest zwrócenie
uwagi na ró˝ne formy aktywnoÊci i po-
pularyzowanie twórczoÊci artystycznej,
w tym równie˝ osób z niepe∏nospraw-
noÊciami. „Impreza jest otwarta dla
wszystkich - dla ka˝dego, kto interesu-
je si´ sztukà - zarówno przez du˝e, jak
i ma∏e „s”, dla ka˝dego, kto chce poz-
naç Êwiat wyobraêni i wra˝liwoÊci dru-

giego cz∏owieka. Sztuka ludzi jednoczy
i zbli˝a, a obcowanie z nià wzbogaca
o nowe prze˝ycia, dostarcza wielu wra-
˝eƒ, porusza myÊli i wyobraêni´” -t∏u-
maczà organizatorzy.

Wydarzenie zosta∏o sfinansowane
przez Urzàd Miejski w Ciechocinku. Po-
moc organizacyjnà zapewni∏o Stowa-
rzyszenie Centrum Niezale˝nego ˚ycia
w Ciechocinku.

     red.

Skacz z g∏owà
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Julia Kordylak, Aleksandra Nowak i Damian Kolasiƒski zdobyli g∏ówne nagrody podczas XVI Fina∏u Kujawsko-
Pomorskiego M∏odzie˝owego Przeglàdu Piosenek „Debiut’17”.
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M∏ode talenty w „Debiutach”

w Miejskim Centrum Kultury. Zagrali
te˝ koncert kameralny w Szpitalu Uz-
drowiskowym nr 1.

- Cel przeglàdu jest jeden, to rozwój
muzyczny m∏odzie˝y - mówi „Zdrojowi”
Roman Fieberg, muzyk i pedagog z
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kul-
tury, pomys∏odawca ca∏ego festiwalu.
- To ju˝ czwarta edycja „Debiutów”
i z roku na rok poziom jest wy˝szy. Nie
znajduje si´ tu m∏odzie˝ przypadkowa,
ale umuzykalnione osoby, które zas∏u-
gujà na to, ˝eby je promowaç - dodaje.

- Wspó∏pracujemy wiele lat, ale ta
impreza ciàgle roÊnie - cieszy∏a si´ pod-
czas fina∏u Barbara Kawczyƒska, dyrek-
tor ciechociƒskiego MCK.

W jury konkursu prócz Romana Fie-
berga zasiedli dr Joanna ˚ó∏koÊ-Zag-
daƒska, piosenkarka, wyk∏adowca Wy-
dzia∏u Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,
Krystyna Wulert, specjalistka z zakresu
s∏owa i recytacji Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz
Mieczys∏aw Franaszek, aktor, wyk∏a-
dowca Wydzia∏u Wokalno-Aktorskiego
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

     red.

W ciechociƒskiej muszli koncertowej
wystàpi∏o 15 m∏odych wykonawców,
wy∏onionych w powiatowych elimina-
cjach. Tytu∏y „Najlepszego Wykonawcy
Roku 2017” i zaproszenie na sesj´ na-
graniowà otrzymali Julia Kordylak z To-
pólki, Aleksandra Nowak ze ˚nina i Da-
mian Kolasiƒski z Bydgoszczy. Julia
Kordylak otrzyma∏a dodatkowà nagro-

d´ ufundowanà przez Leszka Dzier˝e-
wicza, burmistrza Ciechocinka.

Wyró˝nienia przyznano Karolinie
Zieliƒskiej z Kowalewa Pomorskiego,
Marcelinie Bociek z Bydgoszczy i Aga-
cie Gorczewskiej z ¸asina.

Przed fina∏owym koncertem w parku
Zdrojowym m∏odzi finaliÊci uczestniczyli
w trzydniowych warsztatach wokalnych

fo
t.

 K
. L

ep
cz

yƒ
sk

i



Nie tylko teraz brzeg Wis∏y jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Pla˝owanie nad rzekà cenili sobie nasi
przodkowie. Zanim roz∏o˝ymy kocyk na pla˝y miejskiej, która niebawem ma powstaç nad rzekà, powspominajmy.
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Nadrzeczna pla˝a w Ciechocinku

Rekreacja pla˝owa pojawi∏a si´ w
XIX wieku. P∏ywanie i zamaczanie si´
w wodzie, spacery i le˝enie nad wodà
to bardzo ciekawe zjawisko kulturowe.
Pla˝owanie sta∏o si´ sp´dzaniem wol-
nego czasu. Zwiàzana z nim by∏a moda
i obyczaje, wp∏yn´∏o na rozwój prze-
mys∏u, który zaczà∏ wytwarzaç przeró˝-
ne akcesoria: od le˝aków i parawanów
po stroje, specjalne obuwie i kosmetyki.
Pami´taç jednak nale˝y, ˝e niegdyÊ
blada skóra by∏a synonimem dobrego
pochodzenia, a opalona twarz i cia∏o
kojarzone by∏y z pracà fizycznà na Êwie-
˝ym powietrzu. Nic wi´c dziwnego, ˝e
mimo pobytu nad wodà chroniono si´
pod kapelusze, cia∏o zakrywa∏ obszerny
strój i p∏aszcz kàpielowy zak∏adany po
p∏ywaniu, a specjalny parasol s∏onecz-
ny dawa∏ cieƒ nawet w najbardziej
upalny dzieƒ. Dodaç nale˝y, ˝e dopie-
ro po I wojnie Êwiatowej pojawiajà si´
pla˝e koedukacyjne. Pla˝e mieszane
przeznaczone by∏y tylko dla ca∏ych ro-
dzin.

Pla˝owanie w kurortach

Na poczàtku wieku wyjazd do W∏och
czy nad Ba∏tyk by∏ wielkà wyprawà dla
Polaka z zaboru rosyjskiego. Je˝eli pod-
dany cara chcia∏ wypoczàç nad mo-
rzem, cz´sto musia∏ wyrobiç doÊç kosz-
towny paszport, no i oczywiÊcie

posiadaç sporo gotówki na wszelkie
wydatki zwiàzane z pobytem za gra-
nicà. Dlatego pod koniec XIX wieku
popularna sta∏a si´ Po∏àga, reklamo-
wana nawet w „Zdroju Ciechociƒskim”
w 1907 roku. Na wakacje do „nadba∏-
tyckiego Zakopanego” przyje˝d˝ali Po-
lacy ze wszystkich zaborów -  mimo
ucià˝liwej drogi. Jednak˝e wielu wy-
biera∏o kurorty, do których ∏atwiej by∏o
dotrzeç. Popularne sta∏y si´ wyjazdy
do wód, niekoniecznie wÊród rzeczy-
wiÊcie chorych, pragnàcych podrepe-
rowaç swoje zdrowie. Na przyk∏ad w
Ciechocinku nie tylko pacjenci za˝ywali
kàpieli w wannach z solankà, a komu
to nie wystarcza∏o, ten w´drowa∏ nad
Wis∏´, tym bardziej, ˝e w upalne dni
lata mo˝na by∏o sp´dziç tu przyjemnie
czas i znaleêç och∏od´.

Ciechociƒskie kàpielisko nad Wis∏à

Przed I wojnà Êwiatowà nad brze-
giem królowej polskich rzek urzàdzono
kàpielisko. Pia∏ o nim J. Bandrowski w
„Pierwszym ilustrowanym przewodniku
po Ciechocinku i okolicy” z 1908 roku,
tak˝e w wydanym w 1910 roku przez
F. Makowskiego „Informatorze Ciecho-
ciƒskim ilustrowanym z planikiem sytu-
acyjnym osady” zawarta jest informacja,
˝e kolonista Kriger urzàdzi∏ specjalnà

∏azienk´, nieco prymitywnà i za op∏atà
10 kopiejek mo˝na by∏o zanurzyç si´
w wodzie rzecznej. Jednak r´cznik i
przeÊcierad∏o nale˝a∏o wziàç ze sobà.
Z kolei zak∏ad gimnastyczny Rudolfa
Graffa oferowa∏ nauk´ p∏ywania w
WiÊle. Wystarczy∏o zap∏aciç 10 rubli za
kurs miesi´czny. Jednak droga nad rze-
k´ by∏a daleka. Mo˝na by∏o wynajàç
doro˝k´, ale to wiàza∏o si´ z wydatkiem
60 kopiejek. Pla˝a znajdowa∏a si´ bo-
wiem za warzelnià soli w kierunku pó∏-
nocnym, czyli z dala od centrum.
Jeszcze w latach dwudziestych XX wie-
ku ∏acha wiÊlana z nienajgorszà pla˝à
pojawia si´ w informatorach uzdro-
wiska. Funkcjonowa∏a jeszcze pod ko-
niec ubieg∏ego wieku, bowiem pami´-
tam rodzinne wyprawy nad Wis∏´.
Dawne pla˝e z ˝ó∏tym piaseczkiem sà
teraz poroÊni´te krzewami i trawà.
¸atwiej spotkaç w tym miejscu Êmieci
ni˝ odwa˝nego pla˝owicza. Jak na razie
amatorzy wypoczynku nad wodà po-
dà˝ajà tego lata na przystaƒ, gdzie
mogà nie tylko roz∏o˝yç kocyk, napiç
si´ czegoÊ ch∏odnego, lecz tak˝e udaç
si´ w rejs po WiÊle statkiem Bas, po-
dziwiajàc uroki „królowej polskich rzek”.
Mo˝e zdà˝à odpoczàç w tym roku na
planowanej pla˝y miejskiej?

Aldona Nocna
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Troje artystów z Sopotu pokaza∏o swoje prace malarskie w Galerii Pod Dachem Nieba. Wernisa˝ wystawy
„W poszukiwaniu drogi artystycznej” odby∏ si´ 8 lipca.
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- Wystawa powsta∏a z inspiracji Jur-
ka Sobierajskiego, który poprosi∏ znajo-
mych artystów z Sopotu, by zgodzili
si´ wystàpiç w galerii. I tak si´ sta∏o -
mówi∏ Marian Gawinecki, prezes To-
warzystwa Przyjació∏ Ciechocinka, które
organizuje wystawy w Galerii Pod Da-
chem Nieba w 22. Wojskowym Szpitalu
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym.

Podczas wernisa˝u wystàpili Marzen-
na i Waldemar Gmiƒscy oraz Jerzy So-
bierajski.

O bohaterach ostatniej wystawy:
Joanna Nowicka urodzi∏a si´ w Sopo-

cie, choç wi´kszoÊç ˝ycia sp´dzi∏a w
Wielkiej Brytanii. Malarstwa i rysunku
uczy∏a si´ w Polskiej Szkole Malarstwa
pod kierunkiem prof. Mariana Bohusz-
Szyszki, studiowa∏a tak˝e w Heatherly

School of Fine Art. Po powrocie do kra-
ju jednà z inspiracji twórczych by∏a g∏´-
boko zakorzeniona na Pomorzu sztuka
sakralna. Wystawia∏a w POSK w Lon-
dynie i w siedzibie Inernational Maritime
Organization.

Krzysztof Nowiƒski przygod´ z bursz-
tynem rozpoczà∏ ju˝ w liceum, poma-
gajàc starszemu bratu w projektowaniu
i wytwarzaniu bi˝uterii. Swojà wystawà
autor chce pokazaç, ˝e bursztyn to nie
tylko bi˝uteria, ale tak˝e element sztuki
sakralnej. Tematem prac sà krzy˝e,
wota i monstrancje. Motywy sakralne
pojawiajà si´ równie˝ w jego malars-
twie, stàd wizerunki Êwi´te malowane
farbami olejnymi na desce. Prace Krzy-
sztofa Nowiƒskiego wystawiane sà w
muzeach w Stanach Zjednoczonych

i na Litwie.
Lucjan Nowiƒski malarstwo studio-

wa∏ w pracowni prof. Jacka ˚u∏aws-
kiego w PWSSP w Gdaƒsku, w 1972
roku uzyskujàc dyplom. W 1987 roku
wyemigrowa∏ do Nowego Jorku. Tam
zaczà∏ malowaç na blasze aluminiowej,
na którà nak∏ada si´ faktur´ z ˝ywicy
epoksydowej. W latach 90. tworzy∏
p∏askorzeêby i rzeêby z tektury. W roku
2000 otworzy∏ z przyjació∏mi pracowni´
i galeri´ „One Way Studio”.

Wystaw´ „W poszukiwaniu drogi
artystycznej” mo˝na oglàdaç w Galerii
Pod Dachem Nieba w 22. Wojskowym
Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyj-
nym przy ul. Wojska Polskiego 5 do
koƒca sierpnia.

     red.

Poszukiwanie artystycznej drogi
w Galerii Pod Dachem Nieba



„Dzieƒ po dniu, uÊmiechni´ta, radosna i kolorowa Afryka otacza∏a nas, wch∏ania∏a i powodowa∏a, ˝e z ka˝dà chwilà coraz
bardziej zapominaliÊmy o zimowej szaroÊci dnia codziennego w Polsce” - pisze o swej podró˝y do Gambii i Senegalu Joanna
Wypchlak-Rzepiela, której zdj´cia mo˝na oglàdaç w ciechociƒskiej bibliotece.
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Styczeƒ 2017 - zaczynam swojà przy-
god´ na czarnym làdzie...

Gambia, b´dàca jednym z najmniej-
szych krajów Czarnego Kontynentu, przy-
wita∏a nas cudownà pogodà, co by∏o
wr´cz niesamowitym uczuciem po tym,
jak w Polsce zostawiliÊmy 20-stopniowe
mrozy. Pierwszy afrykaƒski posi∏ek, pierw-
sza noc pod moskitierà i to uczucie pod-
ekscytowania przed tym, co przyniosà
kolejne dni, a b´dzie si´ dzia∏o…

Kiedy wylàdowaliÊmy w tym goràcym
kraju, sytuacja by∏a napi´ta. Prezydent
Gambii nie uzna∏ wyników wyborów i nie
chcia∏ przekazaç w∏adzy swojemu nast´p-
cy. Na ulicach wojsko i co chwil´ punkty
kontroli... Czy to nas powstrzyma∏o przed
wielka przygodà? Nie! Zafascynowani
pi´knem i dzikoÊcià tego rejonu wyruszy-
liÊmy w dotàd nieznane dla nas rejony.

Dzieƒ po dniu, uÊmiechni´ta, radosna
i kolorowa Afryka otacza∏a nas, wch∏ania∏a
i powodowa∏a, ˝e z ka˝dà chwilà coraz
bardziej zapominaliÊmy o zimowej sza-
roÊci dnia codziennego w Polsce. Gambia
i wcià˝ powtarzane przez miejscowych
„no problem, no stress” by∏o poczàtkiem
naszej podró˝y.

Panuje tutaj klimat tropikalny z po-
dzia∏em na por´ suchà i deszczowà. Pora
sucha trwa od listopada do maja i jest to
najlepszy czas na buszowanie po tym re-

jonie. Gambia jest cudownym miejscem
dla mi∏oÊników ptaków. ˚yje ich tu oko∏o
500 gatunków, a pami´tajcie o tym, ˝e
jest to najmniejsze paƒstwo kontynentu
afrykaƒskiego - powierzchnia Gambii jest
mniejsza od województwa kujawsko -
pomorskiego. Ptaki spotyka si´ tutaj wsz´-
dzie, a ich podobizny widniejà na bank-
notach, a nawet na butelkach piwa.

Zostawiamy to ma∏e paƒstewko na kil-
ka dni i podà˝amy w kierunku innego
kraju. Promem przeprawiamy si´ na drugi
brzeg przez najwi´kszà rzek´ Gambi´. W
niej ˝yjà krokodyle, hipopotamy i delfiny.
Naszym celem jest Senegal ze swojà sto-
licà Dakarem.

W tym rejonie odwiedzamy równie˝
kolejne cudowne miejsce, którym jest
Ró˝owe Jezioro (Lac Rose). Jego nazwa
pochodzi od ró˝owego zabarwienia, które
najlepiej widaç w porze suchej, kiedy to
stan wody obni˝a si´, a zamieszkujàce
jezioro s∏onolubne algi stajà si´ aktyw-
niejsze i produkujà swój pi´kny, ró˝owy
barwnik. Jezioro to s∏ynie równie˝ z og-
romnych iloÊci z∏ó˝ soli. Jego zasolenie
to ok. 390 g na litr wody. Niestety nie
pozwala to na p∏ywanie, ale za to wielkà
atrakcjà jest unoszenie si´ na jego po-
wierzchni w pozycji siedzàcej.

W Senegalu mo˝na te˝ przenieÊç si´
w czasie. Pozwoli∏a nam na to wyprawa

na wysp´ Goree z jej niepowtarzalnym
klimatem minionej epoki. To zupe∏nie
inny Êwiat ni˝ Dakar. Wyspa liczy sobie
oko∏o tysiàca mieszkaƒców. Jest tam
bardzo spokojnie i kolorowo. Ale jest te˝
mroczna przesz∏oÊç tego magicznego
zakàtka. Miejsce to wcià˝ przypomina o
czasach niewolnictwa, stàd w∏aÊnie wy-
p∏ywa∏y statki z niewolnikami do Ameryki.
Do dziÊ miejsce to stanowi symbol wy-
zysku cz∏owieka przez cz∏owieka. Wyspa
mo˝e te˝ poszczyciç si´ wzgórzem, które
s∏u˝y∏o jako plener podczas kr´cenia scen
do filmu „Dzia∏a Nawarony”.

Powrót na làd i kolejne miejsce, które
trzeba zobaczyç, a które zapewne, tak
jak i mnie, mo˝e dostarczyç Wam mie-
szanych odczuç. Saint Louis, bo w∏aÊnie
to miasto mam na myÊli, uwa˝ane jest
za per∏´ zachodniej Afryki. Pomimo, i˝
wpisane na list´ UNESCO, to jednak chyba
o nim zapomniano, jest zaniedbane, ˝e
a˝ ˝al myÊleç co b´dzie dalej. Bardzo
rozczarowa∏ mnie ten widok i brak dzia∏aƒ
ze strony rzàdu, by uchroniç je od znisz-
czenia. Cudowne niegdyÊ kamienice z
wewn´trznymi dziedziƒcami, balkonami,
okiennicami, które kiedyÊ by∏y siedzibami
najzamo˝niejszych mieszkaƒców tego
miasta, teraz rozpadajà si´, odpadajà z
nich tynki, kruszà si´ gzymsy, okna cz´sto
pozbawione sà szyb lub wr´cz straszà

W Afryce znajdziesz wszystkie barwy t´czy.
Niezwyk∏a wystawa zdj´ç w bibliotece
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ciemnymi dziurami. Koloru dodajà jedynie
mieszkaƒcy. Ich cudowne stroje i uÊmiech.
Na chodnikach siedzà kolorowo ubrane
mieszkanki tego cudownego niegdyÊ
miasta i sprzedajà warzywa, owoce i
orzeszki ziemne, których Senegal jest
g∏ównym producentem i eksporterem
tych przysmaków.

Ciekawostkà architektonicznà St. Louis
jest most, o którym krà˝à legendy, jedna
z nich mówi, i˝ zosta∏ on skonstruowany
przez samego Gustava Eiffla, twórc´
s∏ynnej Wie˝y Eiffla w Pary˝u.

Saint Louis jest równie˝ jazzowà stolicà
Afryki. Tutaj odbywajà si´ te˝ regaty.

Cz´Êcià Saint Louis jest wioska rybacka.
Niestety to prze˝ycie nie nale˝y do naj-
milszych. Smród rozk∏adajàcych si´ ryb i
ogólnie panujàcy ba∏agan na d∏ugo po-
zostanà w mojej pami´ci. Tutaj równie˝
koloru dodawa∏y stroje mieszkaƒców oraz
zieleƒ sieci. RadoÊç na twarzach rybaków
na koniec dnia po udanych po∏owach,
które za dobrà cen´ uda∏o si´ sprzedaç,
te˝ ∏agodzi∏o niemi∏e „doÊwiadczenia
zapachowe”.

Ch´ç spotkania z naturà tego afrykaƒ-
skiego zakàtka zaprowadzi∏a nas do jed-
nego z najpi´kniejszych miejsc w Senegalu
- Parku Narodowego Des Oiseaux Du
Djoudj, który jest najwa˝niejszym ptasim
sanktuarium na Êwiecie. To prawdziwy
raj dla fotografów. Spotkacie tu mnóstwo
pelikanów, kormoranów, czapli, ibisów,
g´siówki egipskie, or∏y bieliki i flamingi.
Przy odrobinie szcz´Êcia zobaczycie sza-
kale, dzikie konie, guêce, gazele czy kro-
kodyle.

Kolejne, pi´kne i dzikie miejsce, które
odwiedziliÊmy to Rezerwat Bandia. Pod-
czas safari, specjalnie przygotowanymi
do tego celu samochodami, mogliÊmy
podziwiaç afrykaƒskie pi´knoÊci afrykaƒ-
skiej fauny: ˝yrafy, nosoro˝ce, zebry, ba-
wo∏y sawannowe, antylopy, hieny, patasy
rude, koczkodany zielone itd.

Senegal to równie˝ cudowne, pot´˝-
ne, przypominajàce nogi s∏onia baobaby,
nazywane drzewami rosnàcymi do góry
nogami, roÊlin która pami´tajà czasy
sprzed wielu tysi´cy lat. Jedna z legend
miejscowej ludnoÊci g∏osi, i˝ baobab
rozz∏oÊci∏ Boga, który za to posadzi∏ go
do góry korzeniami. Drzewo to ma wy-
jàtkowe znaczenie. Zapewnia po˝ywienie,
wod´, schronienie i leki na wiele dolegli-
woÊci. Z owoców miejscowa ludnoÊç robi
cudowny, orzeêwiajàcy, bogaty w wita-
min´ C napój. Polecam - pyszny. LiÊcie,
owoce i kora sà stosowane jako Êrodek
przeciw febrze, leczy si´ nim te˝ nerki i

inne choroby. M∏ode liÊcie mo˝na jeÊç
jak szpinak a p´dy, jak szparagi. Sprosz-
kowane nasiona mieszkaƒcy Senegalu
stosujà jako substytut kawy, równie˝ z
nich robià olej i mas∏o. W∏ókno z kory
jest u˝ywane do wyrobu lin, koszy, ubraƒ,
strun instrumentów muzycznych a wy-
próchnia∏e pnie tubylcy u˝ywajà jako gro-
bowców. Cudowne drzewo... szkoda, ˝e
u nas nie roÊnie.

Poniewa˝ sama uwielbiam ekspery-
mentowaç w kuchni, musz´ wspomnieç
te˝ o urokach afrykaƒskiej kultury. Caf?
Touba to cudowna, aromatyczna kawa,
którà doprawia si´ goêdzikami i pieprzem
gwinejskim: nadajà jej one bardzo aro-
matycznego smaku. Caf? Touba pija si´
we wszystkich tangana (podmiejskich
kawiarniach), w których mo˝ecie poznaç
miejscowà kuchni´ ulicznà. Sà to bardzo
ubogo urzàdzone ma∏e lokaliki, które
serwujà równie˝ aromatyczne posi∏ki.
Senegal s∏ynie z najlepszych potraw w
zachodniej Afryce. Je˝eli odstraszajà was
podmiejskie restauracyjki, bary itp., mo˝na
oczywiÊcie spróbowaç tej fantastycznej
kuchni w bardziej wyszukanych miejscach,
ja jednak uwa˝am, ˝e prawdziwe smaki
ka˝dego miejsca na Êwiecie spotka si´
w∏aÊnie na ulicach.

„Thieboudienne” to najpopularniejsza,
narodowa potrawa Senegalu. W j´zyku
wolof oznacza „ry˝ z rybà”. Âwie˝a ryba
lub kawa∏ek suszonej ryby, yet (suszone
mi´czaki o ostrym zapachu), ry˝ i warzy-
wa (kapusta, rzepa, maniok, marchew,
bak∏a˝an, cebula, czosnek, koncentrat
pomidorowy, ostra papryka, wszystko
sma˝one jest na g∏´bokim oleju arachido-
wym). Kolejnà, bardzo popularnà potra-
wà jest yassa, czyli kurczak przyrzàdzany
z cytrynà, limonka i chili - wed∏ug mnie
cudowny smak. Najpopularniejszym chy-
ba napojem jest Bissap (z hibiskusa) oraz
sok z baobabu. OczywiÊcie spotkacie si´
z herbatami. Parzenie zielonej chiƒskiej
herbaty to ceremonia∏, który kultywowany
jest w ca∏ej zachodniej Afryce.

Niestety urlop jest zawsze za krótki i
tym razem te˝ tak by∏o, dlatego zarówno
Gambi´, jak i Senegal odwiedz´ jeszcze
nieraz, a tymczasem mam szans´ pokazaç
ma∏y wycinek tego, co zobaczy∏am. Mojà
wystaw´ fotografii o mieszkaƒcach Gam-
bii i Senegalu mo˝ecie zobaczyç w Miejs-
kiej Bibliotece Publicznej w Ciechocinku.
Zapraszam, bo przecie˝ warto szukaç
wszystkich barw t´czy... a znajdziesz je
na afrykaƒskim làdzie.

        Joanna Wypchlak-Rzepiela

KINO „ZDRÓJ”
W sierpniu planujemy zagraç:

„Pary˝ mo˝e poczekaç”
komedia romantyczna, prod. USA, 1.32

6.08 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 7.08 (poniedzia∏ek)

godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Auta 3”
bajka dla dzieci 2D, animacja, komedia,

prod. USA, 1.49
11.08 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i 12.08 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara”
przygodowy, fantasy, prod. Australia,

USA, 2.09
11.08 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 12.08 (sobota) godz. 19 (kasa 18-19)

„Kapitan Majtas”
bajka dla dzieci 2D, animacja, komedia,

prod. USA, 1.29
18.08 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i 19.08 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Babskie wakacje”
komedia, prod. USA, 1.30

18.08 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 19.08 (sobota) godz. 19.00

„Ma∏a wielka stopa”
bajka dla dzieci w 2D, animacja,

prod. Belgia, Francja
21.08 (poniedzia∏ek)

godz. 16.00 (kasa 15-16) i 22.08 (wtorek)
godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Valerian i miasto tysiàca planet”
akcja, sci-fi, fantasy, prod. USA, Francja,

2.17 od 15 lat
30.08 (Êroda) godz. 19.00 (kasa 18-19) i

31.08 (czwartek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

Kasy otwarte na godzin´ przed seansem. Kino
zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze

i zmian godzin otwarcia kasy.

Dla filmów w systemie 2D:
- bilet normalny 15 z∏otych

- bilet ulgowy 10 z∏otych dla dzieci  do lat
16 na bajki i filmy animowane

Dla filmów w systemie 3D:
- bilet normalny 19 z∏otych

- bilet ulgowy 14 z∏otych dla dzieci do lat 16
na bajki i filmy animowane

- zakup okularów polaryzacyjnych 5 z∏otych

Uwaga! Nie przyjmujemy rezerwacji
indywidualnych, tylko rezerwacje dla grup

zorganizowanych -  minimum 20 osób.

Wystaw´ zdj´ç Joanny Wypchlak-Rzepiela „Siódmy kolor t´czy znajdziesz na
Czarnym Làdzie. Gambia i Senegal w moim obiektywie” mo˝na zwiedzaç do
koƒca sierpnia w godzinach otwarcia biblioteki.



Zmar∏ prof. Wies∏aw Dembski, ciechociƒski malarz i grafik zwiàzany z Akademià Sztuk Pi´knych w Gdaƒsku.
Wybitny artysta zmar∏ 1 lipca w wieku 84 lat.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 20

KULTURA

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 Szkole 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 ukoƒczenia studiów z malarstwa. Dwa lata zajmowa∏
si´ lotnictwem i ˝eglarstwem. Przez kolejne pi´ç pracowa∏ w technikum wikliniarskim
w Kwidzynie, nast´pnie przez rok uczy∏ bezrobotnych w Borach Tucholskich. By∏ kierow-
nikiem Pracowni Grafiki Artystycznej „Oficyna” 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 Pracowni´ Grafiki Artystycznej Technik Metalowych. W 1984 roku
za∏o˝y∏ Mi´dzynarodowy Klub „Mezzotinta”. W 1995 roku za∏o˝y∏ prywatnà fundacj´,
która zaprasza do swojej galerii autorskiej w Ciechocinku artystów malarzy i grafików.
Odby∏ wiele podró˝y artystycznych m.in. kilkakrotnie do Niemiec, na W´gry, do Francji,
Rosji, Holandii, Czech, W∏och i Finlandii.

Zorganizowa∏ ponad 200 wystaw zbiorowych malarstwa i grafiki artystycznej, ponad
50 wystaw indywidualnych, za swoje prace otrzyma∏ 30 nagród, odznaczono go Z∏otym
i Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi. Prace Wies∏awa Dembskiego znajdujà si´ m.in. w muzeach
w Gdaƒsku, Szczecinie, S∏upsku, Toruniu, Olsztynie, Lublinie, Kaliszu i L´borku, za granicà
w Muzeum w Kalmarze w Szwecji, w Muzeum w Turku w Finlandii, w bibliotekach: Na-
rodowej w Warszawie, miejskiej w Bremie i polskiej w Pary˝u, a tak˝e w kolekcjach pry-
watnych w kraju i za granicà.

Prof. Wies∏aw Dembski nie ˝yje
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WÊród wielu rysunków, jakie mistrz
wykona∏, znalaz∏ si´ tak˝e portrecik
ni˝ej podpisanej z Wis∏à w tle i z cha-
rakterystycznym, je˝eli chodzi o nad-
wiÊlaƒski nieszawski krajobraz, pro-
mem. Rysunek zosta∏ zatytu∏owany
“Nieszawa - jesieƒ nad Wis∏à, 2012”.
Portret by∏ dwukrotnie prezentowany
na wystawach indywidualnych Wie-
s∏awa Dembskiego w 2013 roku, naj-
pierw w rodzinnym Ciechocinku, a póê-
niej w Nieszawie.

          Wanda Wasicka

Odszed∏ ceniony pedagog Akademii
Sztuk Pi´knych w Gdaƒsku, jeden z jej
filarów. Wies∏aw Dembski by∏ niezwykle
wra˝liwym artystà, który bardzo lubi∏
kontakt z odbiorcami sztuki. Jego wer-
nisa˝e by∏y prawdziwà ucztà duchowà.
Pe∏en pomys∏ów, ch´tnie dzielàcy si´
swoimi wspomnieniami, sypiàcy aneg-
dotami, opowiadajàcy o swoich pra-
cach, które z pasjà prezentowa∏. Jego
dorobek by∏ bardzo bogaty. Tworzy∏

nie tylko grafiki, w których by∏ mistrzem,
ale i obrazy olejne, fotografie, rzeêby.
Spotkania z Profesorem by∏y niezwy-
k∏ym prze˝yciem. Zawsze uÊmiechni´ty
i pogodny, optymistycznie nastawiony
do Êwiata i ludzi. Cz∏owiek ˝yczliwy
innym.

Jego odejÊcie to nieod˝a∏owana stra-
ta dla wszystkich, którzy mieli zaszczyt
Go poznaç. Na zawsze b´dzie w naszej
pami´ci, bowiem pozostawi∏ po sobie

nie tylko liczne dzie∏a, które b´dziemy
podziwiaç, lecz tak˝e wspomnienia
tych, którzy cenili jego sztuk´. Jak pisa∏a
Wis∏awa Szymborska: „Umar∏ych wiecz-
noÊç dotàd trwa póki pami´cià im si´
p∏aci”. Pami´tajmy wi´c o Wies∏awie
Dembskim, szczególnie tu w Ciecho-
cinku, z którym by∏ mocno zwiàzany.

 Aldona Nocna



Na deskach muszli koncertowej wystàpi∏o 13 zespo∏ów i solista w ramach
XV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Stra˝ackiej.

- To by∏ udany rok - mówi∏a prof. Irena Ponikowska podczas uroczystego
zakoƒczenia roku akademickiego na Uniwersytecie dla Aktywnych.
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Z ˚YCIA MIASTA

Przez trzy dni goÊcie mogli s∏uchaç
róznorakich wykonaƒ. Wi´kszoÊç ze-
spo∏ów przywiàzana by∏a do tradycji,
widzieliÊmy je zresztà wczeÊniej pod-
czas Spotkaƒ z Folklorem, inne wybie-
ra∏y luêniejszà form´, znalaz∏ si´ nawet

program kabaretowy.
Podczas festiwalu nie mog∏o te˝ za-

braknàç dru˝yny ma∏ych stra˝aków z
Przedszkola im. Kubusia Puchatka.

     red.

Stra˝acy zaÊpiewali

Studenci Uniwersytetu dla Aktyw-
nych zebrali si´ 29 czerwca w sali ki-
nowo-widowiskowej Miejskiego Cen-
trum Kultury, by podsumowaç koƒczàcy
si´ rok akademicki.

- Nie jesteÊmy o rok starsi, tylko o
rok màdrzejsi - podkreÊla∏a prof. Irena
Ponikowska, przewodniczàca Rady Pro-
gramowej UdA. - Zas∏ugujecie paƒstwo
na wypoczynek. Byle by∏ aktywny - do-
da∏a.

- JesteÊcie wyjàtkowymi studentami,
bo nie sprawiacie ˝adnych problemów,

wr´cz wspieracie nasze dzia∏ania - mó-
wi∏a Barbara Kawczyƒska, dyrektor
MCK.

Starostowie grup uniwersyteckich
odebrali z ràk Gra˝yny Ochociƒskiej,
prezes stowarzyszenia UdA, pamiàtko-
we dyplomy. Na scenie wystàpi∏ zaÊ
Jacek Zaborowski, znany ciechociƒski
sobowtór Elvisa Presleya.

W 18 sekcjach Uniwersytetu dla Ak-
tywnych dzia∏a ponad 200 osób. W
ubieg∏ym roku stowarzyszenie obcho-
dzi∏o piàtà rocznic´ powstania.

Koniec roku na Uniwersytecie
dla Aktywnych
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Letnie warstaty
taneczne

W muszli koncertowej 2 lipca wystàpi∏y
Orkiestra Instrumentów Ludowych z
Ukrainy i Harcerski Zespó∏ Mandolin
„Frygi”. To efekt wspó∏pracy Miejskiego
Centrum Kultury z Pa∏acem M∏odzie˝y w
Bydgoszczy. Oba zespo∏y wzi´∏y wczeÊniej
udzia∏ w mi´dzynarodowych warsztatach
muzycznych.

Jak co roku Miejskie Centrum Kultury we
wspó∏pracy z Niepublicznà Szko∏à Muzycznà
w Aleksandrowie Kujawskim zorganizowa∏o
Letnie Warsztaty Muzyczne. Zakoƒczy∏y si´
one 27 czerwca koncertem Cameraty Vla-
dislavii.

Aldona Nocna
w PAN o WiÊle
i Ciechocinku

Aldona Nocna reprezentujàca Towa-
rzystwo Przyjació∏ Ciechocinka wzi´∏a
udzia∏ w seminarium „Vistuliana w zbio-
rach polskich” w warszawskim Pa∏acu
Staszica.

Tematem jej prezentacji by∏y opisy podró˝y
Wis∏à z Warszawy do Ciechocinka. Semina-
rium zorganizowa∏y 27 czerwca Polska Aka-
demia Nauk Archiwum w Warszawie i In-
stytut Historyczny Uniwersytetu Warsza-
wskiego. Wydarzenie towarzyszy∏o obchodom
og∏oszonego przez Sejm Roku Rzeki Wis∏y.



„Smak malin i poziomek” to tytu∏ programu artystycznego, który w noc Êwi´tojaƒskà i dzieƒ wczeÊniej goÊciom
Przedsi´biorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. zaproponowa∏ „Teatr Kuracjusza”.
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Aleksandra Kacprzak i Przemys∏aw Koziarski biegnà 780 km z Zakopanego na Hel w charytatywnym ultramaratonie.
11 lipca odwiedzili Ciechocinek.

Aromatyczne przedstawienie
Niektórzy kuracjusze s∏uchajàc i oglà-

dajàc artystów w Szpitalu Uzdrowisko-
wym nr 1 mogli si´ nawet delektowaç
niepowtarzalnym aromatem i smakiem
poziomek, którymi by∏a cz´stowana
publicznoÊç.

„Sanatoryjny /Teatr Kuracjusza/ dla
Kuracjuszy/ to miód dla serca/ i duszy”.
To jeden z wpisów do kroniki. A oto
kolejne: ”Teatr super niespotykany”.
„Genialny pomys∏”. „Dzi´kuj´ za pi´kno
i dobro, jakie Teatr Kuracjusza przeka-
zuje poprzez teksty, Êpiew i ogromnà
˝yczliwoÊç”. „Wasza praca przywraca
wiar´ w ludzi. Dzi´kujemy za udany
wieczór i wspomnienia, które zostanà
do koƒca”. „Cudowna atmosfera, fan-
tastyczni ludzie, wspania∏e doÊwiadcze-
nie. Dzi´kuj´ za mo˝liwoÊç uczestnictwa

w Teatrze Kuracjusza”. „Bardzo mile
sp´dzone 1,5 godziny. Wielkie zaanga-
˝owanie, artyÊci nieprofesjonalni dali
z siebie wszystko co w duszy gra”.
„Dzi´kujemy za wspania∏y wyst´p. Serce
roÊnie!”. „Cudownie, potrzebnie i nie-
zapomnianie. Chwilo trwaj”. „Âwietny
wyst´p, Êwietni aktorzy, Êwietna orga-
nizacja spektaklu, niezapomniany dzieƒ.
Brawo i dzi´kuj´!!!”. „JesteÊmy pod
ogromnym wra˝eniem talentów i pracy
aktorów, którzy w tak niewiarygodnie
krótkim czasie przygotowali cudowne
przedstawienie. Podziwiamy anima-
tork´ tego przedsi´wzi´cia za jej zdol-
noÊci organizacyjne i umiej´tnoÊci ak-
torskie. Brawo!!! To wspania∏a inicja-
tywa”.

22 czerwca, a wi´c w wigili´ nocy

Êwi´tojaƒskiej, „Teatr Kuracjusza” ot-
worzy∏ po raz ósmy swoje podwoje.
Po premierze wszyscy artyÊci otrzymali
legitymacje potwierdzajàce przynale˝-
noÊç do PUC-owskiego przybytku Mel-
pomeny.

          Wanda Wasicka
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Z ˚YCIA MIASTA

Ultramaraton dobrych serc
Biegacze ruszyli 4 lipca w Zakopa-

nem, odwiedzili Kraków, ¸ódê i Toruƒ,
16 lipca zameldowali si´ na Helu. Ka˝-
dego dnia pokonywali dystans wi´kszy

ni˝ maratonu.
Wszystko po to, by wesprzeç pod-

opiecznych krakowskiej Fundacji Mam
Marzenie, która spe∏nia marzenia cho-

rych dzieci.
Wi´cej o biegu i ca∏ej akcji na stro-

nie internetowej www.ultramaratondo-
brychserc.pl.



Zdaniem psychologa

Polub zmiany

„Wszystko przemija, prócz zmiany” 
            Heraklit

Prawem wszechÊwiata jest zmiana. Pory
roku przychodzà i odchodzà. Po nocy na-
st´puje dzieƒ. Nic nie pozostaje takie samo.
Po zmianach, jakie dokonamy w swoim
˝yciu, stajemy si´ innà osobà. A poprzez
nas mo˝e dokonaç si´ pozytywna zmiana
w Êwiecie, w którym ˝yjemy.

Wa˝ne jest to, byÊmy nie czuli si´ ofia-
rami zmian niechcianych, ale byÊmy stali
si´ twórcami zmian wyp∏ywajàcych z po-
zytywnego podejÊcia do ˝ycia. Ka˝da zmia-
na mo˝e przynieÊç kolejne osiàgni´cia, co
jest konieczne dla naszego dobrego samo-
poczucia i rozwoju. Cz∏owiek ma naturalnà
potrzeb´ zmiany i doskonalenia si´.

Niektórzy jednak bojà si´ zmian, zamiast
je polubiç. Przecie˝ przynoszà one okazj´
do nauczenia si´ czegoÊ nowego i do po-
zytywnego dzia∏ania. Zmiana czasem wià˝e
si´ z ryzykiem, a niektórzy go nie lubià. To
co majà, to jacy sà, wystarcza im, wolà nie
ryzykowaç. A bez ryzyka nie ma rozwoju.
Gorzej jest, kiedy tkwià w „beznadziejnej”
sytuacji. Wi´kszoÊç ludzi jednak chce ulep-
szyç swoje ˝ycie i byç kreatorami samych
siebie. Ka˝dy powinien wierzyç, ˝e ma
wp∏yw na swoje ˝ycie.

Zmiana wymaga czasu, uwagi i skupie-
nia na tym, by podj´tà decyzj´ podtrzymaç
dotàd, a˝ zostanie zwieƒczona sukcesem.
Wymaga to cierpliwoÊci. Zmiana osobista
to nie tylko korygowanie wad, ale równie˝
rozwijanie nowych pasji czy sprawnoÊci w
danej dziedzinie. Dawniej cz∏owiek by∏
ukszta∏towany, gdy osiàga∏ doros∏oÊç. DziÊ
cz´sto dopiero wtedy zaczyna na dobre
szukaç swojego ja. Namawiam do samo-
doskonalenia i dokonywania w sobie zmian.
To pasjonujàce – przekraczaç siebie i stawaç
si´ odrobin´ innym cz∏owiekiem ni˝ dotàd.
Przerwijmy rutyn´. Zrzuçmy przetarty kaftan
codziennych rytua∏ów i za∏ó˝my lepiej
dopasowany ˝akiet nowego wcielenia. Nie
po to, by udawaç kogoÊ, kim tak na prawd´
nie jesteÊmy. Warto jednak zobaczyç, kim
my, „wczorajsi” mo˝emy si´ staç dzisiaj.

Dobrà okazjà do wyrabiania nowych
umiej´tnoÊci i samodyscypliny jest czas
wypoczynku, wakacje, urlopy. ˚yjàc w roz-
p´dzie, trudniej wprowadziç zmiany, po-
niewa˝ wymagajà uwagi i czasu. Majàc sto
codziennych obowiàzków, podÊwiadomie
minimalizujemy ka˝dy zb´dny wysi∏ek.
Na∏ogowym palaczom cz´sto udaje si´
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rzuciç papierosy podczas urlopu. ˚eby
przemalowaç kuchni´, co mo˝e ubarwiç
powszednioÊç, te˝ trzeba mieç czas. Jest
on te˝ potrzebny, by zastosowaç diet´
sa∏atkowà, nauczyç si´ jazdy konnej czy
graç na pianinie. Zwykle mamy wi´cej
energii, gdy dzieƒ jest d∏u˝szy i Êwiat∏o
s∏oneczne stymuluje aktywnoÊç, zapa∏ i
dobry humor.

Nowa jakoÊç ˝ycia jest praktykà pole-
gajàcà na ciàg∏ym podtrzymywaniu moty-
wacji oraz systematycznych dzia∏aƒ w ob-
ranym kierunku. Jak˝e mi∏o potem cieszyç
si´ wprowadzonà zmianà - cokolwiek nià
b´dzie. Kilka centymetrów mniej w talii,
wyrwanie si´ z toksycznego zwiàzku czy
jakaÊ nowa umiej´tnoÊç zadzia∏ajà magicz-
nie na samopoczucie. Wysi∏ek w∏o˝ony
w pozytywnà zmian´ zwi´ksza szacunek
dla siebie i zaszczepia poczucie sukcesu.

˚ycie jest dynamiczne. Wszystko ulega
ciàg∏ej zmianie. To w∏aÊnie zmiany popy-
chajà nas do dzia∏ania. Cz∏owiek jest w sta-
nie odrzuciç w rozsàdny sposób to, co sta-
re, i zaakceptowaç nowe. Pozbywajàc si´
zb´dnego baga˝u, wytwarzamy pró˝ni´ i
przyciàgamy nowe doÊwiadczenia, nowych
ludzi, nowà wiedz´, nowe patrzenie i nowe
zjawiska. Polub zmiany, zrób coÊ inaczej
ni˝ zwykle. Nic tak dobrze nie wp∏ywa na
nas, jak zadowolenie z dokonania czegoÊ,
co sobie postanowiliÊmy - zw∏aszcza, gdy
wymaga∏o to wysi∏ku i wytrwa∏oÊci.

                          Monika Kofel-Dudziak
tel. 783 133 336

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∏ do
po∏owy sierpnia w Biurze Kultury, Sportu
i Promocji Miasta przy ulicy Zdrojowej 2b,
telefonicznie pod numerem (54) 416 0160
lub drogà elektronicznà na adres:
it@ciechocinek.pl.

Jury dokona przeglàdu zg∏oszeƒ mi´dzy
poczàtkiem lipca a 15 sierpnia. Wyniki
b´dà znane we wrzeÊniu.



Dwa rekordy trasy zosta∏y pobite pod-
czas czwartej edycji tegorocznego Grand
Prix Ciechocinek 2017 w Biegach i Nor-
dic Walking. Mariusz Paw∏owski z Ku-
rz´tnik by∏ najszybszy wÊród biegaczy,
a Marianna Jóêwiak z W∏oc∏awka w nor-
dic walkingu.

Mariusz Paw∏owski, zwyci´zca w kate-
gorii m´˝czyzn, przebieg∏ liczàcà 5200 m
tras´ wokó∏ t´˝ni w 17 minut i jednà se-
kundà. Marianna Jóêwiak z kijkami do nor-
dic walking tras´ przeby∏a w 35 minut i
54 sekundy. Na starcie biegu 1 lipca stan´-
∏o 35 zawodniczek i zawodników.

Wyniki:
Bieg kobiet:
1. Karolina Skibiƒska (Aleksandrów Kuj.)

23:48
2. Justyna Salwa (Aleksandrów Kuj.)

25:58
3. Katarzyna Bylicka (Ciechocinek)

23:59
4. Wiktoria Górecka (Ciechocinek)

30:51
Bieg m´˝czyzn:
1. Mariusz Paw∏owski (Kurz´tnik) 17:01

- rekord trasy
2. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo)

18:54
3. Jaros∏aw Jab∏oƒski (Ciechocinek)

20:05
4. Marek Murawski (Wo∏uszewo) 20:15
Nordic Walking kobiet:
1. Marianna Jóêwiak (W∏oc∏awek) 35:54

- rekord trasy
2. Aleksandra Nowak (Solec Kuj.) 38:14
3. Emilia Nasiƒska (Ciechocinek) 39:21
4. Arleta Fijor (Toruƒ) 42:12
Nordic Walking m´˝czyzn:
1. Tomasz KoÊcielny (Warszawa) 33:52
2. W∏odzimierz Krych (Toruƒ) 34:26
3. ¸ukasz Jóêwiak (W∏oc∏awek) 37:43
4. Franciszek Haniaczyk (Chodecz)

38:40
Kolejny, piàty bieg cyklu Grand Prix

Ciechocinek 2017 odb´dzie si´ 26 sierpnia
2017 roku.

  Maciej Wzi´ch

Rekordowy bieg
w Grand Prix T´˝nie

Run
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S∏awomir Lubowicz z Torunia nowym trenerem grajàcego w lidze okr´-
gowej CKS Zdrój Ciechocinek. - Przyszed∏ czas na zmian´ trenera i roz-
pocz´cie pracy z zespo∏em w zmienionym formacie dzia∏ania – mówi
Zbigniew Puszcza∏owski, prezes klubu.
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Nowy trener,
nowe wyzwania

Po pi´ciu latach klub rozsta∏ si´ z Ra-
dos∏awem Wróblewskim, który w se-
zonie 2012/13 awansowa∏ do IV ligi,
by w nast´pnym sezonie spaÊç z pow-
rotem do klasy okr´gowej. Od trzech
lat Zdrój plasuje si´ tu˝ za ligowym po-
dium, w ostatnim sezonie zajà∏ piàtà
pozycj´. Jak zauwa˝a fanowska strona
ckszdroj.futbolowo.pl, bilans gier ze-
spo∏u prowadzonego prze Wróblews-
kiego jest korzystny. W 158 oficjalnych
meczach (ligowych i pucharowych)
Zdrój odnotowa∏ 74 zwyci´stwa, 25
remisów i 59 pora˝ek. Bilans goli to
333 strzelone i 278 straconych.

Nowym trenerem Zdroju b´dzie S∏a-
womir Lubowicz, by∏y pi∏karz Elany
Toruƒ i Zdroju (w latach 2000-2003),
w ostatnich latach szkoleniowiec dru˝yn
m∏odzie˝owych Elany.

Decyzje o zmianach zarzàd Zdroju
podjà∏ 28 czerwca, koƒczàc tak˝e
wspó∏prac´ z Chemikiem Bydgoszcz i
nawiàzujàc jà z Elanà. Tydzieƒ wczeÊ-
niej, 22 czerwca, podczas walnego
zgromadzenia, przyj´to sprawozdanie
finansowe klubu, a zarzàd (Zbigniew
Puszcza∏owski, Artur Rejman, Roman
Âmieszny) otrzyma∏ absolutorium (z
wyjàtkiem Krzysztofa Dalkiewicza).

O zmianach w klubie rozmawiamy
ze Zbigniewem Puszcza∏owskim, pre-
zesem CKS Zdrój.

Krzysztof Lepczyƒski: Klub posta-
nowi∏ rozstaç si´ z trenerem Rado-
s∏awem Wróblewskim. Dlaczego?

Zbigniew Puszcza∏owski: - Po przyjÊ-
ciu do klubu przyj´liÊmy za∏o˝enie, ˝e
dajemy trenerowi szans´ dalszej pracy
z zespo∏em. Min´∏y jednak dwie kaden-
cje i nie uda∏o mu si´ wykonaç posta-
wionych przed nim zadaƒ. MieliÊmy
sygna∏y od niektórych zawodników,
szczególnie w koƒcowym okresie, i˝
nie czujà si´ ju˝ zmotywowani do gry,
co widaç by∏o po frekwencji na trenin-
gach. StwierdziliÊmy, ˝e przyszed∏ czas
na zmian´ trenera i rozpocz´cie pracy
z zespo∏em w zmienionym formacie
dzia∏ania.

Relacje z trenerem Wróblewskim po-
zostajà pozytywne i nie zamierzam oce-
niaç publicznie jego pracy. Sam trener
w pewnym momencie przyzna∏ zresztà
uczciwie, ˝e mo˝e dobrze by∏oby dla
dru˝yny, aby po pi´cioletnim okresie
jego dzia∏aƒ w klubie nastàpi∏a jakaÊ
zmiana. Dlatego czas, by daç szans´
komuÊ innemu.

I tym kimÊ b´dzie S∏awomir Lu-
bowicz.

- Kilka lat gra∏ w Zdroju, jest emocjo-
nalnie zwiàzany z klubem. Ju˝ podczas
pierwszej rozmowy spodoba∏a nam si´
jego koncepcja. Chce odbudowaç po-
zycj´ Zdroju na bazie wychowanków,
a ewentualni gracze z zewnàtrz majà
byç uzupe∏nieniem na konkretnych po-
zycjach. Nie zapominajmy, ˝e w Cie-
chocinku borykamy si´ z problemem
odchodzenia naszych zawodników ze
wzgl´du na podj´cie pracy lub nauki
w innych miastach. Nowy trener przed-
stawi∏ mi pomys∏y, które mam nadzie-
j´ dadzà ch∏opakom impuls do pracy
oraz wyzwolà w nich ducha rywalizacji
o miejsce w sk∏adzie.

W innych klubach trenerzy zmieniajà
si´ nawet dwa razy w roku, a u nas
przez pi´ç lat nie by∏o ˝adnych zmian.
Zdrój to klub z ogromnymi tradycjami
i priorytetem zarzàdu jest o tym zawsze
pami´taç oraz staraç si´ w miar´ mo-
˝liwoÊci do nich nawiàzaç.

Nawiàzujecie te˝ wspó∏prac´ z
toruƒskà Elanà.

- Prowadzimy rozmowy i ustalenia,
aby ta wspó∏praca przerodzi∏a si´ w
sta∏e sportowe kontakty z korzyÊcià dla
obu stron. JeÊli zajdzie taka potrzeba,
mamy nadziej´ korzystaç z zawodników
tego klubu w sensie sportowym.

Czemu w∏aÊciwie majà s∏u˝yç te
wszystkie zmiany?

- One nie oznaczajà, ˝e w kolejnym
sezonie awansujemy. Jako prezes je-
stem pierwszà osobà, która o tym myÊli,
ale wszyscy doskonale zdajà sobie spra-
w´, ˝e podstawà awansu sà pieniàdze.
Wychodz´ z za∏o˝enia, ˝e jeÊli chcemy
myÊleç o grze w wy˝szej klasie, musimy
mieç Êrodki na dwa, trzy sezony do



W VII Turnieju Pi∏ki No˝nej o Puchar
Burmistrza Ciechocinka „Pi∏ka no˝na
∏àczy pokolenia” wzi´∏y udzia∏ 22 dru-
˝yny, w tym 12 ze szko∏y podstawowej
i 10 seniorskich.

Turniej zosta∏ rozegrany 24 czerwca na
stadionie ciechociƒskiego OSiR-u. Jak zwy-
kle dru˝yny rywalizowa∏y ze sobà równol-
egle na czterech wyznaczonych boiskach,
po dwóch dla m∏odzie˝y i seniorów.

M∏odzie˝ klas III-VI szko∏y podstawowej
rozgrywa∏a mecze w czterech miniturniejach
w obr´bie roczników szkolnych.

Wyniki:
klasy III:
1. 3b 6p.
2. 3d 3p.
3. 3e 0p.
klasy IV:
1. 4b 6p.
2. 4c 3p.
3. 4a 0p.
klasy V:
1. 4b 3p. (br. 5-3)
2. 4c 3p. (br. 8-7)
3. 3a 3p. (br. 3-6)
klasy VI:
1. 6d 4p.
2. 6b 3p.
3. 6a 1p.

Najlepszymi zawodnikami i bramkarzami
w poszczególnych kategoriach zostali wy-
brani:

- klasy III: Dominik Wójcik i Konrad
Kudliƒski,

- klasy IV: Bartek Zakrzewski i Tymoteusz
Matuszak,

- klasy V: Bruno Wituski i Mateusz
Chrzanowski,

- klasy VI: Mateusz Guêniczak i Mateusz
Krauze.

Wszystkie dru˝yny otrzyma∏y puchary,
zawodnicy pamiàtkowe medale a wyró˝-
nieni zawodnicy statuetki.

W kategorii seniorów wystàpi∏o 10 dru-
˝yn. Zespo∏y rywalizowa∏y w dwóch gru-
pach systemem ka˝dy z ka˝dym, a do fazy
medalowej kwalifikowa∏y si´ po dwie naj-
lepsze dru˝yny z ka˝dej grupy.

Wyniki:
Pó∏fina∏y: Amatorzy Futbolu Aleksan-

drów Kuj. - ˚abka Team Ciechocinek 1:1,
karne 3:1; Jedyna C-nek - Antonówki C-
nek 1:1, karne 7:6

o 7. miejsce: Kraw´˝nik Wo∏uszewo -
Dzielnia C-nek 4:3

o 5. miejsce: ¸okietek Siniarzewo -
Grajki C-nek 3:1

o 3. miejsce: Antonówki C-nek - ˚abka
Team C-nek 5:0

o 1. miejsce: Amatorzy Futbolu
Aleksandrów Kuj. - Jedyna C-nek 1:1, karne
3:2

Najlepszym bramkarzem turnieju zosta∏
wybrany Marcin Rytter (Jedyna), a zawod-
nikiem Krzysztof WiÊniewski (Amatorzy
Futbolu). Najlepsze dru˝yny i zawodnicy
otrzymali pamiàtkowe puchary i medale
ufundowane przez ciechociƒski OSiR.

Maciej Wzi´ch

Amatorzy Futbolu z Aleksandrowa
zdobywcami pi∏karskiego

Pucharu Burmistrza Ciechocinka
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przodu. Bo nie chodzi o to, by awanso-
waç i zaraz spadaç.

Nasza kondycja finansowa si´ po-
prawia. Gdy przejmowa∏em klub, jego
sytuacja by∏a, mówiàc kolokwialnie,
nieciekawa, w∏àcznie z groêbà wprowa-
dzenia komisarza. DziÊ, dzi´ki wsparciu
w∏odarzy naszego miasta oraz rzeszy
naprawd´ wspania∏ych ludzi, uda∏o
nam si´ po raz pierwszy od wielu lat
wypracowaç zyski. Na poczàtku mojej
pracy w klubie otoczenie stadionu by∏o
puste, jednak uda∏o nam si´ namówiç
do wspó∏pracy wielu sponsorów i obie-
cuj´, i˝ zrobi´ wszystko, aby na tym
nie poprzestaç. Pami´tajmy jednak, ˝e
nie idziemy do sponsorów po pienià-
dze, chcemy daç coÊ od siebie, wspó∏-
pracowaç. Równie˝ kibice muszà byç
wyczuleni, widzieç kto jest, a kto nie
jest z nami, kogo zabrak∏o. Wystarczy
tylko uwa˝nie patrzeç i wyciàgaç w∏aÊ-
ciwe wnioski.

Ale pieniàdze pi∏ki nie kopià.
- Jak ju˝ wspomnia∏em, Ciechocinek

ma swojà specyfik´. Tu nie ma szkó∏
policealnych i po ka˝dym sezonie od-
chodzà zawodnicy, którzy choçby roz-
poczynajà na studia. Teraz do Poznania
wyje˝d˝a nasz kapitan, w∏aÊciwie co
roku musimy uk∏adaç zespó∏ od nowa.
Z drugiej jednak strony mamy basen,
odnow´ biologicznà, wsparcie sponso-
rów, to czego nie ma w ˝adnym innym
klubie piàtej ligi. Mamy Êwietne warun-
ki, dobry sprz´t i to od ch∏opaków za-
le˝y, czy to wszystko dobrze wykorzy-
stajà.

Jaki jest potencja∏ klubu w szerszej
perspektywie?

- Zdrój powinien graç w IV lidze, a
III liga, która tu ju˝ by∏a, wymaga innej
organizacji i finansów. Wszystko jest
mo˝liwe do osiàgni´cia, tylko wymaga
czasu, cierpliwoÊci i, tak jak w ˝yciu,
odrobiny szcz´Êcia. Ale jeÊli jest per-
spektywa awansu, jeÊli o niego gramy,
jest te˝ inna rozmowa ze sponsorami
i wi´ksze mo˝liwoÊci dzia∏ania. Na pew-
no nie boimy si´ wyzwaƒ, b´dziemy
stawiali sobie kolejne cele i starali si´
je zrealizowaç.

Podsumowujàc. B´dzie awans?
- Ci´˝kie pytanie. Nie mamy jeszcze

ukszta∏towanego sk∏adu. Twardo stà-
pam po ziemi, nie jestem hurraoptymis-
tà, jednak awans le˝y mi na sercu. Po-
wiem obrazowo. Kiedy objà∏em funkcj´
prezesa, nasz klub by∏ na kolanach.
DziÊ raczkuje. A moim zadaniem jest,
by zaczà∏ biegaç, byÊmy wszyscy razem
wybiegali to, o czym marzymy. Bo na
kolanach niczego nie osiàgniemy.



Ponad 50 zawodników z ca∏ego regionu wystartowa∏o w Towarzyskich
i Regionalnych Zawodach Jeêdzieckich w Skokach przez Przeszkody,
które 8 i 9 lipca organizowa∏ Ciechociƒski Klub Jeêdziecki Bonanza.
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Trzecia edycja zawodów
jeêdzieckich od klubu Bonanza

Pierwsze konkursy przeznaczone by-
∏y dla m∏odych jeêdêców, którzy trenujà
swoje umiej´tnoÊci skokowe na kucy-
kach. W konkursach wy˝szych uczest-
niczyli zawodnicy, którzy posiadajà ju˝
licencje Polskiego Zwiàzku Jeêdzieckie-
go.

Zwyci´zcy wybranych konkursów:
Konkurs N wygra∏a Roksana Wielic-

ka na koniu Fuleda (Pomorski KJ w Byd-
goszczy). Nagrod´ ufundowa∏ bur-
mistrz Ciechocinka.

Konkurs P z wzrastajàcym poziomem
trudnoÊci z jokerem wygra∏a Alicja Mu-
rakowska na koniu Falla (Pa∏ucki KJ w
Górkach Zagajnych). Nagrod´ ufundo-
wa∏ starosta aleksandrowski.

Konkurs L wygra∏ Krzysztof Kulpa na
koniu Narnia (CKJ Bonanza). Nagrod´
ufundowa∏ wójt gminy Aleksandrów
Kujawski.

Konkurs L o wzrastajàcym poziomie

trudnoÊci z jokerem wygra∏a Joanna
Karmiƒska na koniu Hajduk (bez klubu).
Nagrod´ ufundowa∏o MPWiK w Cie-
chocinku.

Konkurs LL z trafieniem w norm´
czasu wygra∏a Eliza Konopiƒska na ko-
niu Celesta (CKJ Bonanza). Nagrod´
ufundowa∏ tartak Cis.

Konkurs LL dok∏adnoÊci wygra∏ Mi-
cha∏ Pszczó∏kowski na koniu Falostyna
(CKJ Bonanza). Nagrod´ ufundowa∏
tartak Cis.

Ciechociƒski Klub Jeêdziecki „Bo-
nanza” prowadzi treningi dla dzieci i
m∏odzie˝y przy ul. Bema 3 w Ciecho-
cinku pod okiem wykwalifikowanego
trenera Jacka Kulpy. Zawodnicy klubu
uczestniczà regularnie w regionalnych
i ogólnopolskich zawodach w skokach
przez przeszkody uzyskujàc m.in. tytu∏y
Mistrzów Polski.

Amatorzy grali
w tenisa

Tomasz Lasoƒ z W∏oc∏awka w finale
Amatorskiego Indywidualnego Turnieju
Tenisa Ziemnego pokona∏ Micha∏a
Kisielewskiego z Ciechocinka.

W turnieju rozgrywanym 15 czerwca na
kortach w parku Zdrojowym uczestniczy∏o
13 zawodników. Faz´ eliminacyjnà rozegrali
oni w czterech grupach, a do fazy pucha-
rowej kwalifikowa∏o si´ po dwóch najlep-
szych z ka˝dej grupy.

Wyniki:
åwierçfina∏y:R. Goêdzikowski - A. Ja-

nik 6:0; M. Kisielewski - R. Fràczek 6:2;
R. Kuszyk - M. Wzi´ch 6:1; T. Lasoƒ - W.
Kaczorowski 6:1.

Pó∏fina∏y: M. Kisielewski - R. Goêdzi-
kowski 7:5; T. Lasoƒ - R. Kuszyk 6:0.

Fina∏: Tomasz Lasoƒ (W∏oc∏awek) - Mi-
cha∏ Kisielewski (Ciechocinek) 6:3.

W spotkaniu fina∏owym w kategorii
50+ lat Andrzej Janik (O˝arów) pokona∏
Witolda Kaczorowskiego (Ciechocinek)
6:3, 6:4.

Nagrody dla najlepszych ufundowa∏
ciechociƒski OSiR.

Maciej Wzi´ch

Ciechocinianie triumfujà w Otwartym
Turnieju Siatkówki Pla˝owej

W Otwartym Turnieju Siatkówki
Pla˝owej, który 9 lipca zosta∏ rozegrany
na boiskach do siatkówki pla˝owej,
wzi´∏o udzia∏ 14 dru˝yn.

Zawody zosta∏y przeprowadzone syste-
mem brazylijskim do dwóch przegranych
spotkaƒ. Turniej zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem
ciechociƒskiej pary Kamil Droszyƒski - Mi-
cha∏ Nasiƒski, którzy w finale pokonali
par´ ze Sk´pego Micha∏ Rowicki - Cezary
Jaks. W meczu o 3. miejsce para Micha∏
˚uchowski - ¸ukasz Âlesar (P∏u˝nica) po-
konali par´ Agnieszka Rychter - Aleksander
Bochan (Gdaƒsk).

Statuetki i medale dla najlepszych ufun-
dowa∏ ciechociƒski OSiR.

Maciej Wzi´ch



fot. K. Lepczyƒski
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