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Ogólnopolski LAN
w Ciechocinku

Bud˝et obywatelski
rozstrzygni´ty

Po˝egnaliÊmy wakacje
z Perfectem

Trzynasty Blues
Bez Barier
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Z ˚YCIA MIASTA

Konkurs na naj∏adniejszy ogród rozstrzygni´ty
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Znamy wyniki g∏osowania
w bud˝ecie obywatelskim 2017.
Trzy projekty do realizacji

Projekt zakupu samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej zdoby∏ najwi´cej g∏osów w
tegorocznej edycji bud˝etu obywatelskiego. Zrealizowane zostanà jeszcze dwa projekty.

1265 osób (w ubieg∏ym roku 893 oso-
by), z czego a˝ 1215 osób odda∏o g∏os
za pomocà strony internetowej.

Propozycja ciechociƒskich stra˝aków
zebra∏a a˝ 742 g∏osy. Drugie miejsce
zajà∏ projekt budowy placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 3 z 372 g∏o-
sami. Plac zabaw w ramach bud˝etu
jednak nie powstanie. Szacowany koszt
jego realizacji to 150 tys. z∏, czyli o 10
tys. z∏ wi´cej, ni˝ pozostaje w bud˝ecie
obywatelskim po realizacji zwyci´skiego
projektu.

Dlatego, w myÊl regulaminu, zrea-
lizowane zostanà dwa kolejne projekty,
kórych koszty nie przekraczajà limitu.
Chodzi o wybrukowanie ulicy dojaz-
dowej na Osiedlu „Solanka” i instalacj´
stojaków rowerowych przy Szkole Pod-
stawowej nr 1.

W g∏osowaniu trwajàcym od 16 do
31 sierpnia o 300 tys. z∏ w ramach

bud˝etu obywatelskiego ubiega∏o si´
siedem projektów. G∏osowa∏o na nie

Pozycja Nazwa projektu Szacunkowy koszt Liczba wa˝nych g∏osów

1 160 tys. z∏ 742
Zakup samochodu ratowniczego

dla OSP w Ciechocinku

2 150 tys. z∏ 372
Budowa placu zabaw

przy Szkole Podstawowej nr 3

3 57 tys. z∏ 317
Wybrukowanie ulicy dojazdowej

na Osiedlu „Solanka”

4 80 tys. z∏ 199
Instalacja stojaków rowerowych
z u∏o˝eniem kostki przy Szkole

Podstawowej nr 1

5 40 tys. z∏ 175
Warsztaty pierwszej pomocy

przedmedycznej dla mieszkaƒców
Ciechocinka

6 135 tys. z∏ 175
„Ciechocinek znów zielony”.

Sadzimy drzewa i krzewy
na terenie miasta

7 64 tys. z∏ 136
Wakacyjne warsztaty filmowe

dla dzieci i m∏odzie˝y



W rytm przebojów Perfectu Ciechocinek po˝egna∏ wakacje. Na p∏ycie stadionu miejskiego 26 sierpnia bawi∏o
si´ kilka tysi´cy osób.

Irena Szewiƒska i prof. Irena Ponikowska ods∏onià swoje gwiazdy na Ciechociƒskim Deptaku S∏aw.

Perfekcyjne po˝egnanie wakacji

Koncert zespo∏u Perfect spotka∏ si´
z ogromnym zainteresowaniem i po-

Nowe gwiazdy na Deptaku S∏aw

Irena Szewiƒska to olimpijska multi-
medalistka, jedna z najbardziej utytu∏o-
wanych polskich sportsmenek i jedna
z najwybitniejszych lekkoatletek w
historii. Swojà gwiazd´ ods∏oni∏a 23
wrzeÊnia (ju˝ po zamkni´ciu numeru,
relacj´ z tego wydarzenia zamieÊcimy

w paêdziernikowym numerze).
Prof. Irena Ponikowska to Êwiatowy

autorytet w dziedzinie balneologii,
kierownik Katedry Balneologii i
Medycyny Fizykalnej Collegium
Medicum w Bydgoszczy z siedzibà w
Ciechocinku. Swà gwiazd´ os∏oni 1

zytywnymi reakcjami, które widaç by∏o
zw∏aszcza w mediach spo∏ecznoÊcio-

wych. „Genialny koncert! Wielki szacu-
nek i podzi´kowanie dla zespo∏u Per-
fect”, „By∏o super!”, „Cudownie!” -
chwalili u˝ytkownicy Facebooka.

PublicznoÊç podczas koncertu mog∏a
wys∏uchaç utworów z ostatniej p∏yty
Perfectu „Muzyka”, ale i najwi´ksze
przeboje, jak choçby „Ale wko∏o jest
weso∏o”, „Niewiele Ci mog´ daç” czy
„Niepokonani”.

Koncert by∏ cz´Êcià pikniku „Na za-
koƒczenie wakacji” podczas którego
wystàpili tak˝e Hakuna Matata, Danielo,
Jafia oraz m∏odzie˝ z pracowni muzycz-
nej S∏awka Ma∏eckiego dzia∏ajàcej przy
Miejskim Centrum Kultury.

     red.
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KULTURA

paêdziernika.
Na Ciechociƒskim Deptaku S∏aw

przyb´dà wi´c w tym roku trzy gwiazdy.
W lipcu uhonorowany zosta∏ Kazimierz
Kowalski, wieloletni dyrektor Festiwalu
Operowo-Operetkowego. Dotychczas
wyró˝nieni zostali równie˝ Katarzyna
Gaertner, Maryla Rodowicz, Zbigniew
Boniek,  Robert  Korzeniowski ,
W∏odzimierz Kowalewski, Janusz
Majewski, Wojciech Pszoniak, Maciej
Stuhr i Don Vasyl.

    red.



Nie w styczniu, a dopiero w czerwcu w ciechociƒskich kranach ma po-
p∏ynàç woda z Torunia. Wszystko przez komplikacje przy przetargach.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 6

Z ˚YCIA MIASTA

Toruƒskie wodociàgi rozstrzygn´∏y
drugi, powtórzony przetarg na budow´
magistrali wodociàgowej do Ciecho-
cinka. Koszty majà byç jednak wyraênie
wy˝sze ni˝ zak∏ada∏ inwestor, a termin
zakoƒczenia inwestycji przesunà∏ si´ o
pi´ç miesi´cy. - Dzisiaj rynek wykonaw-
ców jest tak trudny, realizowana jest
tak ogromna iloÊç zadaƒ inwestycyj-
nych, ˝e zdobycie firmy, która za zdro-
worozsàdkowe Êrodki chcia∏by zreali-
zowaç takie zadanie, niemal graniczy
z cudem - mówi∏ podczas sesji Rady
Miejskiej 18 wrzeÊnia burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz. - Sami przekonujemy si´
o tym na w∏asnej skórze przy poszuki-
waniu wykonawców na nasze, znacze-
nie mniejsze inwestycje. Albo kosmiczne
ceny, albo zupe∏ny brak zainteresowa-
nia - doda∏. Burmistrz zaznaczy∏, ˝e
przez pierwsze miesiàce 2018 roku Cie-
chocinek b´dzie si´ dalej zaopatrywa∏
w wod´ u dotychczasowego dostawcy,
Algawy, która nieznacznie obni˝y swoje
ceny. JednoczeÊnie doda∏, ˝e niezagro-
˝ony jest termin oddania magistrali w
granicach Ciechocinka, która ma byç
gotowa jeszcze w tym roku.

Wzrost kosztów toruƒskiej inwesty-
cji pociàga jednak za sobà wzrost cen
wody kupowanej przez Ciechocinek.
Obecnie przewiduje si´, ˝e przy pobo-
rze wody na poziomie 1340 m³ woda
kosztowaç b´dzie nie 2,02 z∏, ale czte-
ry grosze wi´cej. Przy mniejszym po-
borze wzrost cen jest bardziej wyraê-
ny.

- PodpisaliÊmy umow´ i choç jesz-
cze nie otrzymujemy wody, cena jest
wy˝sza o 10 proc. Nie ma tu dla mnie
˝adnej ekonomiki, ˝adnej oszcz´dnoÊci
- mówi∏ radny Tomasz Dziarski. - Tym
bardziej, ˝e nie znamy cen obowiàzu-
jàcych po 2018 roku. To mo˝e byç ko-
lejna niespodzianka. Dlaczego za b∏´dy
wynikajàce z niedoszacowania kosztów
inwestycji majà p∏aciç mieszkaƒcy Cie-

chocinka? - pyta∏.
Wanda Buchalska, prezes ciecho-

ciƒskiego MPWiK, podkreÊla∏a ˝e uz-
drowisko potrzebuje drugiego êród∏a
wody ze wzgl´du na niestabilnoÊç do-
staw z Algawy i miejskie uj´cie w Sia-
rzewie, które cz´sto nie spe∏nia norm.
Zauwa˝y∏a te˝, ˝e woda z Torunia ma
kosztowaç mieszkaƒca 2,79 z∏ za metr,
podczas gdy od Algawy 3,25 z∏.

- Do tej pory byliÊmy goleni do skóry,
teraz jest szansa, ˝e ogolà nas na je˝a.
CoÊ zostanie - przyzna∏ radny Pawe∏
KanaÊ, zwracajàc uwag´ na koniecz-
noÊç dywersyfikacji dostaw.

- Lata doÊwiadczeƒ ze wspó∏pracy
z Algawà sprawi∏y, ˝e nie mo˝emy ba-
zowaç tylko na jednym dostawcy wody
- t∏umaczy∏ burmistrz. - Nasze uj´cia
sà na wyczerpaniu, dostawy od spó∏ki
Algawa nie sà w stu procentach pewne.
W ubieg∏ym roku przy brakach dostaw
nie zakr´cano magistrali do Aleksan-
drowa, tylko do Ciechocinka. Dywersy-
fikacja dostaw wody jest ze wszech
miar uzasadniona - mówi∏.

Radni pytali te˝ burmistrza, czy roz-
wa˝a∏ wycofanie si´ z ca∏ej inwestycji
na wieÊç o wzroÊcie cen. Leszek Dzier-
˝ewicz podkreÊli∏, ˝e nie ma takiego
zamiaru.

Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz Cie-
chocinka i Micha∏ Zaleski, prezydent
Torunia, podpisali porozumienie w
sprawie budowy wodociàgu mi´dzy
oboma miastami w paêdzierniku 2016
roku. Porozumienie zak∏ada, ˝e od
stycznia 2018 r. Ciechocinek b´dzie
czerpa∏ wod´ z nale˝àcego do toruƒ-
skich wodociàgów uj´cia w Czernie-
wicach. DziÊ miasto korzysta z w∏as-
nego uj´cia w Siarzewie i nale˝àcego
do spó∏ki Algawa uj´cia w Kuczku.
Inwestycja ma umo˝liwiç obni˝enie
cen, zapobiec przerwom w dostawach
i poprawiç jakoÊç wody.

    red.

Poczekamy
na wod´ z Torunia

Radni chcà skontrolowaç rewitalizacj´
parków przeprowadzonà przez firm´ Gut-
kowski. Podczas sesji przyj´li uchwa∏´ w
sprawie „wyra˝enia zgody na wszcz´cie
zewn´trznej procedury kontrolnej” tej in-
westycji i wystàpienie w tej sprawie do Naj-
wy˝szej Izby Kontroli.

W uzasadnieniu projektu uchwa∏y
Krzysztof Czajka, przewodniczàcy Komisji
Rewizyjnej, podkreÊla, ˝e choç inwestycja
zosta∏a zakoƒczona i rozliczona, to wzbu-
dza wiele kontrowersji, a wyrok w∏oc∏aws-
kiego sàdu (w sprawie roszczeƒ wykonaw-
cy) i towarzyszàce mu opinie bieg∏ych
wskazujà na mo˝liwe nieprawid∏owoÊci.

W g∏osowaniu siedmiu radnych popar-
∏o uchwa∏´, szeÊciu wyrazi∏o swój sprzeciw.

Radni przyj´li uchwa∏´ w sprawie przy-
stàpienia do sporzàdzenia dwóch miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzen-
nego. Pierwszy dotyczy obszaru przy t´˝-
niach za ulicà Sportowà, drugi terenu mi´-
dzy ulicami Zdrojowà, KoÊciuszki, Koper-
nika i ˚elaznà.

Z sesji Rady
Miejskiej

18 wrzeÊnia

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 06.11.2017 r.
Krzysztof Czajka 13.11.2017 r.
Jerzy Draheim 20.11.2017 r.

Klara Drobniewska 27.11.2017 r.
Tomasz Dziarski 04.12.2017 r.

Pawe∏ KanaÊ 11.12.2017 r.
Izabela Kowacka 18.12.2017 r.
Marek Kuszyƒski 18.09.2017 r.
Anna Michalska 25.09.2017 r.
Aldona Nocna 02.10.2017 r.

Bartosz Ró˝aƒski 09.10.2017 r.
W∏odzimierz S∏odowicz 16.10.2017 r.

Jerzy Sobierajski 23.10.2017 r.
Marcin Strych 30.10.2017 r.



W ciechociƒskim Teatrze Letnim 9 wrzeÊnia odby∏a si´ wojewódzka
inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa, które w zamierzeniu promo-
waç majà kulturalny dorobek regionów w ca∏ej Unii Europejskiej.
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- Europejskie Dni Dziedzictwa w Cie-
chocinku to nie przypadek - mówi∏
Marcin Zajàczkowski, przewodniczàcy
Rady Miejskiej i prezes Przedsi´biorstwa
Uzdrowisko Ciechocinek S.A. Przypom-
nia∏ o obchodzonej w tym roku 185.
rocznicy powstania warzelni soli, która
zapoczàtkowa∏a rozwój miasta. - Cie-
chocinek najpierw by∏ fabrykà, dopiero
póêniej uzdrowiskiem - zaznaczy∏.

To w∏aÊnie warzelni, a w∏aÊciwie ca-
∏emu kompleksowi produkcji soli, na
który sk∏adajà si´ t´˝nie i warzelnia,
poÊwi´ci∏ swój wyk∏ad dr Waldemar
Affelt, zabytkoznawca i konserwator
zwiàzany z Politechnikà Gdaƒskà. Wska-

zywa∏ na unikatowoÊç saliny, czyli fa-
bryki soli i podkreÊla∏, ˝e to nie same
t´˝nie sà najwi´kszym skarbem Ciecho-
cinka, bo podobnych konstrukcji jest
w Europie sporo. - Nie chodzi o t´˝nie.
Chodzi o produkcj´. Mo˝e to kilkaset
ton rocznie, ale jest utrzymywana. To
autentyczna, unikatowa i kompletna
salina dzia∏ajàca od 1832 roku. Niech
nas raduje to dziedzictwo - apelowa∏.

- Staramy si´ promowaç mark´ Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa i kultywo-
waç dziedzictwo naszego regionu -
mówi∏a Ewa Krupa, dyrektor Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Kultury w Byd-
goszczy, które wspó∏organizowa∏o

Radujmy si´
dziedzictwem

fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 L

ep
cz

yƒ
sk

i

inauguracj´. Jak podkreÊla∏a, w tym
roku dniom dziedzictwa towarzyszy
ponad 30 wydarzeƒ w ca∏ym woje-
wództwie.

W trakcie inauguracji laureaci kon-
kursu Dziedzictwo Wieków zostali uho-
norowani medalami Marsza∏ka Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego He-
reditas Saeculorum. Rozdano równie˝
nagrody i wyró˝nienia w XIII konkursie
dla m∏odzie˝y „Zabytki naszego regio-
nu” oraz III ogólnopolskim konkursie
fotograficznym „Portret z kujawsko-
pomorskim zabytkiem w tle”. Ca∏oÊç
uroczystoÊci uÊwietni∏ koncert zespo∏u
Dixe Team. Po wydarzeniu zebrani mieli
okazj´ wziàç udzia∏ w wyciecze po Cie-
chocinku.

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa
narodzi∏a si´ 3 paêdziernika 1985 roku
w Granadzie w Hiszpanii podczas II
Konferencji Rady Europy, na której mi-
nister kultury Francji zaproponowa∏
zorganizowanie w ca∏ej Europie zaini-
cjowanych we Francji w 1984 roku Dni
Otwartych Zabytków. Wówczas po raz
pierwszy bezp∏atnie udost´pniono
zwiedzajàcym obiekty, do których do-
st´p dotychczas by∏ ograniczony. Ini-
cjatywa cieszy∏a si´ tak du˝ym zainte-
resowaniem, ˝e w 1991 roku zainspir-
owa∏a Rad´ Europy do ustanowienia
Europejskich Dni Dziedzictwa.

W obchodach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa uczestniczà wszystkie paƒstwa-
cz∏onkowie Rady Europy, w tym Polska,
która w∏àczy∏a si´ do tej akcji w 1993
roku. Co roku we wrzeÊniu organiza-
torzy udost´pniajà do zwiedzania sze-
rokiej publicznoÊci zabytki i miejsca
kultury, przygotowujà festyny, jarmarki,
imprezy plenerowe, inscenizacje, tur-
nieje rycerskie, wystawy, odczyty nau-
kowe, konkursy, spotkania z twórcami
kultury i wiele innych imprez o ró˝no-
rodnym charakterze, skierowanych do
ró˝nych grup spo∏ecznych i wiekowych.

    red.



Na zaproszenie Marcina Zajàczko-
wskiego, przewodniczàcego Rady Miej-
skiej, Ciechocinek odwiedzi∏ Zbigniew
Bomersbach, architekt miejski Opola,
jednego z miast, które walczy ze szpe-
càcymi przestrzeƒ reklamami. Na spot-
kaniu w Urz´dzie Miejskim 11 wrzeÊnia
pojawili si´ radni, burmistrz, urz´dnicy
ratusza, przedstawiciele Komisji Zdro-
jowej i mieszkaƒcy.

- W tej kadencji wiele razy rozma-
wialiÊmy na temat ∏adu przestrzenne-
go w naszym uzdrowisku. Wielu mie-
szkaƒców Ciechocinka niepokojà sa-
mowole reklamowe i sposób, w jaki
powstajà nowe miejsca handlu - mówi∏
na wst´pie Zajàczkowski. - Najlepsze
przyk∏ady to plac Gdaƒski i ulica T´˝-
niowa. - Nie mo˝emy jako radni zgodziç
si´, by naszemu uzdrowisku miejscami
bli˝ej by∏o do targowiska z Bliskiego
Wschodu - podkreÊla∏.

Kwestia ∏adu przestrzennego w Cie-
chocinku wraca jak bumerang tak˝e
podczas sesji Rady Miejskiej. Choçby w
kwietniu podczas dyskusji o remoncie
deptaka prowadzàcego do t´˝ni radne
Aldona Nocna i Izabela Kowacka zwra-
ca∏y uwag´, ˝e jego wizerunek najbar-
dziej niszczà stoiska handlowe. Bur-
mistrz Leszek Dzier˝ewicz t∏umaczy∏
wówczas, ˝e spotkania z w∏aÊcicielami

dzia∏ek, na których prowadzony jest
handel oraz próby wprowadzenia
jednolitych, estetycznych pawilonów,
okaza∏y si´ nieskuteczne. - Na ulicy
T´˝niowej ludzie t∏umaczyli, ˝e to ich
êród∏o utrzymania. Ale pojawia si´ co-
raz wi´cej êróde∏ utrzymania - mówi∏
podczas poniedzia∏kowego spotkania
Pawe∏ KanaÊ, wskazujàc na rozlewanie
si´ problemu na kolejne obszary miasta.
- Ulica Zdrojowa zacz´∏a przypominaç
ma∏y Bangladesz - doda∏, krytykujàc
pojawiajàce si´ na niej namioty i bla-
szaki, w których prowadzony jest han-
del.

- Mo˝e brakuje nam determinacji,
mo˝e narz´dzi - mówi∏ Zajàczkowski.
I na te narz´dzia wskazywaç mia∏ za-
proszony goÊç.

Opole ze szpecàcymi miasto rekla-
mami walczy za pomocà uchwa∏y kra-
jobrazowej, która powsta∏a w koƒcu
2016 roku. Uchwa∏y takie umo˝liwiajà
radnym regulowanie wielkoÊci i stan-
dardów jakoÊciowych istniejàcych i po-
wstajàcych na terenie miasta tablic, re-
klam, obiektów ma∏ej architektury i
ogrodzeƒ. - Jedynie dla reklam sà mo-
˝liwoÊci skutecznej regulacji, dla innych
kwestii jest to k∏opotliwe, bo nie roz-
pisano procedur egzekucji - przyzna∏.
Ale i bez tego uchwa∏a Opolu pomog∏a.

- W Êcis∏ym centrum zosta∏a wyci´ta
wi´kszoÊç reklam, które nie sà szyldami.
Miasto zacz´∏o od˝ywaç. Jest wreszcie
dla cz∏owieka, zaczynamy widzieç ulice,
a nie reklamy - mówi∏.

Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz zauwa-
˝y∏ jednak, ˝e g∏ównym problemem
Ciechocinka sà nie tyle reklamy, co han-
del na prywatnych posesjach. Bomers-
bach zwróci∏ uwag´ na mo˝liwoÊç wy-
dania zarzàdzenia wyznaczajàcego
strefy, w których dozwolony jest handel.
- Prawem miejscowym, które to defi-
nitywnie za∏atwia, jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
i egzekucja tych zapisów. A jeÊli nie,
trzeba go zaktualizowaç tak, by odpo-
wiada∏ paƒstwa oczekiwaniom. Wia-
domo, na poczàtku b´dzie ci´˝ko. Ale
trzeba szukaç miejsc, gdzie ten handel
mo˝e si´ przenieÊç. To jest obowiàzek
planistów - podkreÊla∏. Tymczasem plan
zagospodarowania uchwalony jest je-
dynie dla strefy uzdrowiskowej A. Pod-
czas najbli˝szej sesji radni majà zajmo-
waç si´ nowym planem, jednak i on
dotyczyç ma obszarów znajdujàcych
si´ w strefie A.

Krzysztof Bukowski, prawnik wspó∏-
pracujàcy z ciechociƒskim ratuszem,
zwróci∏ uwag´ na niejasnoÊç przepisów
dotyczàcych uchwa∏y krajobrazowej.
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Radni biorà si´ za reklamy i dziki handel.
W Ciechocinku powstanie uchwa∏a krajobrazowa?

Ciupagi sprzedawane z blaszanych baraków pod t´˝niami, bielizna w namiotach na Zdrojowej, a tak˝e
wszechobecne reklamy by∏y tematem spotkania w ratuszu. Radni chcà przyj´cia w Ciechocinku uchwa∏y
krajobrazowej, która uporzàdkuje przestrzenny chaos panujàcy w niektórych cz´Êciach uzdrowiska.



Rozmowa ze Zbigniewem Bomersbachem
architektem miejskim Opola
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Krzysztof Lepczyƒski: Jakie sà naj-
wi´ksze problemy Ciechocinka, jeÊli
chodzi o zagospodarowanie prze-
strzenne?

- Najbardziej widocznym elementem
jest to, ˝e zaraz obok g∏ównej prome-
nady zaczyna si´ trzeci Êwiat. Wchodzi-
my w kompletnie niezorganizowanà
przestrzeƒ, w której kwitnà dezinfor-
macja i prymitywne reklamy. Zdarza si´
wr´cz, ˝e znaki drogowe sà przys∏ania-
ne reklamà. To nie do przyj´cia. Ze spo-
kojnego centrum wchodzi si´ w nie-
przyjaznà przestrzeƒ, która êle sprzedaje
miasto. W Ciechocinku odpoczywajà
ludzie i powinni poruszaç si´ w przyjaz-
nej przestrzeni. A takie miejsca staramy
si´ omijaç.

OczywiÊcie, jeÊli ktoÊ chce kupiç jakieÊ
pamiàtki, znajdzie sobie to miejsce. Ale
jeÊli przechodzi przez wspania∏y skwer,
dlaczego ma trafiaç na reklamy obiektu,
który jest kilometr dalej? Takie infor-
macje powinny byç na znaku drogo-
wym, powinny byç uporzàdkowane,
dzi´ki temu by∏yby bardziej czytelne,
przejrzyste, zajmowa∏yby mniej miejs-
ca i ods∏oni∏yby obiekty. Miasto by∏oby
bardziej czytelne i przyjazne, cz∏owiek
nie gubi∏by si´ w nim. Dla mieszkaƒców
mo˝e ten niepokój nie jest tak wyraêny,
ale u osoby, która pojawia si´ tu po raz
pierwszy, takie zaburzenia powodujà
niestety niech´ç i agresj´.

W Opolu mija pierwszy rok, od kie-
dy obowiàzuje uchwa∏a krajobrazo-
wa. Jakie sà pierwsze efekty?

- W praktyce dzia∏a ona w taki spo-
sób, ˝e wszystkie nowe reklamy w Êcis-
∏ym centrum muszà byç opiniowane
przez architekta miejskiego, czyli przeze
mnie. Opiniowane rzecz jasna pod
wzgl´dem zgodnoÊci z uchwa∏à krajo-

brazowà, nie mojego widzimisi´. W ten
sposób w centrum bardzo ograniczyliÊ-
my liczb´ reklam, w wi´kszoÊci to de
facto szyldy. Problemem sà nielegalne
reklamy, bo ich Êciganie nie jest ∏atwe.
Miasto jest du˝e, ale informacje prze-
kazujà nam dziennikarze, mieszkaƒcy
w mediach spo∏ecznoÊciowych albo
sami natrafiamy na samowole jako pra-
cownicy urz´du. Sam staram si´ cz´sto
chodziç po ÊródmieÊciu. Wi´c jeÊli coÊ
si´ dzieje, reaguj´.

Sà ró˝ne sposoby na uporzàdkowa-
nie chaosu przestrzennego. Warsza-
wa, Kraków czy Opole wybra∏y uch-
wa∏´ krajobrazowà, Wroc∏aw ma park
kulturowy, pomagajà te˝ plany zago-
spodarowania, a w naszym przypad-
ku ustawa uzdrowiskowa. Która z
tych dróg jest najlepsza dla Ciecho-
cinka? Zw∏aszcza, ˝e mamy problem
nie tylko z reklamami, ale i ulicznym
handlem.

- Uchwa∏a krajobrazowa nie odebra-
∏a planom miejscowym swojej mocy.
Dlatego centrum Ciechocinka ma wr´cz
obowiàzek posiadania takiego doku-
mentu, powinna go mieç tak˝e strefa
B. Plany miejscowe za∏atwiajà wiele
problemów na terenach prywatnych.
Bo porzàdkowe rozporzàdzenia bur-
mistrza dotyczà przestrzeni publicznej,
choç i one mogà wiele spraw uporzàd-
kowaç. Trzeba tylko przyjàç pewnà po-
lityk´. Te dzia∏ania nie powinny zmierzaç
do tego, by odebraç handlowi si∏´ wi-
talnà, tylko by umieÊciç go w takich
miejscach, w których nie odbierze si∏
witalnych uzdrowisku. Bo najwa˝niej-
szym elementem jest uzdrowisko. To
kuracjusze sà nap´dem tego miasta,
oÊrodki lecznicze, a nie handel.

Dopiero od kilku lat zwraca si´ uwag´ na problem chaosu przestrzennego w
miastach. Warszawa, Gdaƒsk czy Kraków od kilkunastu miesi´cy pracujà nad
uchwa∏ami krajobrazowymi. Stolica chce w ten sposób walczyç z reklamami
wielkopowierzchniowymi szpecàcymi budynki, a Kraków tak˝e z grodzonymi
osiedlami rozbijajàcymi tkank´ miejskà. Uchwa∏y krajobrazowe to nowe narz´dzie,
które w wi´kszoÊci samorzàdów wcià˝ znajduje si´ na etapie projektu. Od kilku
lat dzia∏ajà natomiast parki kulturowe. We Wroc∏awiu czy Krakowie pozwalajà
dbaç o estetyk´ w zabytkowych centrach miast, regulujàc kwestie reklam i handlu.
Wiele samorzàdów nie korzysta jednak z podstawowych narz´dzi porzàdkowania
przestrzeni, jakimi sà plany zagospodarowania przestrzennego, który reguluje
sposoby zabudowy i u˝ytkowania terenów. Wed∏ug raportu przygotowywanego
przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w 2014 tylko
53 proc. gmin przygotowa∏o plany miejscowe, które obejmowa∏y niespe∏na 17
proc. ich powierzchni.

Jak t∏umaczy∏, uchwa∏a wymaga uzgod-
nieƒ z audytem krajobrazowym prze-
prowadzanym przez wojewod´. - A te-
go nie b´dzie w ciàgu najbli˝szych
dwóch lat, bo nie ma przepisów przejÊ-
ciowych - doda∏a Magdalena Zwierz-
chowska-Dro˝d˝a, kierownik Referatu
Gospodarki Terenami i Ochrony Ârodo-
wiska w Urz´dzie Miejskim. Zdaniem
Bukowskiego, jeÊli wojewoda audyt
przygotuje, mo˝e on kolidowaç z cie-
chociƒskà uchwa∏à, która przez to mo˝e
staç si´ niewa˝na. - Nie chodzi mi o
blokowanie potrzebnych dzia∏aƒ, ale
o wskazanie ryzyka przy podejmowaniu
kosztów - podkreÊla∏.

Bomersbach t∏umaczy∏ jednak, ˝e w
Opolu brakiem audytu si´ nie przejmo-
wano. - Skoro nie ma dokumentu, trud-
no mówiç o zgodnoÊci lub niezgodnoÊ-
ci. Wi´c problemu nie ma - skwitowa∏.
I zaznaczy∏, ˝e tak˝e opolski wojewoda
uchwale si´ przyglàda∏. I uchybieƒ nie
znalaz∏.

- Od d∏u˝szego czasu rozmawiamy
na te tematy i nie przynosi to ˝adnych
efektów. Czekajàc na ten audyt, za trzy
lata b´dziemy w tym samym miejscu -
 mówi∏ radny Tomasz Dziarski. - Prosz´
o podj´cie radykalnych dzia∏aƒ wokó∏
strefy uzdrowiskowej A. Jestem przeko-
nany, ˝e nie wszystko jest w Ciechocin-
ku zgodne z ustawà uzdrowiskowà.
Wiem, ˝e nie wszyscy b´dà szcz´Êliwi,
ale trzeba odwa˝nie dzia∏aç - zaape-
lowa∏.

- Wystàpi´ do wojewody i marsza∏ka,
byç mo˝e tak˝e do ministra infrastruk-
tury i budownictwa z oficjalnym zapy-
taniem, jak w Êwietle braku przepisów
wykonawczych i audytu, który powinien
byç przygotowany przez samorzàdy
wojewódzkie, potraktowaç mo˝liwoÊç
podj´cia przez gmin´ Ciechocinek uch-
wa∏y krajobrazowej - zapowiedzia∏ bur-
mistrz Leszek Dzier˝ewicz. - Sprawdzi-
my, czy nie b´dzie zagro˝enia, ˝e po-
wstanie dokument wymagajàcy ogrom-
nego nak∏adu pracy i Êrodków finan-
sowych, a zostanie zakwestionowany
- zaznaczy∏.

Burmistrz podkreÊli∏ te˝, ̋ e w sprawie
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
w strefie uzdrowiskowej A i respekto-
wania obowiàzujàcych przepisów spot-
ka si´ z komendant policji. - Byç mo˝e
uda si´ w to w∏àczyç powiatowego in-
spektora budowlanego - doda∏.

Marcin Zajàczkowski podkreÊli∏, ˝e
bez wzgl´du na wàtpliwoÊci prawne,
radni zajmà si´ uchwa∏à krajobrazowà.
- Niezw∏ocznie powinniÊmy rozpoczàç
prace - stwierdzi∏.



W Miejskim Centrum Kultury 14 wrzeÊnia odby∏o si´ seminarium poÊwi´cone ochronie powietrza w regionie.

Na poczàtku lipca uroczyÊcie, z udzia∏em wojewody Mi-
ko∏aja Bogdanowicza, przekazano ratownikom klucze do
karetki pogotowia, która po niemal dekadzie wróci∏a do
Ciechocinka. Na razie na dwa miesiàce. Od poczàtku wrzeÊnia
nasze miasto znów jest obs∏ugiwane przez zespo∏y ratow-
ników z Aleksandrowa Kujawskiego i Nieszawy.

Adrian Mól, rzecznik wojewody, podkreÊli∏ i˝ Ministerstwo
Zdrowia zgodzi∏o si´ na powrót karetki do Ciechocinka w
2018 roku na cztery miesiàce, od lipca do koƒca paêdziernika.
Jednak na pojawienie si´ karetki na d∏u˝ej szans nie ma.
„W roku bie˝àcym ze wzgl´du na brak Êrodków finansowych
nie ma mo˝liwoÊci wnioskowania do resortu zdrowia o wy-
d∏u˝enie okresu dzia∏ania sezonowych zespo∏ów ratownictwa
medycznego”.

W lipcu i sierpniu karetka z Ciechocinka wyje˝d˝a∏a 322
razy, czyli Êrednio ponad pi´ç razy dziennie. red.

Karetka pogotowia, która stacjonowa∏a w Ciechocinku w lipcu i sierpniu, zakoƒczy∏a swojà misj´. Rzecznik
wojewody zapewnia, ˝e w przysz∏ym roku wróci ju˝ na cztery miesiàce.
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Rozmawiali o ochronie powietrza

Karetka znika po dwóch miesiàcach

- W teorii Êwietnie wiemy, ˝e wyst´-
puje niska emisja, opracowujemy kon-
cepcje, jak jà zwalczaç, jednak w prak-
tyce stan powietrza nie ulega poprawie
- mówi∏a Lucyna O∏ów z Zespo∏u Szkó∏
In˝ynierii Ârodowiska w Toruniu. - Stan
powietrza w Polsce jest dramatyczny i
spo∏eczeƒstwo o tym wie - dodawa∏a.
Jak podkreÊla∏a, ochrona powietrza wy-
maga dobrej jakoÊci paliwa, nowoczes-

nych kot∏ów, a przede wszystkim edu-
kacji spo∏eczeƒstwa.

- Przyczyna z∏ego stanu powietrza
tkwi w naszych kot∏owniach - mówi∏a
Agnieszka Sosnowska z Departamentu
Ârodowiska Urz´du Marsza∏kowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.

PaneliÊci przypominali tak˝e, ˝e wy-
starczà niewielkie zmiany przyzwyczajeƒ

dotyczàce spalania w´gla w naszych
piecach, by znaczàco zmniejszyç emisj´
zanieczyszczeƒ.

Seminarium organizowa∏ Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Toruniu przy wspar-
ciu w∏adz województwa i Urz´du Miej-
skiego w Ciechocinku.

    red.
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- Korzystajmy z przykrej, ale pouczajàcej historii. Uczmy si´ odró˝niaç
prawd´ od fa∏szu i ob∏udy - mówi∏ podczas uroczystoÊci zwiàzanych z
78. rocznicà wybuchu II wojny Êwiatowej p∏k Maciej Maksymowicz.

Zaj´cia na Uniwersytecie dla Aktywnych ruszajà z poczàtkiem paêdziernika.
Od 5 wrzeÊnia ch´tni mogà si´ zapisywaç do poszczególnych sekcji.
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Nowy rok akademicki na Uniwersytecie
dla Aktywnych. Ruszajà zapisy na zaj´cia

Pod obeliskiem upami´tniajàcym wy-
zwolenie Ciechocinka w 1945 roku po-
jawili si´ przedstawiciele w∏adz samo-
rzàdowych i miejskich instytucji na czele
z burmistrzem Leszkiem Dzier˝ewiczem
i Aldonà Nocnà, wiceprzewodniczàcà
Rady Miejskiej, a tak˝e kombatanci,
harcerze i m∏odzie˝ szkolna.

Prowadzàcy uroczystoÊç Maciej Ma-
ksymowicz przypomina∏ atmosfer´ po-
czàtku wrzeÊnia 1939 roku. - Szykowal-
iÊmy si´ do szkó∏, ale zamiast dêwi´ku
dzwonka wybucha∏y niemieckie bomby.
Jako 10-12 latkowie te˝ si´ bawiliÊmy,

ale w inny sposób. Lufy drewnianych
karabinów kierowaliÊmy w niebo, gdy
s∏uchaç by∏o alarm bombowy - opo-
wiada∏.

Zaapelowa∏ te˝ do uczniów i nauczy-
cieli o szczególnà trosk´ o pami´ç o
tamtych wydarzeniach i zapobieganie
wypaczaniu historii. - Uczmy si´ odró˝-
niaç prawd´ od fa∏szu i ob∏udy - pod-
kreÊla∏.

Pod obeliskiem z∏o˝ono okolicznoÊ-
ciowe wiàzanki kwiatów.

    red.

„Korzystajmy z historii”.
78. rocznica wybuchu II wojny Êwiatowej

S∏odka pamiàtka
z Ciechocinka

W punkcie Informacji Turystycznej
od niedawna zakupiç mo˝na s∏odkà
pamiàtk´ z Ciechocinka. Na mieszczà-
cym czekoladowe cukierki pude∏ku
znajdujà si´ zdj´cia najs∏ynniejszych
ciechociƒskich obiektów.

Ka˝da pamiàtka to 15 micha∏ków, cze-
koladowych cukierków z orzechowo-ka-
kaowym nadzieniem z chrupiàcymi fra-
gmentami orzeszków.

W punkcie Informacji Turystycznej przy
ul. Zdrojowej 2b zakupiç mo˝na tak˝e wy-
dawnictwa poÊwi´cone historii Ciechocinka
i regionu, pocztówki czy akcesoria zwiàzane
z naszym miastem. We wrzeÊniu do sprze-
da˝y trafi∏ te˝ nowy przewodnik po Cie-
chocinku autorstwa Wojciecha Lebiedzie-
wicza.

W ramach UdA w ubieg∏ym roku
funkcjonowa∏o 17 sekcji tematycznych.
Prowadzone by∏y zaj´cia nauki j´zyków
obcych, obs∏ugi komputera czy sporto-
we: gimnastyki lub petanki.

- W tym roku utworzymy nowà
sekcj´, kó∏ko genealogiczne - mówi
Gra˝yna Ochociƒska, prezes stowarzy-
szenia UdA. - Do∏àczy∏ do nas pan, któ-
ry prowadzi badania swojej rodziny.
MyÊl´, ̋ e zarazi naszych s∏uchaczy swo-

jà pasjà.
Zapisy na nowy rok akademicki w

UdA ruszajà 5 wrzeÊnia. Deklaracje
cz∏onkowskie mo˝na sk∏adaç w biurze
UdA w siedzibie Miejskiego Centrum
Kultury (ul. ˚elazna, II pi´tro, pokój nr
8) we wtorki (w godz. 11-13) i czwartki
(w godz. 14-16). Podczas sk∏adania
deklaracji cz∏onkowskiej pobierana jest
op∏ata wpisowa i semestralna (obie w
wysokoÊci 30 z∏).
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CzterdzieÊci dru˝yn wzi´∏o udzia∏ w ogólnopolskiej, letniej edycji turnieju e-sportowego LAN w Ciechocinku.
W finale Proskilled pokonali 2-1 GROMClan.pl. Trzecie miejsce zajà∏ Gucci Team.
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LAN wyszed∏ w Polsk´

Po zimowej, regionalnej edycji, ucz-
niowie ciechociƒskiego liceum posta-
nowili zorganizowaç ogólnopolski tur-
niej e-sportowy. W eliminacjach on-
line wzi´∏o udzia∏ 40 dru˝yn, w Cie-
chocinku 25 sierpnia stawi∏o si´ 14
ekip, które walczy∏y o nagrody w ∏àcznej
wysokoÊci ponad 6 tys. z∏.

W siedzibie Miejskiego Centrum
Kultury organizatorzy postawili ponad
20 komputerów z kilkoma kamerami

na ˝ywo rejestrujàcymi rozgrywki. Ak-
cj´ podobnie jak zimà komentowa∏
Krzysiek „KXN” Szymczak.

Licealistom pomagali wolontariusze.
- Mia∏em graç w turnieju, ale odpadliÊ-
my w eliminacjach. Mia∏em jednak no-
cleg, wi´c stwierdzi∏em, ˝e czemu nie,
mog´ pomóc - mówi Stanis∏aw Trzciƒ-
ski z Ciechanowa, podczas turnieju pe∏-
niàcy funkcj´ administratora nadzoru-
jàcego zawodników.

Organizacj´ turnieju wspierali Liceum
Ogólnokszta∏càce im. Stanis∏awa Sta-
szica, Miejskie Centrum Kultury oraz
OÊrodek Sportu i Rekreacji. Wsparcie
techniczne zapewniali ITTAM, Optimus
i Comea. Nagrody ufundowali Genesis,
Pukawka.pl, Knives Familia, Piekarnia
Polkorn, Przedsi´biorstwo Uzdrowisko
Ciechocinek S.A. i Bud-Land. „Zdrój
Ciechociƒski” objà∏ imprez´ patrona-
tem medialnym.

Krzysztof Lepczyƒski: PrzyjechaliÊ-
cie po zwyci´stwo?

Mateusz „Filozof” Ulewicz: Przyje˝-
d˝amy tylko po zwyci´stwo. Ju˝ wczeÊ-
niej ∏apaliÊmy mniejsze turnieje, ˝eby
zbieraç doÊwiadczenie, ka˝dy z osobna
czy z jakimiÊ dru˝ynami, bo wczeÊniej
graliÊmy w ró˝nych ekipach, fuzj´ zro-
biliÊmy niedawno.

Mówisz, ˝e jeêdziliÊcie po mniej-
szych turniejach. Czyli ten nie jest
taki ma∏y?

- Nie jest du˝y, ale i nie jest ma∏y.
Ma∏e LAN-y to te organizowane w szko-
∏ach, du˝e majà i po dwieÊcie kompu-
terów, wi´kszà promocj´, innych part-
nerów. A ten jest Êredni, choç ma spore
aspiracje.

JesteÊcie cz´Êcià wi´kszej ekipy,
która gra nie tylko w CS.

- Tak, SLAVGENT to gracze w CS-a,
Rainbow Six, FIFA. Chodzi o to, by zrze-
szaç ludzi i promowaç ich.

Uwag´ zwracajà wasze koszulki,
wyglàdacie jak profesjonalny zespó∏
sportowy.

- Dà˝ymy do tego, by staç si´

Rozmowa z Mateuszem „Filozofem” Ulewiczem z dru˝yny SLAVGENT



Bilety na jubileuszowà edycj´ Ogólnopolskich Spotkaƒ Teatralnych w
Ciechocinku sà ju˝ niemal wyprzedane. Miejskie Centrum Kultury
przygotowa∏o trzy komediowe propozycje.
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Na tegoroczne Ogólnopolskie Spot-
kania Teatralne z∏o˝à si´ trzy, a w∏aÊ-
ciwie cztery wyst´py.

Na poczàtek 23 wrzeÊnia w komedii
„Przebój sezonu” zagrajà El˝bieta Za-
jàcówna, Katarzyna Jamróz, Dariusz
Kordek i Micha∏ Milowicz. Kolejny spek-
takl to komedia kryminalna „Pó∏ na
pó∏”, w której 3 paêdziernika wystàpià
Piotr Polk i Piotr Szwedes. Fina∏em te-
atralnych spotkaƒ b´dzie „Przekr´t (nie)
doskona∏y” z udzia∏em Rafa∏a Cieszyƒs-
kiego, Katarzyny Kwiatkowskiej, Jacka
Kopczyƒskiego, Bogdana Kalusa, Doroty
Nowakowskiej i Marii Dejmek. Ten spek-
takl zagrany zostanie dwa razy: o godz.
16 i 19.

- Po raz pierwszy spotykamy si´ z
tak du˝ym zainteresowaniem, szcze-
gólnie ostatnim spektaklem, ˝e posta-
nowiliÊmy go powtórzyç - przyznaje
Barbara Kawczyƒska, dyrektor Miejs-
kiego Centrum Kultury w Ciechocinku.
- Zapraszamy wszystkich ch´tnych, nie-
d∏ugo biletów mo˝e zabraknàç - do-
daje.

PopularnoÊç wÊród ciechociƒskiej
publicznoÊci nie powinna dziwiç, bo
Ogólnopolskie Spotkania Teatralne
majà ju˝ wyrobionà mark´. - Zacz´∏o
si´ w 1998 roku po remoncie Teatru
Letniego. Kiedy zobaczy∏am odÊwie-

˝one wn´trza, zobaczy∏am prawdziwy
teatr. Tak zacz´∏y si´ Spotkania Teatral-
ne - wspomina Kawczyƒska.

- Przez lata zauwa˝yliÊmy, ˝e naj-
wi´kszà popularnoÊcià cieszy si´ lekki
repertuar. I tak wypracowa∏a si´ kon-
wencja teatrów komediowych - mówi.
Teatr lekki nie oznacza jednak teatru
banalnego. Na deskach Teatru Letniego
wyst´powa∏y uznane nazwiska: Henryk
Machalica, Hanka Bielicka, Zofia Merle,
Jan Machulski, Marek Perepeczko czy
Emilian Kamiƒski. - Mo˝liwoÊç zoba-
czenia aktorów znanych z telewizji czy
kina to silny magnes dla widzów - przy-
znaje Kawczyƒska.

Czy z okazji jubileuszu mo˝na spo-
dziewaç si´ czegoÊ specjalnego? - B´dà
niespodzianki - zapewnia dyrektor MCK.

Spotkania teatralne
obchodzà swój jubileusz.
Bilety prawie wyprzedane

fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 K

aƒ
ko

w
sk

i

profesjonalnà dru˝ynà, która ma wy-
p∏at´, szanse na ˝ycie z gry. JeÊli chodzi
o trenowanie, trenujemy pi´ç, szeÊç
dni w tygodniu, w zale˝noÊci od tego,
co jest przed nami. JesteÊmy obecnie
jedynà dru˝ynà, która pozostaje w grze
w europejskich kwalifikacjach. To pres-
ti˝owy turniej, wi´c mamy bardziej in-
tensywne treningi.

E-sport rozwinà∏ si´ na tyle, ˝e mo-
˝ecie ju˝ myÊleç o ˝yciu z grania. To
trudne do realizacji?

- Trudne, ryzykowne. ˚eby byç do-
brym w t´ gr´, trzeba du˝o graç. ˚eby
graç, trzeba mieç du˝o czasu. A ˝eby
mieç du˝o czasu, zazwyczaj nie mo˝na
pracowaç albo studiowaç. Grze trzeba
wi´c poÊwi´ciç du˝o czasu.

Jak du˝o?
- Kilka godzin dziennie co najmniej,

mo˝na sobie robiç kilka dni przerwy,
ka˝dy ma indywidualny system trenin-
gu. Jeden musi przesiedzieç 10 godzin,
innemu wystarczà trzy.

Jak wyglàdajà te treningi? To tak-
tyczna gra, podpatrujecie realnych
operatorów si∏ specjalnych?

- Nie, Grom czy SWAT majà ca∏ko-
wicie inny system dzia∏ania, w grze si´
to nie sprawdzi. JeÊli chodzi o treningi,
spotykamy si´ o danej godzinie, wcho-
dzimy na pusty serwer i omawiamy co
wychodzi∏o, co nie wychodzi∏o, co do-
daç, co ulepszyç, co ostatnio zauwa-
˝yliÊmy u jakiejÊ innej dru˝yny. Podpa-
trujemy, porównujemy i z tego wycho-
dzi jakaÊ ca∏oÊç, którà szlifujemy.

Co musi mieç dobry gracz w CS?
- Mocnà g∏ow´, czas i sprz´t. Bo bez

sprz´tu ci´˝ko b´dzie si´ gra∏o. Czas
musi poÊwi´ciç, by byç lepszym. I g∏o-
w´, bo to gra internetowa, trzeba
umieç wygrywaç, przegrywaç, byç
odpornym na hejt.

Jak wam si´ podoba w Ciechocin-
ku?

- Kiedy tutaj przyjecha∏em, szuka∏em
morza. Taki klimat, pe∏no oÊrodków
wypoczynkowych, deptak, infrastruktu-
ra, to wszystko wyglàda pla˝owo. Po
meczach fajnie jest posiedzieç, mo˝na
odpoczàç.



W dawnej prasie lokalnej mo˝na przeczytaç wzmianki o wizytach wioÊlarzy w Ciechocinku. By∏o to wa˝ne wy-
darzenie niejednego sezonu kuracyjnego.
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Kochankowie Wis∏y

W jednym z artyku∏ów sprzed I woj-
ny Êwiatowej zamieszczona jest foto-
grafia wykonana w parku Zdrojowym.
Mo˝na podziwiaç na niej wysportowa-
nych m´˝czyzn w mundurach. Siedzà
przy stoliku i pijà kefir w kiosku Klaudii
Sigaliny. Przed I wojnà Êwiatowà du-
˝ym wydarzeniem by∏y wycieczki z War-
szawy czy z P∏ocka. Z tego drugiego
miasta w 1901 roku odby∏ si´ pierwszy
sp∏yw turystyczny. Trasa wiod∏a do os-
tatniej miejscowoÊci nad Wis∏à w Impe-
rium Rosyjskim, czyli do Ciechocinka.
Aby p∏ynàç dalej, trzeba by∏o posiadaç
paszport, bo niedaleko na pó∏nocy by∏a
granica Rosji z Cesarstwem Niemieckim,
którà wytyczono po Kongresie Wiedeƒ-
skim w 1815 roku.

Stowarzyszenie wioÊlarzy

Kim byli owi wodniacy, wzbudzajà-
cy na ulicach uzdrowiska niema∏à sen-
sacj´? Amatorzy „sportu ∏odziowego”
pojawili si´ na WiÊle w latach 70. XIX
wieku. Dopiero w 1882 roku uda∏o im
si´ zarejestrowaç stowarzyszenie: War-
szawskie Towarzystwo WioÊlarskie. Co
ciekawe, do zalegalizowania stowarzy-
szenia przyczyni∏ si´ Boles∏aw Prus. Jed-
nà z imprez urzàdzanych przez cz∏on-
ków by∏y s∏ynne „wianki”. Paradzie
∏odzi towarzyszy∏y pokazy sztucznych
ogni, ̋ ywe obrazy, iluminacja przystani.
Starano si´ na ró˝ne sposoby przyciàg-

nàç m∏odzie˝ efektownymi widowis-
kami. Zabaw´ na wodzie, jakà by∏o ∏o-
wienie wianków, zilustrowa∏ w 1884
roku Józef Che∏moƒski.

W czasie zaborów nie by∏o ∏atwo
Polakom uzyskaç pozwolenie na stowa-
rzyszanie si´. Represje po powstaniu
styczniowym obejmowa∏y ró˝ne ob-
szary ˝ycia spo∏ecznego. Pomys∏ na
sp´dzanie czasu w gronie mi∏oÊników
sportu spodoba∏ si´ i wkrótce powsta-
∏y kolejne organizacje wioÊlarskie w
P∏ocku, Krakowie, W∏oc∏awku, Kaliszu
i ¸om˝y. Na brzegu rzek pobudowano
drewniane przystanie, miejsca organi-
zowania imprez. Warto dodaç, ˝e to-
warzystwa propagowa∏y ró˝ne sporty.
Oprócz p∏ywania ∏y˝wiarstwo, a tak˝e
kolarstwo, gimnastyk´, kr´gle i szer-
mierk´. Ka˝da forma aktywnoÊci wzma-
cnia∏a wioÊlarza, który musia∏ pokonaç
fale. Nie brakowa∏o rywalizacji. Organi-
zowane by∏ liczne regaty wioÊlarskie.
Rozwija∏a si´ turystyka wodna, a celem
wypraw by∏y nadrzeczne miasta: P∏ock,
W∏oc∏awek i Ciechocinek.

WioÊlarstwo nie dla ka˝dego

W ustawie WTW zaznaczone by∏o,
˝e cz∏onkami mogà byç osoby wszelkich
stanów, byle ukoƒczy∏y 21 rok ˝ycia.
Cz∏onkami nie mog∏y byç: „osoby p∏ci
˝eƒskiej, osoby, których prawa wyro-
kiem sàdu ograniczone zosta∏y, osoby

wykluczone z innych klubów i towa-
rzystw”, nie mogli tak˝e nale˝eç „wy-
chowaƒcy zak∏adów naukowych, woj-
skowi ni˝szych stopni i junkrowie, cho-
çby pe∏noletni”. Mimo zakazów kobiety
pojawia∏y si´ na rzece i wios∏owa∏y na
czwórkach lub szóstkach ze sternikiem
m´˝czyznà. Nie chcia∏y byç gorsze od
m´˝czyzn i dà˝y∏y do tego, by posiadaç
w∏asnà organizacj´. Przyczyni∏a si´ do
tego Helena Prawdzic-Kuczalska, znana
przed laty w Ciechocinku.

Propagatorka ruchu fizycznego
kobiet

Kuczalska przez wiele lat dzier˝awi-
∏a pensjonat „Zach´ta” reklamowany
jako zak∏ad z najlepszymi masa˝ystami
i masa˝ystkami. Organizowa∏a dla cho-
rych dzieci çwiczenia gimnastyki lecz-
niczej, a dla zdrowych ró˝ne gry i za-
bawy. Anga˝owa∏a si´ w ˝ycie spo∏ecz-
ne uzdrowiska. Publikowa∏a artyku∏y
wspomnieniowe na ∏amach „Wiado-
moÊci Ciechociƒskich”. To w∏aÊnie ona
razem ze Stanis∏awà Hann i Zofià Olen-
dzkà zainicjowa∏a w 1911 roku War-
szawski Klub WioÊlarek, którego statut
zatwierdzono rok póêniej. W pierw-
szych latach istnienia nale˝a∏o do klubu
175 kobiet. Cz∏onkinie posiada∏y w∏asnà
przystaƒ i lokal klubowy wyposa˝ony
nie tylko w du˝à sal´, lecz tak˝e biblio-
tek´ z czytelnià i bufet. WKW sta∏ si´
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Na I Ciechociƒskie Âwi´to Seniora, które odby∏o si´ 20 maja 2017 roku
w parku Zdrojowym, przyjecha∏a liczna grupa seniorów z Grudziàdza
zorganizowana przez Grudziàdzkà Rad´ Seniorów. Jednym z wykonaw-
ców w Muszli Koncertowej by∏ zespó∏ wokalny „Weso∏a Wiara” z Klubu
Seniora w Grudziàdzu.
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16 wrzeÊnia odby∏ si´ po raz trzeci
Grudziàdzki Dzieƒ Seniora. Jako Prze-
wodniczàcy Miejskiej Rady Seniorów
w Ciechocinku by∏em jednym z zapro-
szonych goÊci.

Grudziàdzcy seniorzy wspólnie z po-
s∏em Tomaszem Szymaƒskim, miesz-
kaƒcem Grudziàdza, rozpocz´li swoje
Êwi´to na nadwiÊlaƒskich b∏oniach w
otoczeniu Êwietnie odrestaurowanych
Êredniowiecznych zabytków, to jest
spichrzów i Bramy Wodnej. Nast´pnie
liczna i barwna grupa seniorów, miesz-
kaƒców Grudziàdza i goÊci, przesz∏a
na Marin´, czyli nowy i pi´kny obiekt
znajdujàcy si´ nad Wis∏à, w którym sà
mi´dzy innymi przystaƒ wioÊlarska, po-
mieszczenia konferencyjne, hotelowe
i gastronomiczne.

Po okolicznoÊciowych przemówie-
niach wystàpi∏y grudziàdzkie zespo∏y
muzyczne i teatralne z Klubów Seniora
oraz z Domu Dziennego Pobytu. Rów-
nolegle mo˝na by∏o sobie zmierzyç ciÊ-
nienie i poziom cukru we krwi oraz

obejrzeç, a tak˝e kupiç wyroby r´ko-
dzielnicze wykonane przez seniorów.
Od przedstawicieli Urz´du Miejskiego
w Grudziàdzu goÊcie otrzymali Gru-
dziàdzki Poradnik dla Seniora oraz
materia∏y reklamowe i promocyjne.

Z Lidià Chmielewskà, przewodniczàcà
Grudziàdzkiej Rady Seniorów, oraz z
innymi seniorami rozmawia∏em na te-
maty wspólne, dotyczàce wszystkich
seniorów. WymieniliÊmy si´ równie˝
doÊwiadczeniami wynikajàcymi z ró˝-
nych mo˝liwoÊci dzia∏ania i ze specyfiki
naszych miejsc zamieszkania czyli Gru-
dziàdza i Ciechocinka.

Miejska Rada Seniorów w Ciecho-
cinku b´dzie kontynuowaç wspó∏prac´
z Grudziàdzkà Radà Seniorów. W opar-
ciu o t´ wspó∏prac´ oraz kontakty z
Radami Seniorów w innych miastach
chcemy udoskonalaç nasze formy dzia-
∏ania dla dobra Êrodowiska senioralnego
w Ciechocinku.

  Wies∏aw Strzy˝ewski

Wspó∏praca seniorów
z Ciechocinka i Grudziàdza

jednà z wa˝niejszych placówek ˝ycia
sportowego Polek w Warszawie.

Warto dodaç, ˝e Kuczalska za∏o˝y∏a
równie˝ Towarzystwo Popierania Roz-
woju Fizycznego Kobiet i Dzieci, wspó∏-
tworzy∏a ˝eƒskie gniazdo „Soko∏a” -
Towarzystwo Gimnastyczne „Gra˝yna”.
Ponadto pisa∏a i t∏umaczy∏a artyku∏y z
dziedziny wychowania fizycznego ko-
biet publikowane na ∏amach m. in.:
„Ruchu”, „Zdrowia”, „Bluszczu”. Repre-
zentowa∏a Polki na kongresach wycho-
wania fizycznego w Europie. Wspom-
nijmy, ˝e w tym roku 30 kwietnia mi-
n´∏a 90. rocznica Êmierci tej niezwyk∏ej
kobiety.

Druhowie

Zas∏ugi wioÊlarzy by∏y znaczàce. Op-
rócz o˝ywienia ˝ycia towarzyskiego
organizowano ˝ycie kulturalne. Na wy-
tyczonych przy przystaniach kàpielis-
kach mo˝na by∏o nauczyç si´ p∏ywaç.
Wios∏owanie mia∏o nie tylko sportowy,
ale tak˝e turystyczny charakter. Nic
wi´c dziwnego, ˝e na przyk∏ad War-
szawskie Towarzystwo WioÊlarskie cie-
szy∏o si´ popularnoÊcià i bywa∏o, ˝e li-
czy∏o oko∏o tysiàca cz∏onków. Zwracali
si´ do siebie „druhu”, czyli „przyjacielu”,
co przej´li potem harcerze. Wodniacy
mieli znaczny wk∏ad w wychowanie
patriotyczne Polaków w trudnych cza-
sach zaborów. Kultywowali polskà tra-
dycj´.

W wolnej Polsce

P∏ywanie po rzece by∏o popularne
równie˝ w wolnej Polsce. Kajakarzami
byli Czes∏aw Mi∏osz, Pawe∏ Jasienica,
Melchior Waƒkowicz, o czym mo˝na
przeczytaç w ich biografiach. O swoich
„prywatnych vistuliadach” w latach 80.
XX w. i w XXI wieku reporter Wojciech
Gie∏˝yƒski napisa∏ dwie ksià˝ki. Plonem
wypraw po rzece, jakie odby∏ kilka lat
temu Marek Kamiƒski, jest przewodnik
„Wis∏a. 1047 tajemnic”.

W ostatnich dziesi´cioleciach popu-
larne sta∏y si´ sp∏ywy organizowane na
wielu rzekach. Któ˝ z uczniów ciecho-
ciƒskiego LO nie pami´ta s∏ynnych sp∏y-
wów kajakowych organizowanych la-
tem Brdà czy Wdà? Âmia∏kowie p∏ywali
po kapryÊnej WiÊle. Jak si´ okazuje,
kochanków (tak nazwano w mi´dzy-
wojniu cz∏onków WTW w jednym z ar-
tyku∏ów), a i kochanek królowej polskich
rzek nie brakowa∏o w naszych dziejach.
Ostatnia impreza zorganizowana w
sierpniu - Festiwal Wis∏y - udowodni∏a,
˝e ciàgle ich przybywa.

Aldona Nocna



Mamoteka po wakacyjnym relaksie ruszy∏a z beztroskà energià. Rok szkolny przywitaliÊmy w wesolutkim gronie bystrych
tropicieli lisków.
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Niestety ruchliwego towarzysza nie
uda∏o si´ z∏apaç, za to wraz z Izà Ma-
ciejko, prowadzàcà spotkanie, ka˝dy
stworzy∏ sobie z papieru, piór i kora-
lików swojego osobistego sprytnego
liska, towarzysza na nowy rok szkolny
w postaci zak∏adki do ksià˝ki.

T- shirt yarn, czyli w∏óczka z koszulki,
to frajda dla osób od 3 do 103 lat. Na
zaj´ciach Mamoteki 12 wrzeÊnia po-
prowadzonych przez Karolin´ Kromk´,
zaprzyjaênionà mam´, stare koszulki
zamieniliÊmy w d∏ugà, mocnà, ró˝no-
kolorowà w∏óczk´. Potem mo˝na by∏o

Mamoteka
wróci∏a po wakacjach
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rym mo˝na by∏o okr´ciç indiaƒskim
obyczajem mam´. Na przysz∏e zaj´cia
spe∏niamy ˝yczenie mam oraz starszej
m∏odzie˝y- wykonamy wspólnie dywan
lub naszyjniki, m∏odsi na pewno znajdà
te˝ weso∏à zabaw´ na zaj´ciach biblio-
tecznych. Serdecznie zapraszamy na
kolejnà Mamotek´ we wtorek o 16.30
- równie˝ starszà m∏odzie˝ i doros∏ych.

Nie tylko du˝y wybór dobrej literatury
i ksià˝kowe nowoÊci sk∏aniajà do od-
wiedzin ciechociƒskiej ksià˝nicy. Dzieci,
m∏odzie˝, a tak˝e doros∏ych, do wizyt
zach´camy organizujàc ciekawie wolny
czas.

Mamoteka i Klub Gier Niekompute-
rowych oraz M∏odzie˝owy Klub Ksià˝ki,
Salonik Literacki (a w nim Dyskusyjny
Klub Ksià˝ki), Sekcja Malarska dla do-
ros∏ych to sta∏e cotygodniowe spotkania
dedykowane naszym u˝ytkownikom.
Swoje spotkania organizuje tu równie˝
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, a
w poniedzia∏ki odbywajà si´ zebrania
Ciechociƒskiego Stowarzyszenia ,,Ama-
zonek”.

Wszelkie informacje dotyczàce na-
szych dzia∏aƒ, terminy spotkaƒ, a tak˝e
katalog ksià˝ek on-line znajdziecie na
naszej stronie internetowej www.biblio-
teka.ciechocinek.pl, informacji udziela-
my równie˝ telefonicznie: 54 283 44 12,
a osobiÊcie spotkaç si´ mo˝emy na ulicy
˚elaznej 5.

         Lidia Wasilewska

zaobserwowaç, jak wraz ze wzrostem
wieku zmienia si´ koncepcja na wyko-
rzystanie bawe∏nianego sznureczka.

JeÊli zajrzymy na Pinterest, zobaczy-
my instrukcje i porady, jak wykonaç
w∏asnor´cznie dywan, narzut´ czy puf´
i o tym marzà najstarsi uczestnicy os-
tatniej Mamoteki, starsza m∏odzie˝ sku-
pi∏a si´ przede wszystkim na bi˝uterii.
Bransoletki, breloczki, naszyjniki, oto co
cieszy∏o si´ popularnoÊcià na zaj´ciach,
zaÊ najm∏odsi uczestnicy zobaczyli w
wytworzonej wczeÊniej przez siebie nici
paj´czyny, skakanki, a tak˝e lasso, któ-



Lato w tym roku nie rozpieszcza∏o nas równie˝ 2 wrzeÊnia, w dniu ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.
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Od rana zastanawialiÊmy si´, b´dzie
padaç czy nie? Po przybyciu na sta∏e
miejsce naszych spotkaƒ ko∏o fontanny
w Parterach Hellwiga, nasi wykonawcy
wzbudzili zainteresowanie nielicznych
spacerujàcych. Wszystko za sprawà
tajemniczych postaci w strojach z epoki:
Racheli, Panny M∏odej, Poety i Chocho-
∏a. Z uwagi na zmiennà pogod´ zain-
scenizowaliÊmy krótkie fragmenty z „We-
sela”, zapraszajàc wszystkich na dzieƒ
8 wrzeÊnia, na deptak ko∏o Teatru
Letniego, na... Poprawiny. Tym razem
pogoda nam sprzyja∏a, chocia˝ zaliczy-
liÊmy te˝ incydent deszczowy.

Na miejscu zgromadzi∏o si´ wielu
kuracjuszy i mieszkaƒców Ciechocinka,
znowu zaintrygowanych grupà przebie-
raƒców, wystawianym nag∏oÊnieniem
i przygotowanym pocz´stunkiem. Jak

na wesele przysta∏o, wszyscy uczestnicy
i widownia zostali przywitani przez pi-
szàcà te s∏owa, obdarowani ciastecz-
kami, a potem przemówili: Rachela,
Panna M∏oda, Pan M∏ody, Poeta, Dzien-
nikarz, Czepiec, Chocho∏, Wernyhora
i inne postaci dramatu.

„Wesele” to utwór w trzech aktach,
najs∏ynniejszy dramat Stanis∏awa Wy-
spiaƒskiego, powsta∏ na kanwie auten-
tycznego wydarzenia - wesela poety i
dramaturga Lucjana Rydla, który ˝eni∏
si´ z Jadwigà Miko∏ajczykównà, ch∏opkà
z podkrakowskich Bronowic. Prapre-
miera sztuki odby∏a si´ 16 marca 1901
roku w Teatrze Miejskim w Krakowie.
W tym samym roku w Krakowie „We-
sele” zosta∏o opublikowane po raz
pierwszy. Dramat Wyspiaƒskiego zosta∏
dotychczas przet∏umaczony na ponad

10 j´zyków. W j´zyku polskim ukaza∏o
si´ ponad 120 wydaƒ „Wesela”.

W naszej akcji dzi´ki zaanga˝owaniu
Joanny Braatz, dyrektor Szko∏y Podsta-
wowej Nr 1 oraz Kamili Bolewickiej,
polonistki, udzia∏ wzi´li uczniowie z
klasy VII A. Trzon czytajàcych stanowili
s∏uchacze Uniwersytetu dla Aktywnych,
zawsze ch´tni do udzia∏u i pomocy,
zasileni przez Ewelin´ Lewandowskà z
Nieszawy i radnà Aldon´ Nocnà. Zakoƒ-
czenie uÊwietni∏ barwny wyst´p Wandy
i Janusza Wasickich z Nieszawy. Miejska
Biblioteka Publiczna im. Janusza ˚ernic-
kiego serdecznie dzi´kuje wszystkim
uczestnikom za stworzenie wspania∏ej
atmosfery i spotykamy si´ za rok na
kolejnej edycji.

       Mariola Ró˝aƒska

„Wesele” i ... poprawiny,
czyli Narodowe Czytanie 2017



Pretekstem do kolejnego, trzeciego ju˝ spotkania absolwentów ciechociƒskiego liceum z rocznika 1965, by∏a
obchodzona przez nas w tym roku 70. rocznica urodzin, prawie wszyscy jesteÊmy pokoleniem 1947 roku.
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Spotkanie licealnych siedemdziesi´ciolatków

Katolicki Piknik Rodzinny
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Tradycjà sta∏a si´ w tym gronie wy-
Êmienita frekwencja. Na 62 osoby z klas
A i B przyjecha∏o na spotkanie 26 osób.
Z przykroÊcià stwierdziliÊmy, ̋ e a  ̋pí cioro
z nas ju˝ odesz∏o, a kilkoro jest powa˝nie
chorych i stan zdrowia uniemo˝liwi∏ im
uczestnictwo.

Niemniej jednak, momo pre˝ytych lat,
wielu uczestników przyjecha∏o z odleg∏ych

miast. Dotarli mi´dzy innymi koledzy i
kole˝anki z Warszawy, Katowic, Gdyni,
Torunia, Gi˝ycka, Bydgoszczy, Szczecina,
a nawet Pary˝a i Helmstedt w Saksonii.

Nie mo˝na te˝ nie wspomnieƒ o sto-
∏ecznej Nieszawie czy królewskim Ra-
cià˝ku, reprezentowanych przez Krystyn ,́
Ryszarda, Romka i Ulk´.

To niezmiernie mi∏e i bardzo serdeczne

spotkanie siedemdziesi´ciolatków wcià˝
tryskajàcych m∏odoÊcià i coraz to nowymi
pomys∏ami na ˝ycie, mia∏o miejsce w
Amazonce 2 wrzeÊnia, przy wspólnym
stole z przepysznym obiadem. Gdyby nie
obowiàzki rodzinne i autobusy, trwa∏oby
najpewniej do póênej nocy.

Andrzej Kokorzycki
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Piknik rozpoczà∏ si´ turniejem w hokeja na trawie o Pu-
char Rycerzy Kolumba. Po po∏udniu ks. Grzegorz Karolak,
proboszcz ciechociƒskiej parafii i kapelan tutejszej rady
Rycerzy Kolumba, odprawi∏ msz´ Êwi´tà w asyÊcie o. Da-
miana Koseckiego, ks. Rafa∏a Zatorskiego i ks. Piotra Ochot-
nego.

Podczas pikniku wystàpili te˝: chór Barka, zespó∏ m∏o-
dzie˝owy Promyk, Kapela Nie Do Zdarcia, zespó∏ Diament,
M∏odzie˝owa Orkiestra OSP z Zakrzewa, Marek z ˚yrardo-
wa, Jacek Zaborowski z Jarkiem „Jerrym” Nadolnym jako
Elvis Show oraz Tabor Cygaƒski Anny Terleckiej.

Ju˝ po raz trzeci pod t´˝niami odby∏ si´ Katolicki
Piknik Rodzinny. Impreza ∏àczy∏a w sobie wydarzenia
sportowe, kulturalne i religijne.



Zdaniem psychologa

Zanim posypià si´ z∏e stopnie

Z okazji 55. rocznicy powstania legendarnego zespo∏u The Beatles, na skwerze za Teatrem Letnim zagra∏a kapela ˚uki.

Z ˚YCIA MIASTA

˚uki zagra∏y w Dzieƒ Bitelsa
Koncert 18 sierpnia przyciàgnà∏ setki

mieszkaƒców i kuracjuszy. Wielu z nich
roz∏o˝y∏o si´ na trawnikach okalajàcych
skwer, s∏uchajàc wyst´pu zespo∏u ˚uki
z repretuarem The Beatles, Czerwonych
Gitar i Czes∏awa Niemena.

Wydarzenie zorganizowali Komisja
Zdrojowa, Przedsi´biorstwo Uzdrowi-
sko Ciechocinek, Miasto Ciechocinek
i Piekarnia Polkorn.

K∏opoty dziecka w nauce nie zawsze
wynikajà z lenistwa. Ich powodem mogà
byç problemy ze zdrowiem, niew∏aÊciwe
metody wychowawcze albo trudnoÊci wy-
nikajàce z ró˝nych dysfunkcji, które ujaw-
niajà si´ po pójÊciu do szko∏y.

Przyczyn szkolnych problemów nale˝y
szukaç te˝ w z∏ej sytuacji rodzinnej i miesz-
kaniowej dziecka, uniemo˝liwiajàcej przy-
swajanie wiedzy w ciszy i spokoju. JeÊli
k∏opoty pojawiajà si´ niespodziewanie i
poprzedza∏y je sukcesy, zastanówmy si´,
co nowego si´ dzieje, co uniemo˝liwia
dobrà nauk´. Cz´sto si´ zdarza, ˝e s∏abe
wyniki sà efektem nieporozumieƒ z nauczy-
cielem, konfliktów w grupie rówieÊniczej
i idàcego za tym zniech´cenia lub braku
wiary we w∏asne mo˝liwoÊci. Z∏e oceny to
tak˝e sposób zwrócenia na siebie uwagi,
kiedy nie poÊwi´camy dziecku wystarcza-
jàco du˝o czasu.

Obserwujmy rozwój dziecka. Powinien
zaniepokoiç nas np. opóêniony rozwój mo-
wy (zg∏oÊ si´ do logopedy, jeÊli twój pi´-
ciolatek nie mówi prawid∏owo), nieumie-
j´tnoÊç budowania prostych zdaƒ, trudnoÊç
w zapami´tywaniu wierszyków, cz´ste od-
powiedzi na pytania „nie wiem”, „nie pa-
mi´tam”, s∏aba orientacja w otaczajàcym
Êwiecie. Byç mo˝e dziecko nale˝y do licznej
grupy dzieci nadpobudliwych, majàcych
trudnoÊci w koncentracji uwagi bàdê prze-
cià˝one jest nadmiarem zaj´ç dodatkowych.
Byç mo˝e parali˝uje je strach w sytuacji
zadaniowej (klasówka, odpowiedê ustna).
Mo˝e ma trudnoÊci z czytaniem (dysleksja),
pisaniem (dysgrafia i dysortografia) bàdê z
wykonywaniem dzia∏aƒ arytmetycznych
(dyskalkulia). Nale˝y wtedy udaç si´ do
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psychologa, który rozpozna pod∏o˝e trud-
noÊci i wska˝e obszary do stymulacji rozwo-
ju bàdê korekty wychowawczej .

Kiedy dziecku w wieku 8 lat sprawia
trudnoÊç pisanie ze s∏uchu, mo˝e zajÊç
potrzeba zbadania mu s∏uchu. Ma∏a spraw-
noÊç fizyczna i ruchowa, niech´ç do ryso-
wania i prac plastycznych oraz z∏a koordy-
nacja ruchów mogà Êwiadczyç o k∏opotach
z zakresu integracji sensorycznej.

W przypadku z∏ych ocen - wyÊmiewa-
nie, groêby, kary nie pomogà a jedynie
podwa˝à w dziecku wàt∏à ju˝ wiar´ we
w∏asne si∏y. Powiedz dziecku, ˝e kochasz
je mimo braku sukcesów. Powtarzaj: „dasz
sobie rad´”. Chwal je za wk∏adanà prac´.
Dostrzegaj starania, nie tylko efekt koƒco-
wy. To pozwoli dziecku uwierzyç w swoje

mo˝liwoÊci. Skonsultuj si´ z nauczycielem,
cennà podpowiedzià b´dzie jego interpre-
tacja problemów dziecka. Wspólnie usta-
licie plan tego, co mo˝na zrobiç w domu,
a co w szkole. Stwórz z dzieckiem plan
poprawy z∏ych ocen. Byç mo˝e przydatne
b´dà zaj´cia wyrównawcze, zaj´cia terapii
pedagogicznej, terapia logopedyczna. Cz´s-
to nauczyciele wskazujà potrzeb´ udania
si´ do poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej celem diagnozy przyczyn trudnoÊci
dziecka. Opinia poradni zawiera zalecenia
odpowiednich dzia∏aƒ, które wspomogà
dziecko. JeÊli zaleg∏oÊci nie sà du˝e, jest
szansa, ˝e przy wsparciu rodziców i szko∏y,
dziecko je nadrobi.

By uniknàç problemów od pierwszych
dni w szkole przyzwyczajaj dziecko do sys-
tematycznego uczenia si´. Zach´caj, by
wszystko dok∏adnie notowa∏o. Codziennie
sprawdzaj, czy odrobi∏o lekcje. Nie odrabiaj
lekcji za dziecko. Wyrabiaj w∏aÊciwe nawyki
uczenia si´. Wyznaczcie wspólnie ramy
czasowe na nauk´ i inne zaj´cia. Zach´caj
dziecko do uczenia si´ na g∏os. Pomó˝
przygotowaç si´ do odpowiedzi ustnych
i pisemnych. Nauka ma nie kojarzyç si´
z przykroÊcià, a zatem nie odsy∏aj dziecka
do lekcji za kar´. Postaraj si´ wytworzyç
w domu atmosfer´ poszanowania nauki -
rozmawiajcie o ciekawych ksià˝kach, oglà-
dajcie wartoÊciowe programy, szukaj cie-
kawostek i dziel si´ z dzieçmi. Modelowanie
jest najlepszà metodà na zaszczepienie
dziecku wzorców i idea∏ów, na których
nam zale˝y. Jako rodzice mamy obowiàzek
aktywnego udzia∏u w procesie edukacji
naszego dziecka.

Trzy umiej´tnoÊci - czytanie, pisanie
i rachowanie- sà podstawà pomyÊlnego
funkcjonowania we wspó∏czesnym Êwiecie
i trzeba mieç je dobrze opanowane. Dziec-
ko, które ma trudnoÊci w tym zakresie, b´-
dzie nieustannie doznawaç frustracji i nie
przyswoi sobie znacznej cz´Êci materia∏u
prezentowanego w klasie. Bàdêmy uwa˝ni,
bo od nas, rodziców, du˝o zale˝y.

    Monika Kofel-Dudziak



Znamy wyniki konkursu na naj∏adniejszy przydomowy ogród. - To dzi´ki
paƒstwa pracy i inwencji Ciechocinek z ka˝dym rokiem pi´knieje - dzi´-
kowa∏ laureatom burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.
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Konkurs trwa∏ od poczàtku lipca do
koƒca sierpnia. Cz∏onkowie jury odwie-
dzili wszystkie oceniany ogrody. A oto
zwyci´zcy tegorocznej edycji konkursu:

W kategorii „ogródki przydomowe”:
- Alina Polanowska, ul. Stawowa 20.
- Halina i Henryk Sobieraj, ul. Bema

54.
- Danuta i Stefan Miedziak, ul. Gro-

nowa 5.
- Hanna i Jerzy Wróblewscy, ul. Nie-

szawska 96a.
W kategorii „balkony”:
- Teresa Nowak, ul. Polna 12a/1.
- Maryla Koz∏owska, ul. Nieszawska

149a/35.
- Ewa S´dzikowska, ul. Lorentowicza

9/8.
Wyró˝nienie:
- Beata i Piotr Roguszka, ul. Polna

12a/2.
Laureaci podczas spotkania 20 wrze-

Ênia w Urz´dzie Miejskim otrzymali po-
dzi´kowania i nagrody rzeczowe. - Ma-
my coraz wi´cej mieszkaƒców, którzy
chcà inwestowaç i poÊwi´caç czas, by
tworzyç konfortowe otoczenie, z któ-
rego czerpià przyjemnoÊç. Dzi´kuj´, ˝e
nie ustajecie w swoich dzia∏aniach -
mówi∏ burmistrz Leszek Dzier˝ewicz,
podkreÊlajàc ˝e dokonania laureatów
konkursu „fantastycznie wpisujà si´ w
dzia∏ania podejmowane przez samo-
rzàd”.

W komisji konkursowej zasiedli Joan-
na Rutkowska, inspektor ds. promocji
(przewodniczàca), Katarzyna Turkie-
wicz, inspektor ds. obs∏ugi Rady Miej-
skiej, Barbara Kawczyƒska, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury, Czes∏awa
Florczak, mieszkanka Ciechocinka, oraz
radni: Klara Drobniewska, Jerzy Draheim
i Bartosz Ró˝aƒski.

Konkurs na naj∏adniejszy
ogród rozstrzygni´ty

KINO „ZDRÓJ”
W paêdzierniku planujemy zagraç:

„Tarapaty”
przygodowy, familijny, prod. Polska,

czas projekcji 1.30, od 10 lat
1.10 (niedziela) godz.16.00 (kasa 15-16)

„Ptaki Êpiewajà w Kigali”
dramat spo∏eczny, Polska, 1.53,

od 15 lat
6.10 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19) i
7.10 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Botoks”
thriller, sensacyjny, prod. Polska, 2,15,

od 15 lat
14.10 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i godz. 19.00 (kasa 18-19), 15.10 (niedziela)
godz. 16.00 (kasa 15-16) i godz. 19.00 (kasa
18-19), 16.10 (poniedzia∏ek) godz. 16.00
(kasa 15-16) i godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Wszyscy moi m´˝czyêni”
komedia romantyczna, prod. USA, 1.37,

od 15 lat
20.10 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 21.10 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„My Little Pony. Film”
animacja, komedia, przygodowy,

prod. Kanada, USA, 1.39, b/o
21.10 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i 22.10 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Zgoda”
dramat wojenny, prod. Polska

27.10 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 28.10 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

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.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 20

Z ˚YCIA MIASTA



Wyniki:
Dziewcz´ta 2010 r. i m∏odsze - 250 m:

1. Anna Sztypka (W∏oc∏awek)
2. Pola Wierzbiƒska (Bydgoszcz)
3. Joanna Jab∏oƒska (Ciechocinek)

Ch∏opcy 2010 r. i m∏odsi - 250 m:
1. Mateusz Chuchra (Toruƒ)
2. Micha∏ Drzewucki (Warszawa)
3. Robert Zieliƒski (¸àzyn)

Dziewcz´ta 2007-09 r. - 400 m:
1. Zuzanna Goêdzikowska (Warsza-

wa)
2. Barbara Lewandowska (Ciechoci-

nek)
3. Weronika Lada (Zalesie)

Ch∏opcy 2007-09 r. - 400 m:
1. Stanis∏aw Zi´tarski (W∏oc∏awek)

2. Jan Jakubiec (Aleksandrów Kuj.)
3. Nikodem Rytter (Ciechocinek)

Dziewcz´ta 2004-06 r. - 600 m:
1. Julia Groncikowska (Ciechocinek)
2. Katarzyna Gutowska (Kazimierz

Biskupi)
3. Aleksandra Zieliƒska (¸àzyn)

Ch∏opcy 2004-06 r. - 800 m:
1. Szymon Ladzian (¸ódê)
2. Filip Sawicki (Che∏m˝a)
3. Kacper Matusiak (Kutno)

Dziewcz´ta 2001-03 r.- 800 m:
1. Wiktoria Górecka (Ciechocinek)

Ch∏opcy 2001-03 r. - 1200 m:
1. Radomir Zi´tek (Ciechocinek)
2. Antoni Pietrzak (Toruƒ)
3. Maciej Stanecki (Skierniewice)

Nagrody dla najlepszych zawodników
ufundowali OÊrodek Sportu i Rekreacji
w Ciechocinku, Biuro Promocji Ciecho-
cinka i Przedsi´biorstwo Uzdrowisko
Ciechocinek.
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Ponad 150 zawodniczek i zawodników w wieku od 2 do 15 lat stan´∏o na starcie biegów m∏odzie˝owych VI
Pó∏maratonu Uzdrowisko Ciechocinek rozegranego 27 sierpnia na trasach Parku Zdrojowego.
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SPORT

M∏odzie˝owy pó∏maraton



Za nami piàty i szósty bieg cyklu Grand Prix T´˝nie Run Ciechocinek 2017 w Biegach i Nordic Walking. Cykl
zakoƒczy ostatnia impreza biegowa 14 paêdziernika.

W XXIX Minimaratonie Integracyjnym „Bieg Solny” wzi´∏o udzia∏ ponad 160 uczestników, osób z ró˝nymi dys-
funkcjami oraz zdrowych.
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Grand Prix T´˝nie Run na finiszu

Bieganie integruje. To ju˝ 29.
Bieg Solny ulicami uzdrowiska

3. Justyna Salwa (Ro˝no Parcele)
25:16

4. Katarzyna Bylicka (Ciechocinek)
25:30

Bieg m´˝czyzn:
1. Sebastian Wojciechowski (Warsza-

wa) 18:04
2. Krystian Borowski (Ciechocinek)

18:05
3. Kamil Podolski (Torzewo) 18:11
4. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo)

18:48
Nordic walking kobiet:
1. Marianna Jóêwiak (W∏oc∏awek)

36:30
2. Aleksandra Nowak (Solec Kuj.)

38:08
3. Nasiƒska Emilia (Ciechocinek) 38:55
4. Ibron Michalina (Ciechocinek)

39:47
Nordic walking m´˝czyzn:
1. Leszek Mielcarek (Bytom) 32:58
2. W∏odzimierz Krych (Toruƒ) 33:45
3. Maciej Majewski (Poznaƒ) 34:49
4. Dembkowski Ryszard (Toruƒ)

35:08
Wyniki 6. biegu z 16 wrzeÊnia.
Bieg kobiet:

1. Karolina Szuflecka (Aleksandrów
Kuj.) 24:11

2. Justyna Salwa (Ro˝no-Parcele)
24:53

3. Katarzyna Bylicka (Ciechocinek)
25:23

4. Wiktoria Górecka (Ciechocinek)
29:33

Bieg m´˝czyzn:
1. Jan Zielonka (Ostrowàs) 17:43
2. Kamil Podolski (Torzewo) 18:01
3. Jerzy ¸adysz (Wroc∏aw) 18:36
4. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo)

19:04
Nordic walking kobiet:
1. Marianna Jóêwiak (W∏oc∏awek) 
36:58
2. Aleksandra Nowak (Solec Kuja-

wski) 38:11
3. Zofia Kaczmarek (Sicienko) 38:32
4. Ewa Zydek (Dobierzowice) 39:02
Nordic walking m´˝czyzn:
1. W∏odzimierz Krych (Toruƒ) 33:55
2. Ryszard Dembkowski (Toruƒ)

36:20
3. ̧ ukasz Jóêwiak (W∏oc∏awek) 36:45
4. Miros∏aw Czerwiƒski (Toruƒ) 37:04

Biego w poszczególnych kategoriach
odbywa∏y si´ 9 wrzeÊnia na ulicach
Ciechocinka.

Wyniki:
Kategoria B - Doros∏e osoby na wóz-

kach manualnych z dysfunkcjà koƒczyn
dolnych i dysfunkcjà jednej lub obu
koƒczyn górnych (500m)

Kobiety: 1 Angelika Meller, 2 Kamila
Irytowska, 3 Anna Lewandowska

M´˝czyêni: 1 Piotr Bartczuk, 2 Prze-
mys∏aw Skomorski, 3 Andrzej
Jachimczuk

Kategoria B1 - Doros∏e osoby na
wózkach elektrycznych z dysfunkcjà
koƒczyn dolnych i dysfunkcjà jednej
lub obu koƒczyn górnych (1000m)

Kobiety: 1 Barbara Kowalczyk, 2 Wie-
s∏awa Kowalczyk

M´˝czyêni: 1 Szymon Kudelski
Kategoria A - Doros∏e osoby na wóz-

kach aktywnych z dysfunkcjà koƒczyn
dolnych (2000m)

M´˝czyêni: 1 Wies∏aw Fiedor, 2 Piotr
Plesiewicz, 3 Micha∏ Ca∏czyƒski

Kobiety: 1 Maria Milarska
Kategoria C - DoroÊli biegacze z dy-

sfunkcjà narzàdu ruchu (500m)
M´êczyêni: 1 Mariusz Witkowski.

2 Marcin Czerepski
Kobiety: 1 Wioletta Kaczkowska,

2 Aleksandra Szymczyk, 3 Anna Strze-
Êniewska

Kategoria C1 - DoroÊli biegacze z dy-
sfunkcjami intelektualnymi (500m)

M´˝czyêni: 1 Krzysztof J´drzejewski,
2 Jacek Smokowski, 3 Rafa∏ Âmiecho-
wski

Kobiety: 1 Izabela Kuczyƒska, 2 Jolan-
ta Lewiƒska, 3 Anna Szymczyk

Kategoria X - Dzieci poruszajàce si´

Na starcie obu ostatnich biegów cy-
klu stan´∏o ponad 50 zawodników i za-
wodniczek. Rywalizacja w nordic wal-
king podczas piàtego biegu 26 sierpnia
by∏a jednoczeÊnie rozgrywana jako V
Sanatoryjne Mistrzostwa Polski.

Wyniki 5. biegu z 26 sierpnia.
Bieg kobiet:
1. Karolina Skibiƒska (Ciechocinek)

24:20
2. Joanna Jastrz´bska (Waganiec)

25:15



W ciechociƒskiej hali sportowej przy
ul. Lipnowskiej 16 wrzeÊnia wystàpi∏o
niemal 150 par, tak poczàtkujàcych,
jak i doÊwiadczonych zawodników.

Wydarzenie zorganizowa∏y Federacja
Taƒca Sportowego, Taneczny Klub
Sportowy DANCE & DANCE Toruƒ oraz
Sanatorium ZDROWIE z Ciechocinka.

Swoim patronatem turniej objà∏ Leszek
Dzier˝ewicz, burmistrz Ciechocinka.
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Niemal 150 par wzi´∏o udzia∏ w Otwartych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w taƒcu
towarzyskim.
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Zawody taƒca towarzyskiego

na wózkach (500m)
Ch∏opcy: 1 Krzysztof Dobies
Kategoria Y - Dzieci i m∏odzie˝ z

dysfunkcjami narzàdu ruchu (500m)
Ch∏opcy: 1 Maciej Stanecki, 2 Dawid

Szubka, 3 ¸Ukasz Malanowski
Dziewcz´ta: 1 Milena Go∏´biewska
Kategoria Y1 - Dzieci i m∏odzie˝ z

dysfunkcjami intelektualnymi (500m)
M´˝czyêni: 1 Kamil Dryps, 2 Mateusz

Golenia, 3 Jacek ˚ukowski
Kobiety: 1 Magdalena Kuleszow
Kategoria Z - Biegacze sprawni od 6

do 9 lat (500m)

Dziewcz´ta: 1 Maja Kamola. 2 Mile-
na Szczepaƒska, 3 Lena Szad∏owska

Ch∏opcy: 1 ¸ukasz ˚uchowski, 2 Ale-
ksander Zieliƒski, 3 Stefan Mas∏owski

Kategoria Za - Biegacze sprawni od
10 do 12 lat (500m)

Dziewcz´ta: 1 Barbara Lewandowska
2 Oliwia Lolirad, 3 Wiktoria Szcz´sna

Ch∏opcy: 1 Józef Sahlke, 2 Aleksander
Wojewoda, 3 Mateusz Pastwikowski

Kategoria Z1 - Biegacze sprawni od
13 do 18 lat (1000m)

Dziewcz´ta: 1 Julia Groncikowska
2 Nandi Lewandowska, 3 Wiktoria Gó-

recka
Ch∏opcy: 1 Radomir Zi´tek, 2 Woj-

ciech Gawinecki, 3 Przemys∏aw Stefaƒ-
ski

Kategoria D - DoroÊli biegacze
sprawni (3000m)

Kobiety: 1 Patrycja Machalica, 2 Mar-
ta Dobrzaƒska, 3 Urszula Âpiewak

M´˝czyêni: 1 Marek Murawski, 2
Wojciech Mielczarek, 3 Mateusz Kapral

Nagroda Pocieszenia: 1 Alicja Mali-
nowska

Najm∏odszy Uczestnik: 1 Alicja Sza-
d∏owska



W ostatnià niedziel´ sierpnia w parku Zdrojowym wystartowa∏ VI Pó∏maraton Uzdrowisko Ciechocinek. W bie-
gach wzi´∏o udzia∏ niemal tysiàc zawodników.
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Szósty pó∏maraton

Spod muszli koncertowej 27 sierpnia
o godz. 11 wystartowa∏o tak naprawd´
kilka biegów, g∏ównie na dystansie 20
oraz 10,5 km.

Na trasie pó∏maratonu najlepszy
okaza∏ si´ Paw∏o Wierecki z klubu LKB

Rudnik, który 21 km przebieg∏ w czasie
1:13:11,80.

Imprez´ zorganizowali Przedsi´-
biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.,
miasto Ciechocinek, Towarzystwo Przy-
jació∏ Ciechocinka, OÊrodek Sportu i

Rekreacji w Ciechocinku oraz OSP w
Ciechocinku.

Honorowym patronatem bieg obj´li
marsza∏ek województwa kujawsko-
pomorskiego i starosta aleksandrowski.
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To ogromna zas∏uga tych wszystkich,
którzy byli zwiàzani z organizacjà tego
wydarzenia. Zanim przejd´ do festiwa-
lowej relacji, ciÊnie mi si´ pod pióro
cytat autorstwa Johanna Wolfganga
Goethego: „Gdzie s∏yszysz Êpiew, tam
Êmia∏o wstàp, tam dobre serca majà.
Bo ludzie êli, ach wierzaj mi, ci nigdy
nie Êpiewajà”

Przez lata trwania festiwalu przyzwy-
czajeni byliÊmy do koncertów w muszli
parku Zdrojowego. Na pewno jedna
dotychczasowa edycja (choç niektórzy
mówià o dwóch) odby∏a si´ w Teatrze
Letnim. Ta trzynasta tak˝e zagoÊci∏a
w tym bajecznym przybytku kultury,
poniewa˝ pogoda uniemo˝liwi∏a granie
w plenerze. GoÊcie, którzy przybyli na
festiwal z ca∏ego kraju, dotychczas
oglàdali go tylko z zewnàtrz i nie kryli
zachwytu nad pi´knà architekturà bu-
dynku, kiedy znaleêli si´ we wn´trzach.

Odbiór muzyki w tym obiekcie te˝
nale˝y do niezwyk∏ych prze˝yç este-
tycznych, bowiem akustyka jest dosko-
na∏a pomimo czasami mocnych dêwi´-
ków, jakie wydobywajà si´ za sprawà
zespo∏ów uczestniczàcych w festiwalu.
W artykule w „Zdroju Ciechociƒskim”
wspominajàcym ubieg∏oroczny festiwal
u˝y∏em okreÊlenia „marka miasta”. Oka-
zuje si´, ˝e w tym stwierdzeniu nie ma
przesady. Tak w∏aÊnie jest.

Po tym wst´pie czas na wspomnienia
zwiàzane z trzynastà edycjà Bluesa Bez
Barier. Festiwalowe dzianie rozpocz´∏o
si´ od spotkania z redaktorem Zdzis∏a-
wem Pajàkiem, dziennikarzem radia
PiK z Bydgoszczy, autorem wspania∏ych
biografii muzyków Êwiatowego forma-
tu. Te dzie∏a (bo inne okreÊlenie tej
twórczoÊci nie pasuje) to „Eric Burdon.
Feniks Rocka” (1998), „Eric Clapton.
Pielgrzym Rocka” (2008) oraz „Jimmi
Hendrix. Szaman Rocka” (2016).

Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e widow-
nia Teatru Letniego na tym spotkaniu
by∏a wype∏niona niemal w po∏owie, co
Êwiadczy o ogromnym zainteresowa-
niu. Zdzis∏aw Pajàk w trakcie tego spot-
kania promowa∏ ostatnie swoje dzie∏o
poÊwi´cone Jimmiemu. JednoczeÊnie
mo˝na by∏o dowiedzieç si´ o kulisach
powstawania wszystkich publikacji, a
by∏y to wielkie ciekawostki. By∏a to tak-
˝e okazja do zakupu najnowszej publi-
kacji z dedykacjà od autora. Napisa∏em
„ostatniej”, bo poprzednie tytu∏y zosta∏y
wysprzedane i sà w tej chwili wielkim
rarytasem wÊród mi∏oÊników tego typu

Blues Bez Barier po raz trzynasty
Wydawa∏oby si´, ˝e w zwiàzku z liczbà uwa˝anà przez wielu za pechowà, nad festiwalem zawiÊnie fatum.
Nic bardziej mylnego! Okaza∏o si´, ˝e ta edycja Bluesa Bez Barier w opinii wielu obecnych wielokrotnie na
festiwalu zosta∏a oceniona jako jedna z najlepszych lub najlepsza.

literatury.
Rozmowa zosta∏a tak˝e wyemitowa-

na na antenie radia ProRock, jednego
z patronów medialnych festiwalu.

Punktualnie o godz. 14.30 prowa-
dzàcy, Zdzis∏aw Pajàk (Radio PiK) i moja
skromna osoba, czyli Lech Bekulard
(radio ProRock), zaprosili na scen´ dy-
rektora artystycznego festiwalu S∏awka
Ma∏eckiego, który po krótkim wst´pie
otworzy∏ XIII Mi´dzynarodowy Festiwal
Blues Bez Barier.

Pierwszym festiwalowym zespo∏em
by∏a Êlàska formacja bluesowa Acustic,
zespó∏ obchodzàcy w tym roku swoje
dziesi´ciolecie. Ich koncert cz´Êciowo
nawiàzywa∏ do rozmowy ze Zdzis∏a-
wem Pajàkiem, bowiem tam wielokrot-
nie pada∏o nazwisko Hendrix, a to w∏aÊ-
nie on by∏ inspiracjà do gry na gitarze
Szymona Borkowskiego, cz∏onka ze-
spo∏u. T´ fascynacj´ s∏ychaç by∏o pod-
czas eksponowania gitary jako prowa-
dzàcego instrumentu. Dla gitarzysty
by∏o wyjàtkowym wyzwaniem zapre-
zentowaç swój kunszt, bowiem w sk∏a-
dzie zespo∏u jest Jacek Szu∏a, harmo-
nijkarz, który wydobywa ze swojego
instrumentu nietuzinkowe dêwi´ki i
frazy. Ich wspó∏brzmienie okraszone
charyzmatycznym, bluesowym woka-
lem Grzegorza Achtelika stworzy∏o coÊ,
za czym t´sknià mi∏oÊnicy dobrego

bluesa. Dodaç nale˝y, ˝e Grzegorz
Achtelik zagra∏ rol´ Ryszarda Riedla w
filmie Krzysztofa Magowskiego „Si´
macie ludzie”. Ten koncert zosta∏ przy-
j´ty owacjà na stojàco. Niestety rozk∏ad
jazdy sceny nie pozwala∏ na bisy, wi´c
by zapami´taç to wydarzenie w Ciecho-
cinku na d∏u˝ej, mo˝na by∏o po kon-
cercie nabyç p∏yt´ zespo∏u „Drzwi”.

Kolejnym wykonawcà by∏ zespó∏ Re-
volucja pod dowództwem Jacka De-
wódzkiego, obs∏ugujàcego bas, zna-
nego z siedmioletniej wspó∏pracy z
zespo∏em D˝em, gdzie jako wokalista
pojawi∏ si´ po Êmierci Ryszarda Riedla.
Wspó∏pracowa∏ z zespo∏em od nagra-
nia albumu „Kilka zdartych p∏yt”, do
p∏yty „Byç albo mieç”, która ukaza∏a
si´ w maju 2000 (w sumie pi´ç albu-
mów). W Ciechocinku przedstawili
program o wiele mocniejszy ni˝ ich
poprzednicy, ale jak nazwa festiwalu
g∏osi, Blues Bez Barier, a cytujàc Willie
Dixona „Blues to korzenie, a reszta
muzyki to owoce”, spe∏nili wszystkie
warunki.

Po tych dwóch wykonawcach przy-
szed∏ czas na goÊci spoza naszego kraju.
W planach mia∏ to byç zespó∏ z Australii
The Sun Pilots, ale nie zawsze plany
mo˝na zrealizowaç. Okaza∏o si´, ˝e
wokalista Raj Siva Rajah, ze wzgl´du
na chorob´ musia∏ zawiesiç koncerto-
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wanie. KtoÊ musia∏ t´ pustk´ wype∏niç
i warunki spe∏ni∏a s∏owacka formacja
Slovak Blues Project pod przywódz-
twem Lubosa Beny. Ten zespó∏ to lau-
reat wielu uznanych festiwali. Wygrali
s∏owacki konkurs bluesa Blues Aperiti-
ve 2016. Zdobyli nagrod´ Discoveries
i reprezentowali S∏owacj´ na festiwalu
Blues Challenge 2017 w duƒskim Hor-
sens. Ciechociƒskiej publicznoÊci za-
prezentowali nowoczesne formy ame-
rykaƒskiego bluesa z wycieczkami
dêwi´kowymi w stron´ country. Poka-
zali mo˝liwoÊci, jakie mo˝na wydobyç
z gitary Dobro zwanej potocznie ko∏-
pakiem. Mistrzem w u˝ytkowaniu tego
instrumentu okaza∏ si´ Bonzo Radvanyj.
Niezwyk∏y zestaw perkusyjny dodawa∏
kolorytu i oryginalnoÊci zespo∏owi. W
Europie wyst´pujà w ró˝nych sk∏adach,
od duetu, poprzez trio do pe∏nego ze-
spo∏u. Na festiwalu pojawili si´ jako
trio. Je˝eli zamkn´libyÊmy oczy, to je-
stem przekonany, ˝e byliby odebrani
jako wieloosobowy zespó∏. Podobnie
jak pierwszy zespó∏, tak i oni swój kon-
cert koƒczyli przy owacji na stojàco. Po
koncercie znaleêli si´ nabywcy p∏yty
„Nemam Hlad, Nemam Smad”, która
zosta∏a nagrana w duecie.

Przyszed∏ czas na gospodarza festi-
walu, zespó∏ Zdrowa Woda, ale nim
to nastàpi∏o, na scenie pojawi∏ si´ w∏o-
darz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz,
który oznajmi∏ wszystkim goÊciom

obecnym w Teatrze Letnim, ̋ e rok 2018
to rok wielkiego jubileuszu. To rok,
kiedy zespó∏ Zdrowa Woda obchodziç
b´dzie swoje trzydziestolecie, co zo-
stanie upami´tnione gwiazdà na cie-
chociƒskim deptaku. To w∏aÊnie ten
zespó∏ bra∏ czynny udzia∏ w tworzeniu
Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.
To w∏aÊnie w Ciechocinku, w sali liceum
ogólnokszta∏càcego odby∏ si´ pierwszy
koncert. O tym wszystkim wspominali
na scenie S∏awek Ma∏ecki i burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz. Burmistrz zapewni∏
tak˝e, ˝e ten festiwal na trwa∏e zapisa∏
si´ w kalendarzu wydarzeƒ kulturalnych
Ciechocinka. Moim zdaniem, jako oso-
by z zewnàtrz, nale˝y si´ wielki uk∏on
w stron´ burmistrza, w∏adz samorzà-
dowych i wydzia∏u promocji miasta za
tak przychylne podejÊcie do organiza-
torów festiwalu. Jestem w ró˝nych
miejscach naszego kraju i widz´ ró˝ne
traktowanie wydarzeƒ kulturalnych,
które mogà byç wizytówkà promujàcà
miejscowoÊç, powiat, województwo
czy nawet kraj. Niestety, nie zawsze
klimat sprzyja takim przedsi´wzi´ciom,
dlatego bardzo si´ ciesz´, ˝e w Ciecho-
cinku jest tak, jak jest.

Po tej chwilowej odskoczni powra-
cam na deski Teatru Letniego w Ciecho-
cinku. Zdrowa Woda, zespó∏ który wie-
le lat temu uzyska∏ pe∏noletnoÊç, dziÊ
zachowuje si´ na scenie jak nowo na-
rodzony. Wspania∏y wokal Marka Mo-

drzejewskiego, gitara S∏awka Ma∏ec-
kiego, klawisz „Barana” - Krzysztofa
Baranowicza czy sekcja Dawid Leszczyk
(perkusja) i S∏awek Jagas (bas) to fa-
bryka perfekcyjnych dêwi´ków. Koncert
rozpoczà∏ si´ od utworu promujàcego
najnowszy album „W tunelu ulicy”.
Ca∏oÊç wyst´pu zakoƒczy∏o nieÊmier-
telne „Piwo”. Warto wspomnieç, ˝e
akustycznie wybrzmia∏ utwór „Ciecho-
ciƒski Blues” autorstwa Marka Modrze-
jewskiego z towarzyszeniem „Barana”,
tym razem na harmonijce.

I tak dotarliÊmy do fina∏owego kon-
certu goÊci z USA, a by∏ to Noah Wot-
herspoon Band. Noah, filigranowy ar-
tysta pochodzàcy z Cincinnati w stanie
Ohio, posiad∏ wyjàtkowà sztuk´ gry na
gitarze. Mia∏em informacje, ̋ e to b´dzie
dobry koncert, ale nie przypuszcza∏em,
˝e a˝ tak dobry. Technika gry na gitarze
slide opanowana przez niego zosta∏a
do perfekcji i teraz rozumiem, dlaczego
zosta∏ nagrodzony mianem najlepszego
gitarzysty na International Blues Chal-
lenge w USA. Ich wyst´p zas∏ugiwa∏ w
pe∏ni na miano gwiazdy wieczoru!

Tak oto przebiega∏a XIII edycja Mi´-
dzynarodowego Festiwalu Blues Bez
Barier w Ciechocinku. Serce si´ kroi∏o,
˝e to ju˝ koniec, ale zrodzi∏a si´ nadzieja
spotkania za rok znów w doskona∏ym
towarzystwie najpi´kniejszych dêwi´-
ków.

Lech Bekulard

Rozmowa ze S∏awkiem Ma∏eckim
dyrektorem artystycznym festiwalu
Blues Bez Barier
[rozmowa przeprowadzona przed
rozpocz´ciem festiwalu]

Lech Bekulard: Trzynasty festiwal. Odej-
dziemy od historii, bowiem w roku ubie-
g∏ym szczegó∏owo to przedstawi∏eÊ i czy-
telnicy mieliby za z∏e, ˝e si´ powtarzamy,
wi´c chcia∏bym poplotkowaç o klimacie,
jaki panuje wokó∏ festiwalu.

S∏awek Ma∏ecki: Nie by∏oby festiwalu,
gdyby nie wsparcie i akceptacja w∏adz.
Wszystko zawdzi´czam przychylnoÊci bur-
mistrza Leszka Dzier˝ewicza, który bardzo
pomaga w tym, by festiwal trwa∏ i rozwija∏
si´. Ale skoro plotkujemy, to z ca∏à mocà
stwierdzam, ˝e za czasu urz´dowania bur-
mistrza nasze miasto sta∏o si´ mekkà fe-
stiwali i muzyki wszystkich gatunków. Mamy
tu ogromny wybór stylistyczny. Tu ka˝dy
znajdzie coÊ dla siebie.

Sam burmistrz to jeszcze nie wszyst-
ko, bo podejmowane decyzje muszà uzy-
skaç akceptacj´ rady. Jako osoba z zew-
nàtrz widz´, ̋ e to wspó∏granie jest niczym
orkiestra symfoniczna.

- Tak, to wspania∏e ˝e nasi w∏odarze ma-
jà màdre podejÊcie do sztuki. Mówimy tu

konkretnie o muzyce
Chcia∏oby si´ powiedzieç cytujàc kla-

syka, ˝e wszystkie drogi prowadzà do
Ciechocinka. Opera, operetka, muzyka
folkowa, folklor cygaƒski, pop, rock i blu-
es. Tu mo˝na znaleêç wszystko.

- Wtràc´ tu folk. Przecie˝ mamy w Cie-
chocinku festiwal folkowy i nawet nie wiem
która to edycja, myÊl´, ˝e nawet trzydziesta.
Nie mo˝na te˝ pominàç jazzu. Ju˝ po raz
drugi wybrzmia∏ festiwal Happy Jazz, w
którym mia∏em mo˝liwoÊç wystàpiç jako
zaproszony goÊç. Jednak nie b´d´ si´ skupia∏
na samych festiwalach, bowiem mamy tu
do czynienia z ogromnà iloÊcià koncertów.

Podejrzewam, ̋ e specyfika tego miasta
pozwala na tak wiele i tak ró˝norodnych
propozycji, bowiem przez ca∏y rok znajdà
si´ tu odbiorcy ze wzgl´du na tzw. sana-
toryjno-wczasowe pobyty. Co za tym
idzie, oferta musi byç bardzo szeroka.

- OczywiÊcie, potwierdzam twoje obser-
wacje. Ale ja chcia∏bym odnieÊç si´ do wi-
downi, jaka przyje˝d˝a na festiwal Blues
Bez Barier. To ju˝ bardzo rozpoznawalne
wydarzenie w skali kraju i dlatego mamy
goÊci z najodleglejszych zakàtków Polski.
Ju˝ tak si´ sta∏o, ˝e bluesmani zapisujà
sobie w kalendarzu termin festiwalu, by go
nie opuÊciç. Utrzymuj´ ten festiwal w kon-

wencji sobotniej, by wszyscy, którzy tu przy-
jadà, mogli w poniedzia∏ek zdà˝yç do pracy
czy szko∏y.

Pogoda zmusi∏a ci´ do przeniesienia
festiwalu pod dach z pi´knego parku.
Przygotowania dobiegajà koƒca. Co mo-
˝esz powiedzieç o tym, co za chwil´ si´
tu w Ciechocinku wydarzy?
- Có˝ ja mog´ powiedzieç. Ka˝dego roku
bardzo prze˝ywam organizacj´ tego wyda-
rzenia. Towarzyszy mi takie wewn´trzne
napi´cie, bo chc´ by to wszystko przebieg∏o
sprawnie i jak najlepiej! A jednoczeÊnie by
to, co zaoferuj´, trafi∏o do jak najszerszej
publicznoÊci. By zadowolenie roz∏o˝y∏o si´
zarówno na odbiorców i artystów, i mam
nadziej´, ˝e tak w∏aÊnie dziÊ b´dzie. W tym
roku zaoferowa∏em ró˝norodnoÊç muzycz-
nà. Poruszaç si´ b´dziemy od akustycznego
grania po mocne, oko∏orockowe. Tak wi´c
chcia∏bym zadowoliç wszystkich. Cieszy
mnie fakt, ˝e festiwal uzyska∏ status mi´-
dzynarodowego. Wielu na pewno b´dzie
zaskoczonych, ˝e to nie muszla, a teatr.
Aura sygnalizowa∏a nam, ˝e nie ma pew-
noÊci pogody, wi´c wola∏em nie ryzykowaç
i zdecydowa∏em o przeniesieniu festiwalu
do teatru. MyÊl´, ̋ e goÊcie b´dà zadowoleni
z tej decyzji.
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