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Kolorowanka z Ciechocinkiem
dla dzieci

60 lat Kina
„Zdrój”

Miko∏aj przyjecha∏
w doro˝ce

T´˝nie i warzelnia
Pomnikiem Historii



Deszczowa pogoda nie przeszkadza∏a dzieciom podczas spotkania ze
Âwi´tym Miko∏ajem.

Nowa kolorowanka zaprasza najm∏odszych w magicznà podró˝ po uz-
drowisku.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 10

Z ˚YCIA MIASTA

T∏umy ciechocinian, tych starszych i
m∏odszych, mimo listopadowej raczej
aury, pojawi∏y si´ 6 grudnia na skwerze
Excentryków, by zobaczyç uroczyste
w∏àczenie iluminacji na miejskiej choin-
ce. Ci m∏odsi czekali na coÊ wi´cej -
dzieci wiedzia∏y, ˝e Âwi´ty Miko∏aj b´-
dzie mia∏ dla nich coÊ s∏odkiego.

Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz rozpo-
czà∏ wielkie odliczanie, a˝ choinka roz-
b∏ys∏a setkami Êwiate∏ek, a na plac mo˝e
nie saniami, ale ciechociƒskà doro˝kà
zajecha∏ Âwi´ty Miko∏aj z koszami pe∏-
nymi cukierków.

    red.

Niezwyk∏e Miko∏ajki
W OÊrodku Dziennego Pobytu „Nie-

zapominajka” wystàpi∏a grupa teatralno-
artystyczna „Scena marzeƒ”.

Spektakl „Nie bójmy si´ jesieni” 4 grud-
nia oglàda∏a wype∏niona po brzegi sala,
a artyÊci zaprezentowali jesienne piosenki
i wiersze napisane przez podopiecznych
„Niezapominajki”.

      Przemys∏aw Szreiber

Scena Marzeƒ
w Niezapominajce

Na 16 kartach znajduje si´ historia
Jasia i Ma∏gosi, którzy w poszukiwaniu
zagubionej chustki odwiedzajà najbar-
dziej znane zabytki Ciechocinka, od
Grzybka po t´˝nie solankowe.

Pomys∏odawczynià i koordynatorkà
projektu jest Joanna Rutkowska z Biura
Kultury, Sportu i Promocji Miasta, a

grafiki przygotowa∏a Izabela Wróble-
wska ze Studia Fenix.

Kolorowank´ wraz z zestawem kre-
dek oznaczonych logo Ciechocinka
mo˝na nabyç w punkcie Informacji
Turystycznej przy ul. Zdrojowej 2b.

    red.

Pokoloruj Ciechocinek
P∏atnoÊci kartà

w urz´dzie
W Urz´dzie Miejskim ma pojawiç si´

terminal do obs∏ugi kart p∏atniczych.
Uchwa∏´ w tej sprawie radni przyj´li

podczas sesji 27 listopada. Terminal b´dzie
dost´pny w urz´dzie najprawdopodobniej
z poczàtkiem stycznia.

Wodociàg
w budowie

Ruszy∏a budowa wodociàgu mi´dzy
Toruniem a Ciechocinkiem. W czerwcu
2018 roku do uzdrowiska ma nim po-
p∏ynàç woda z Torunia.

Plac budowy w koƒcu listopada przejà∏
wykonawca, czyli konsorcjum Przedsi´bior-
stwa Budowlano-Wdro˝eniowego In˝bud
z Grudziàdza i Przedsi´biorstwa In˝ynie-
ryjno-Budowlanego Infra z Gorzowa Wiel-
kopolskiego. Liczàcy 12 km wodociàg z
Czerniewic do Wo∏uszewa ma kosztowaç
8,3 mln z∏.

Toruƒska woda w ciechociƒskich kra-
nach ma pop∏ynàç w czerwcu, choç mia∏o
to si´ staç pó∏ roku wczeÊniej. Czy tym
razem ob´dzie si´ bez poÊlizgów? - Wszyst-
ko zale˝y od tego, jaka b´dzie zima - przyz-
na∏ w rozmowie z ddtorun.pl W∏adys∏aw
Majewski, prezes Toruƒskich Wodociàgów.

Zgodnie z planem przebiega budowa
wodociàgu w granicach Ciechocinka, którà
zajmuje si´ gmina miejska. Ma byç on
ukoƒczony z koƒcem roku.

     red.
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A˝ 163 wolontariuszy b´dzie kwestowaç na ulicach Ciechocinka podczas
26. fina∏u Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.

Ciechocinek to miasto, w którym
narodzi∏a si´ idea wielkiej, ogólnopols-
kiej akcji, jakà jest WOÂP. To w∏aÊnie
tutaj po raz pierwszy 15 lutego 1992
roku w Sali Malinowej Liceum Ogólno-
kszta∏càcego po raz pierwszy zagra∏a
Orkiestra, podczas której zebrano 12
mln starych z∏otych przeznaczonych
na wsparcie leczenia chorych dzieci. W
obecnoÊci Jurka Owsiaka wystàpi∏y
m.in. ciechociƒski zespó∏ Zdrowa Woda
i ¸owcy.

Takà histori´ ma jedyne miasto w
Polsce, w Ciechocinku zagramy ju˝ po
raz 27! Sztab ciechociƒski ma w∏aÊnie
tyle lat.

Jako wieloletni organizator WOÂP
myÊleliÊmy, ˝e nic nas nie jest w stanie
zaskoczyç, a jednak... Zanim jeszcze
zabraliÊmy si´ za formalnoÊci zwiàzane
z rejestracjà tegorocznego sztabu
WOÂP, zg∏osi∏o si´ do nas a˝ 163 wo-
lontariuszy, ch´tnych wziàç udzia∏ w
zbli˝ajàcej si´ edycji Fina∏u WOÂP. W
ubieg∏ych latach liczba ta wynosi∏a od
70 do 100 osób.

RadoÊç nasza trwa∏a krótko, kiedy
wystàpiliÊmy do centrali WOÂP o sto
szeÊçdziesiàt trzy ankiety, otrzymaliÊmy
odpowiedê negatywnà. MusieliÊmy
zaprotestowaç, bo jak odmówiç udzia∏u
w wielkim ogólnopolskim graniu oso-

bom, które chcà byç wolontariuszami?
Wys∏aliÊmy pismo z opisem sytuacji,

przypominajàc pierwszy koncert Jerzego
Owsiaka w Ciechocinku. OpisaliÊmy
zaanga˝owanie ciechocinian i goÊci
miasta w doroczne zbiórki. Kiedy odpo-
wiedê nie nadchodzi∏a, wys∏aliÊmy po-
nownie nasze pismo. Telefonowa∏am
i zapyta∏am o jego los. Ostatecznie
dostaliÊmy wnioskowane sto szeÊçdzie-
siàt trzy ankiety.

Cieszymy si´, ˝e mieszkaƒcy naszego
miasta, zarówno m∏odzie˝, jak i doroÊli
uto˝samiajà si´ z tak wa˝nà inicjatywà
jakà jest WOÂP i chcà wspieraç jej dzia-
∏ania na terenie naszego miasta.

Ciechociƒscy wolontariusze to przed-
szkolaki, m∏odzie˝ z obu szkó∏ podsta-
wowych, gimnazjów i liceum, to tak˝e
dyrektorzy instytucji, przedstawiciele
seniorów, m.in. Uniwersytetu dla Ak-
tywnych i OÊrodka Dziennego Pobytu
„Niezapominajka”, nale˝y do nich tak˝e
burmistrz, który równie˝  rokrocznie
kwestuje na ulicach naszego miasta.

Wspomnieç nale˝y o rekordowej
zbiórce z roku 2017, gdzie zebraliÊmy
45 644,32 z∏ote, dla porównania do-
dam, ˝e kwota zebrana w 2016 wyno-
si∏a 30 342,35.

Jako wieloletni organizatorzy staramy
si´ poprzez swojà prac´ i zaanga˝owa-
nie, a tak˝e wsparcie ludzi dobrej woli
do∏o˝yç wszelkich staraƒ, aby idea wo-
ontariatu, pomocy w naszym mieÊcie
by∏a propagowana.

Z uwagi na liczb´ wolontariuszy
troszk´ martwimy si´ jak „ogarnàç” tak
du˝à grup´ logistycznie: napoje, prze-
kàski, ciep∏y posi∏ek - wszak kwesta
odbywa si´ w drugà niedziel´ stycznia.

Mamy jednak nadziej´, ˝e równie˝
tym razem mo˝emy liczyç na wsparcie
naszych dzia∏aƒ ze strony ciechociƒskich
przedsi´biorców i ludzi dobrej woli.

Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy do sekretariatu MCK przy ul.
˚elaznej 5 (wejÊcie od ul. Broniews-
kiego).

Katarzyna Kaliszewska,
szef sztabu WOÂP w Ciechocinku

Jeszcze nie gramy,
a ju˝ pad∏ rekord!

Burmistrz Ciechocinka zaprasza do
udzia∏u w kolejnej edycji konkursu na
naj∏adniejsze dekoracje Êwiàteczne.

Pod ocen´ komisja konkursowa b´dzie
bra∏a wykonanie i estetyk´ instalacji, po-
mys∏owoÊç oraz wk∏ad w stworzenie Êwià-
tecznego nastroju w uzdrowisku.

Nagrody zostanà przyznane w dwóch
kategoriach:

- domy i mieszkania prywatne,
- obiekty u˝ytecznoÊci publicznej.
Zg∏oszenia do konkursu przyjmujemy

od 15 do 31 grudnia 2017 roku.
Po tym terminie komisja konkursowa

dokona oceny zg∏oszonych oraz wybranych
przez siebie obiektów. Ch´tni mogà zg∏a-
szaç swój udzia∏ w Punkcie Informacji
Turystycznej przy ulicy Zdrojowej 2b, te-
lefonicznie pod numerem 54 416 0160
lub drogà elektronicznà na adres bok@cie-
chocinek.pl.

Zwyci´zcy otrzymajà cenne nagrody, a
zdj´cia nagrodzonych domów i obiektów
umieszczone zostanà na stronie interneto-
wej www.ciechocinek.pl oraz na ∏amach
„Zdroju Ciechociƒskiego”.

Wybieramy
naj∏adniejsze
Êwiàteczne
dekoracje



Sanepid wyda∏ decyzj´ o zamkni´ciu wodociàgów w Ciechocinku. I choç szybko jà cofnà∏, sprawa wzbudzi∏a
ogromne kontrowersje.
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W czwartek 30 listopada Paƒstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny przes∏a∏
do Miejskiego Przedsi´biorstwa Wodo-
ciàgów i Kanalizacji w Ciechocinku na-
kaz unieruchomienia wodociàgu z po-
wodu braku przydatnoÊci wody do
spo˝ycia. Wszystko przez obecnoÊç w
dwóch próbkach bakterii z grupy coli.

Burmistrz odcià∏ uj´cie wody w Sia-
rzewie, pozostawiajàc otwartym uj´cie
w Kuczku, dla którego dysponowa∏
wykonanymi 27 listopada badaniami,
w myÊl których woda spe∏nia∏a wszelkie
normy.

Ju˝ w piàtek w Sanepidzie us∏ysze-
liÊmy jednak, ˝e nakaz zostanie odwo-
∏any. - Wczoraj pobraliÊmy próbki wody
w rozszerzonej cz´Êci miasta, tak˝e ze
stacji uj´ç, wyniki sà w porzàdku - po-
wiedzia∏a nam pracownica stacji. Jak
t∏umaczy∏a, niejednoznaczne wyniki
(jedna z∏a próbka na trzy) utrudni∏y
ocen´ sytuacji, wymusi∏y jednak, zgod-
nie z procedurà, nakaz wstrzymania

dostaw wody. Zdaniem naszej rozmów-
czyni wyniki mogà sugerowaç, ˝e do
zanieczyszczenia wody dosz∏o ju˝ w
sieci wewn´trznej. - Decyzj´ o unieru-
chomieniu sieci wydaliÊmy troch´ na
wyrost, ale takà mamy procedur´. Pa-
nika jest niepotrzebna, jednak gdyby
dzisiejsze wyniki si´ powtórzy∏y, nasze
dzia∏ania mia∏yby uzasadnienie - do-
da∏a. Jeszcze w piàtek do MPWiK trafi∏o
pismo, w którym Sanepid potwierdza∏
zdatnoÊç wody do picia.

Do badania z 28 listopada wod´
pobrano w Przedszkolu Samorzàdo-
wym nr 2 przy ul. Wierzbowej, Szkole
Podstawowej nr 1 przy ul. Kopernika i
oczyszczalni Êcieków przy ulicy Sporto-
wej. Tylko w tym pierwszym negatywne
wyniki mia∏y si´ potwierdziç. Do przed-
szkola dostarczono wod´ butelkowa-
nà i jednorazowe naczynia. - Paniki w
przedszkolu nie by∏o ˝adnej, zatruç
˝adnych nie by∏o. Wszystkie kroki jeÊli
chodzi o bezpieczeƒstwo zosta∏y po-

dj´te - mówi∏a póêniej Iwona Rutecka,
dyrektor placówki.

Ciechociƒskie MPWiK ju˝ w czwartek
podwa˝a∏o decyzj´ Sanepidu, wskazu-
jàc ˝e próbki wody pobierano z wew-
n´trznej instalacji w budynkach, na
którà dostawca nie ma wp∏ywu (jak si´
póêniej okaza∏o, nie zainstalowano
kranów umo˝liwiajàcych pobór wody
prosto z sieci). „Taki sposób poboru
próbek absolutnie nie Êwiadczy o z∏ej
jakoÊci wody w sieci wodociàgowej
eksploatowanej przez nasze przedsi´-
biorstwo” - napisa∏ Piotr Zab∏ocki, kie-
rownik techniczny w MPWiK. Jak wska-
za∏, oddalenie punktu poboru od
wodomierza powoduje pogorszenie
jakoÊci wody ze wzgl´du na z∏à jakoÊç
rur i zwi´kszonà temperatur´ wody.
Doda∏, ˝e nie pobrano próbek w êród-
∏ach dostawy, czyli w Siarzewie i Kucz-
ku, a badania przeprowadzone tam
przez spó∏k´ wodociàgowà nie wyka-
za∏y nieprawid∏owych parametrów. Po
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Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze
uzna∏o, ˝e decyzja burmistrza w sprawie
budowy nadajnika telefonii komórkowej na
hali targowej zosta∏a wydana z naruszeniem
prawa. Jednak nie mo˝e ona zostaç unie-
wa˝niona, poniewa˝ od jej podj´cia minà∏
rok.

Kontrowersyjny maszt z nadajnikiem sieci
Play w kwietniu stanà∏ na budynku hali targowej
przy ulicy Piekarskiej. Budowa mia∏a status in-
westycji celu publicznego i to w∏aÊnie decyzja o
nadaniu tego statusu by∏a analizowana przez
Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze.

Pierwszà skarg´ z∏o˝y∏ Jaros∏aw Jucewicz,
mieszkaniec le˝àcego nieopodal bloku, jednak
jego wniosek SKO oddali∏o we wrzeÊniu, wska-
zujàc ˝e wnioskodawca nie jest stronà post´po-
wania w sprawie masztu. Jucewicz odwo∏a∏ si´
od tej decyzji do wojewódzkiego sàdu admini-
stracyjnego, a jednoczeÊnie sprawà zainteresowa∏
Stowarzyszenie Przeciwdzia∏ania Elektroska˝e-
niom „Prawo do ˝ycia”. SKO skarg´ z∏o˝onà
przez stowarzyszenie uwzgl´dni∏o i 15 listopada
wyda∏o decyzj´ w tej sprawie.

„Prawo do ̋ ycia” wskaza∏o na szereg uchybieƒ
formalnych w decyzji burmistrza. SKO do wielu
z nich si´ przychyli∏o, wskazujàc m.in. na brak
decyzji o uwarunkowaniach Êrodowiskowych,
mapy z naniesionym obszarem oddzia∏ywania
inwestycji czy wskazania mocy poszczególnych
anten. Kolegium podkreÊli∏o, ˝e burmistrz
powinien by∏ bardziej krytycznie podchodziç do
dokumentów przedstawianych przez inwestora.
I choç SKO stwierdzi∏o, ˝e decyzja o lokalizacji
celu publicznego zosta∏a wydana z „ra˝àcym
naruszeniem prawa”, to nie mo˝e ona zostaç
uniewa˝niona, bo od jej podj´cia min´∏o ponad
12 miesi´cy.

Jucewicz podczas sesji Rady Miejskiej 27 listo-
pada zwróci∏ uwag´, ˝e spó∏ka P4, w∏aÊciciel sie-
ci Play, cz´sto buduje maszty bez utrudniajàcej
inwestycj´ decyzji o uwarunkowaniach Êrodowis-
kowych. A to dzi´ki temu, ˝e w dokumentacji
nie sumuje mocy wszystkich anten znajdujàcych
si´ na maszcie. Tak sta∏o si´ tak˝e w Ciechocinku.
Jucewicz przywo∏a∏ te˝ szereg wyroków sàdowych
z ostatnich 10 lat, w myÊl których dosz∏o do
rozbiórki lub wstrzymania budowy masztów te-
lekomunikacyjnych m.in. w Krakowie czy Kato-
wicach.

- Jestem w posiadaniu szeregu dokumentów,
które przesàdza∏y o tym, ˝e decyzja o lokalizacji
celu publicznego musia∏a zostaç wydana - mówi∏
na sesji burmistrz Leszek Dzier˝ewicz zapowia-
dajàc odwo∏ania do prokuratury i Wojewódzkiego
Sàdy Administracyjnego. - Jestem tak˝e w posia-
daniu, a sta∏o si´ to na wniosek radnego Paw∏a
Kanasia, audytu dotyczàcego prawid∏owoÊci wy-
dania tej decyzji - doda∏.         red.

Kolegium
krytycznie
o maszcie
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otrzymaniu informacji o nieprawid∏o-
wych wynikach próbek „spó∏ka niezw∏o-
cznie przystàpi∏a do chlorowania sieci
oraz jej p∏ukania”.

Zaniepokojeni docierajàcymi do nich
pog∏oskami o z∏ym stanie wody radni
spotkali si´ 4 grudnia na nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej. Rajcy zg∏aszajàcy
wniosek w tej sprawie zwracali uwag´
przede wszystkim na to, i˝ poczàtkowo
mieszkaƒcy nie zostali poinformowani
o ca∏ej sprawie inaczej, ni˝ za poÊred-
nictwem BIP MPWiK.

Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz rela-
cjonowa∏ radnym wydarzenia z 30 lis-
topada. Przypomnia∏, ˝e MPWiK dys-
ponowa∏o badaniami uj´cia w Kuczku
(obs∏ugiwanego przez Algaw´) wyko-
nanymi przez laboratorium w Grudzià-
dzu. - To badanie zosta∏o przeprowa-
dzone 27 listopada, a wi´c trzy dni
przed wydaniem decyzji przez inspek-
tora sanitarnego. Moje stanowisko by∏o
jednoznaczne: jeÊli jesteÊmy w posia-
daniu dokumentu oceniajàcego jakoÊç
wody jako niebudzàcà jakichkolwiek
zastrze˝eƒ, nie by∏o podstaw do tego,
by odciàç uj´cie wody Kuczek - mówi∏
burmistrz. - Wobec powy˝szego zwró-
ci∏em si´ z zapytaniem, jak wyglàda
sprawa badaƒ jakoÊci wody z uj´cia
Siarzewo. Tam badanie wykonano 7
listopada, by∏o wi´c odleg∏e i wyda∏em
polecenie, by natychmiastowo odciàç
zasilanie Ciechocinka z tego êród∏a.
Równolegle ciechociƒskie wodociàgi
podj´∏y dzia∏ania zwiàzane z odci´ciem
dop∏ywu wody do obu placówek oÊwia-
towych, gdzie stwierdzono obecnoÊç
bakterii. Podj´to te˝ dzia∏ania zwiàzane
z p∏ukaniem sieci z Siarzewa - doda∏.
Jak podkreÊli∏, powtórne badania wy-
konane przez laboratorium Sanepidu
w piàtek 1 grudnia wykaza∏y zdatnoÊç
wody do picia.

- Nie by∏o ˝adnych podstaw, by po-
wodowaç nerwowoÊç, parali˝. Nie mó-
wi´ o zamykaniu magistrali z uj´cia
Kuczek, ale o tym, ˝eby niepokoiç kil-
kanaÊcie tysi´cy osób faktem, ˝e w
wewn´trznej instalacji jednej czy dru-
giej placówki stwierdzono obecnoÊç
bakterii grupy coli - doda∏ burmistrz.

- Pan burmistrz bardzo dobrze za-
reagowa∏ na pismo: tak nale˝a∏o zrobiç
- stwierdzi∏a obecna na sesji Ewa Jan-
kowska, dyrektor Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Aleksandrowie Ku-
jawskim. - By∏y dwa uj´cia, jedno z
wodà dobrà, drugie ze z∏à. Przecie˝ nie
mo˝emy ∏opatologcznie napisaç, gdzie
zakr´ciç kurek, a gdzie nie - doda∏a.

Radni wskazywali jednak przede

wszystkim na kwestie komunikacji z
mieszkaƒcami. - Sprawa zacz´∏a ˝yç
w∏asnym ˝yciem, po mieÊcie krà˝yli
ludzie z baniaczkami z wodà - mówi∏
Pawe∏ KanaÊ. - Co sta∏o na przeszko-
dzie, by poinformowaç, ˝e woda jest
dobra i ˝eby ludzie nie biegali z tymi
baniaczkami? - doda∏.

- Dzia∏ania, jakie podjà∏ burmistrz z
panià prezes MPWiK sà na tyle skutecz-
ne, ˝e nie mamy problemów zdrowot-
nych. Ale na przysz∏oÊç chcia∏abym si´
dowiedzieç, ˝e taki problem jest - mó-
wi∏a Izabela Kowacka, radna i Naczelny
Lekarz Uzdrowisk. - Prosz´ pomyÊleç,
jak ucierpia∏by nasz wizerunek, gdyby
w sanatoriach zachorowa∏y dziesiàtki
pacjentów - doda∏a.

Tomasz Dziarski podkreÊla∏, ˝e de-
cyzja Sanepidu nakazywa∏a poinfor-
mowaç mieszkaƒców o wynikach ba-
daƒ i zakazie spo˝ycia wody. - Po to
mamy system powiadamiania SMS, po
to mamy stron´ BIP, by takie informacje
ludziom przekazywaç. To nie zosta∏o
zrealizowane - mówi∏. - JeÊli mia∏bym
na szali wizerunek miasta i zdrowie
mieszkaƒców, dla mnie zawsze b´dzie
wa˝niejsze zdrowie mieszkaƒców -
doda∏.

- Niepokój budzi∏a du˝a iloÊç chloru
w wodzie. I nale˝a∏aby si´ informacja,
z jakiego powodu by∏o tyle chloru. To
by uspokoi∏o ludzi - mówi∏a Anna Mi-
chalska.

- Do dziÊ jakoÊç, zapach, smak wody
w Ciechocinku nie sprzyja jej spo˝y-
waniu. Ludzie czytajà decyzj´, odkr´cajà
kran i czujà podchloryn sodu. Instynkt
samozachowawczy nakazuje, ˝eby nie
piç tej wody. Nie stan´liÊcie na wyso-
koÊci zadania, jeÊli chodzi o polityk´
informacyjnà - wskazywa∏ Marcin
Strych.

- Gdybym dzisiaj znalaz∏ si´ w takiej
sytuacji, postàpi∏bym identycznie -
podkreÊla∏ burmistrz. - Mieszkaƒców
w tym momencie nie nale˝a∏o infor-
mowaç, bo o czym? Macie tyle szcz´Ê-
cia, ˝e macie drugi wodociàg i woda
by∏a dobra - doda∏a Ewa Jankowska.

Dlaczego w próbkach z wodociàgu
pojawi∏y si´ bakterie wskaênikowe?
Ewa Jankowska wskazywa∏a, ˝e magis-
trala nie jest idealnie szczelna, a wyjàt-
kowo wilgotny rok sprzyja∏ przedosta-
waniu si´ do niego drobnoustrojów.
Stara sieç wodociàgowa w niektórych
budynkach i niski pobór wody tak˝e
umo˝liwia bakteriom namna˝anie si´.

   red.



Tajemnicza wyspa

W okolicy Ciechocinka Wis∏a zadziwia
wysepkami, które utworzy∏y si´ w ciàgu
wieków. To k´py: Kozia, Zielona i Dziko-
wska. Ta ostatnia obecnie znajduje si´
w granicach miasta. W ciàgu wieków
zmienia∏a swój kszta∏t. Wzmiankowana
jest od Êredniowiecza, zaznaczana by∏a
na wielu mapach okolic dawnego gro-
du S∏oƒsk. Jak pisze w swojej pracy
„Rekonstrukcja procesów fluwialnych
kszta∏tujàcych K´p´ Dzikowskà na WiÊle
w rejonie Ciechocinka” (2006) W∏odzi-
mierz W. JuÊkiewicz, w ciàgu ostatnich
stu lat, po wybudowaniu w 1872 roku
wa∏u przeciwpowodziowego, uzyska∏a
dzisiejszy kszta∏t. Jej powierzchnia si´
znacznie powi´kszy∏a. Zdaniem bada-
cza: „Do koƒca XIX wieku wymiary for-
my nie przekroczy∏y 200-300 m szero-
koÊci i 1000 m d∏ugoÊci - co stanowi∏o
30% wspó∏czesnych rozmiarów”. Co
ciekawe, zosta∏a zasiedlona, chocia˝
dost´p na nià by∏ utrudniony. Do dzisiaj
sà Êlady pagórków, zwanych terpami,

usypywanych pod domy przez osadni-
ków ol´derskich. Mieszkaƒcy przemiesz-
czali si´ ∏ódkà na lewy brzeg Wis∏y.

K´pa wspomniana jest w literaturze.
Pisze o niej Sebastian Fabian Klonowic
w wydanym w 1595 roku poemacie
„Flis to jest spuszczanie statków Wis∏à
i inszemi rzekami do niej przypadajà-
cymi”. Znaleêç w nim mo˝na taki frag-
ment dotyczàcy trasy z Nieszawy w kie-
runku Torunia:

Potem trzy k´py b´dziesz mia∏. 
Brzozego
Jedn´, a drugà tudzie˝ Kaczkowskiego,
Trzecià Bia∏kow´, choç jà zów dawnego
K´pà Bia∏ego.”

Wynika z tego, ˝e dawniej to miejsce
nazywane by∏o K´pà Bia∏ego.

Oddalona nieco od centrum Ciecho-
cinka k´pa by∏a celem spacerów miesz-
kaƒców i kuracjuszy, którzy byli prze-
konani, ˝e za wa∏em zobaczà w tym
miejscu p∏ynàcà rzek´. Owszem, by∏a
tam woda, ale by∏ to kana∏, nazywany

przez miejscowych ¸achà. Dopiero po
zbudowaniu drogi na grobli wyprawa
na wschód by∏a mo˝liwa. Mo˝na by∏o
dojÊç do g∏ównego nurtu Wis∏y i po-
dziwiaç jà z wysokiego brzegu. Na k´-
pie odbywa∏y si´ kilka lat temu koncerty,
startowa∏ z niej ma∏y samolot, którym
mo˝na by∏o odbyç wycieczki podnieb-
ne. Obecnie to w∏asnoÊç prywatna. K´-
pa Dzikowska jest bardzo du˝a, jej po-
wierzchnia wynosi 2,3 km kw.

K´pa Dzikowska sta∏a si´ miejscem
akcji ksià˝ki Zbigniewa Nienackiego
„Wyspa z∏oczyƒców”, wydanej w 1963
roku. Autor nie trzyma∏ si´ zwykle szcze-
gó∏ów topografii, wykorzystywa∏ ró˝ne
miejscowoÊci, znajdujàce si´ w nich
obiekty, aby fabu∏a powieÊci sta∏a si´
atrakcyjna dla czytelnika. Akcja wspo-
mnianego utworu rozgrywa si´ nad
brzegami Wis∏y oraz na tytu∏owej wys-
pie, w okolicach Torunia i Ciechocinka.
G∏ówny bohater zwany Panem Samo-
chodzikiem poszukuje ukrytych w czasie
II wojny Êwiatowej zbiorów muzeal-
nych. Bohater Êledzi ró˝ne tropy, napo-
tyka na band´ Barabasza. I jak to bywa
u Nienackiego, du˝à pomoc w poszu-
kiwaniach okazujà harcerze z pobliskie-
go obozu. Lektura ksià˝ki jest niezwykle
intrygujàca, szczególnie dla tych, którzy
poszukujà, co mog∏o zainspirowaç Nie-
nackiego. Na pewno wspomnia∏ koÊció∏
w Racià˝ku: „jedyne spore wzgórze ze
sterczàcym i z daleka widocznym koÊ-
ció∏kiem”, bunkry w lesie w okolicach
Ot∏oczyna, cukrowni´ w BrzeÊciu Ku-
jawskim (powieÊciowy Antoninów). Na
drodze wiodàcej do Torunia odby∏ si´
poÊcig Tomasza i Hanki za czarnym sa-
mochodem Hertla, który zniknà∏ gdzieÊ
w lesie, kierujàc si´ w stron´ bunkrów.
Wspomniana jest przystaƒ w Ciecho-
cinku. Na podstawie powieÊci powsta∏
film. Zrealizowa∏ go Stanis∏aw J´dryka
w 1965 roku, ale akcja przeniesiona
jest w okolice Kazimierza Dolnego nad
Wis∏à. Z kolei cykl powieÊci jest konty-
nuowany po Êmierci Nienackiego. Kilku
autorów produkuje ciàg dalszy przygód
pana Tomasza. Akcja tomu „Ciechociƒ-
ska macewa” Paw∏a Wiliƒskiego rozgry-
wa si´ w Ciechocinku.

Niewàtpliwie K´pa Dzikowska to ta-
jemnicza cz´Êç naszego miasta, najrza-
dziej odwiedzana, nawet przez miesz-
kaƒców.

Aldona Nocna
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Widok Ciechocinka na planie z lotu ptaka.
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Na mapie weneckiej z 1781 r. zaznaczone sà k´py wiÊlane.
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Rejs bez wychodzenia z domu
Google udost´pni∏ wykonane latem zdj´cia Wis∏y w us∏udze Street View. Podczas wirtualnego rejsu mo˝emy
odwiedziç tak˝e Ciechocinek.

Parki z nowymi drzewami
Ponad 200 nowych drzew pojawi∏o si´ w ciechociƒskich parkach.
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Na terenie Ciechocinka znajdujà si´
trzy parki: Zdrojowy, T´˝niowy i Sos-
nowy, wpisane do rejestru zabytków i
obj´te ochronà konserwatorskà ze
wzgl´du na wartoÊç historycznà.
Wszystkie zajmujà ponad 65 hektarów.
Zachowany unikatowy, zabytkowy
starodrzew zostanie uzupe∏niony o
nowe nasadzenia drzew, który wzbo-
gaci szat´ roÊlinnà parków i wprowadzi

szlachetne odmiany drzew.
W listopadzie i grudniu w parku

Zdrojowym zosta∏o posadzonych 30
drzew, w T´˝niowym 133, a Sosnowym
61. ¸àcznie w ciechociƒskich parkach
pojawi∏y si´ 224 nowe drzewa.

Projekt nasadzeƒ wspó∏finansowany
jest ze Êrodków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Toruniu.

Te gatunki drzew posadzono w parkach

Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.),
choina kanadyjska (Tsuga canadensis
L.), dàb b∏otny (Quercus palustris L.),
dàb czerwony (Quercus rubra L.), gru-
jecznik japoƒski (Cercidiphyllum japo-
nicum Siebold & Zucc.), jod∏a koreaƒska
(Abies koreana E.H.Wilson), katalpa
zwyczajna (Catalpa bignonioides Scop.),
kasztan jadalny (Castanea sativa Mill.),
klon polny (Acer campestre L.), klona
jawor (Acer pseudoplatanus L.), korko-
wiec amurski (Phellodendron amurense
Rupr.), lipa krymska (Tilia euchlora K.
Koch), metasekwoja chiƒska (Metase-
quoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng),
mi∏orzàb dwuklapowy (Ginkgo biloba
L.), platan klonolistny (Platanus* his-
panica Münchh.), szupin japoƒski (So-
phora japonica L.), tulipanowiec ame-
rykaƒski  (Liriodendron tulipifera L.),
sosna pospolita (Pinus sylvestris L.), sos-
na czarna (Pinus nigra L.).

Kamery Google na ró˝nych ∏odziach
fotografowa∏y Wis∏´ w czerwcu. Ogó-
∏em powsta∏y zdj´cia 250 km rzeki na
kilku odcinkach, m.in. w okolicach War-
szawy i Modlina, Krakowa czy w∏aÊnie
Ciechocinka.

- To pierwsza taka akcja w Polsce i

jedna z nielicznych w Europie - mówi∏
wówczas „Zdrojowi” Sebastian Kobus
z Fundacji WWF Polska, która jest ini-
cjatorem ca∏ego przedsi´wzi´cia.

Uczestnicy wyprawy przyp∏yn´li do
Ciechocinka tradycyjnà, drewnianà batà
wiÊlanà. Na ∏odzi umieszczono Google

Trekker. Urzàdzenie posiada 15 apara-
tów, które wykujà panoramiczne zdj´-
cia.

Jak obejrzeç wiÊlane zdj´cia? Wystar-
czy wejÊç na stron´ map Google i ˝ó∏-
tego ludzika, który pozwala przejÊç do
widoku Street View, upuÊciç nad Wis∏à.
Mo˝na te˝ skorzystaç z odnoÊnika na
stronie www.rejswisla.pl. Na tej samej
stronie mo˝na te˝ podpisaç petycj´
przeciwko dewastacji Wis∏y.

Projekt Street View na WiÊle ma umo-
˝liwiç podziwianie pi´knych wiÊlanych
krajobrazów ka˝demu, nawet z naj-
odleglejszych miejsc na Êwiecie. Na
zdj´ciach z perspektywy ∏odzi zoba-
czymy Wis∏´ w jej obecnej postaci,
odcinki rzeki, które zosta∏y ju˝ zmie-
nione przez cz∏owieka, ale równie˝ te,
które jeszcze mamy szans´ ochroniç i
zachowaç.



Po pi´tnastu latach dzia∏alnoÊci Zespó∏ Taƒca i Piosenki „Âwierszcze” prowadzony przez W∏odzimierza S∏odowicza
koƒczy dzia∏alnoÊç.
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Po˝egnanie ze „Âwierszczami”

W∏odzimierz S∏odowicz przez 30 lat
by∏ nauczycielem w ciechociƒskiej „Je-
dynce” i instruktorem ZHP, prowadzi∏
kó∏ko taneczne, chór i orkiestr´.

- Organizowa∏em zloty, z∏azy, obozy
i alerty… Jednym s∏owem: by∏em osobà
niezwykle aktywnà, ciàgle podejmujàcà
jakieÊ wyzwania. I nagle to wszystko
si´ skoƒczy∏o, odszed∏em na emerytur´.

Nie by∏o mi ∏atwo odnaleêç si´ w tej
nowej dla mnie sytuacji - opowiada.

Jak mówi, d∏ugo szuka∏ „swojego
miejsca na ziemi”. W rezultacie nie tyle
je znalaz∏, co stworzy∏. Zacz´∏o si´ od
spaceru z 7-letnim wnukiem i wizycie
na placu zabaw przy jednym z oÊrod-
ków. Z którego obaj zostali wyproszeni.
- Wtedy nie by∏o w okolicy ogólno-

dost´pnego placu zabaw. Nie by∏o
gdzie iÊç, nie by∏o co robiç. Wi´c stwier-
dziliÊmy, ˝e trzeba za∏o˝yç zespó∏ - mó-
wi S∏odowicz.

Nazwa „Âwierszcze” nawiàzywa∏a
do dzia∏ajàcego wczeÊniej zespo∏u har-
cerskiego. Od poczàtku projekt zwià-
zany by∏ z Miejskim Centrum Kultury.
W sk∏ad zespo∏u wesz∏y dzieci z cie-
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Miejska Bibioteka Publiczna w Ciechocinku zaj´∏a drugie miejsce w wo-
jewództwie w siódmej edycji rankingu bibliotek przygotowywanym
przez „Rzeczpospolità”.
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Ciechociƒska ksià˝nica zaj´∏a 49. po-
zycj´ w skali kraju (co oznacza awans
z 55. miejsca w ubieg∏ym roku). W re-
gionie najlepsza okaza∏a si´ znów bi-
blioteka w Barcinie, a w Polsce najlep-
szymi sà ksià˝nice w Jarocinie (woj.
wielkopolskie), Sianowie (zachodnio-
pomorskie) i Âwiàtkach (warmiƒsko-
mazurskie).

Organizatorzy wys∏ali ponad 2300
ankiet do wszystkich gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich oraz miast (z wyklu-
czeniem miast na prawach powiatu)
i uzyskali ponad 650 odpowiedzi.

W rankingu oceniano m.in. powierz-
chni´ biblioteki w przeliczeniu na 1000
mieszkaƒców oraz Êrednie zatrudnienie
w placówce. Uwzgl´dniano te˝ liczb´
godzin otwarcia biblioteki, wielkoÊç
ksi´gozbioru w przeliczeniu na 1000
mieszkaƒców, wielkoÊç ksi´gozbioru
nabytego w ciàgu ostatnich dziesi´ciu
lat jako procent ca∏ego zbioru i zaku-
pione nowe ksià˝ki. Przyznawano tak˝e
punkty m.in. za dost´pne dla czytelni-
ków tytu∏y prasowe, dost´p do nowych
mediów oraz udogodnienia dla osób
niepe∏nosprawnych. Punkty mo˝na by∏o
równie˝ uzyskaç za dzia∏ajàce przy
bibliotece kó∏ka czytelnicze, artystyczne

czy literackie.
Od 2011 roku Instytut Ksià˝ki i dzien-

nik „Rzeczpospolita” nagradzajà samo-
rzàdy za ich zaanga˝owanie w rozwój
i dobre zarzàdzanie bibliotekami pu-
blicznymi. Organizatorom przyÊwieca
idea, aby poprzez dobrze dzia∏ajàcà
bibliotek´ wszyscy mieszkaƒcy otrzymali
∏atwy i ca∏kowicie bezp∏atny dost´p do
literatury, a wi´c wiedzy, nowych
mediów - szeroko rozumianej kultury.

Biblioteka w Ciechocinku
znów druga w regionie

chociƒskich przedszkoli i m∏odszych
klas szko∏y podstawowej, wspomagali
je doroÊli, przyjaciele S∏odowicza.

- W takiej grupie wyst´powaliÊmy
na scenie Teatru Letniego, a tak˝e w
niektórych sanatoriach. GraliÊmy kilka
cyklicznych koncertów rocznie: Êpiewa-
liÊmy kol´dy w okresie Bo˝ego Naro-
dzenia, uroczystym koncertem czciliÊmy
Dzieƒ Matki i Dzieƒ Ojca, opiewaliÊmy
pi´kno jesieni - opowiada S∏odowicz.
Wspomina te˝ liczne sukcesy odniesione
przez jego wychowanków. - Podczas
przeglàdu piosenki ludowej w Racià˝ku
m∏odzi artyÊci zwiàzani ze „Âwierszcza-
mi” zawsze zajmowali co najmniej
pierwsze miejsce, czasem nawet zdo-
bywaliÊmy Grand Prix. Nikt nas nie
pokona∏! - podkreÊla.

Co gra∏y (i taƒczy∏y) „Âwierszcze?”.
- Opiera∏em si´ na muzyce, twórczoÊci
naszej, ludowej i klasycznej. To by∏y
inspiracje mojego ˝ycia. U mnie nie
by∏o hiphopu, tego jeszcze wówczas
w Ciechocinku nie by∏o - opowiada
S∏odowicz.

- Dzi´kuj´ wszystkim, którzy przez
te pi´tnaÊcie lat ze mnà pracowali i
wspomagali mnie w przedsi´wzi´ciu.
Dzi´kuj´ wszystkim dzieciom, które
do∏àczy∏y do zespo∏u, tym, które tylko
taƒczy∏y i tym, które wyst´powa∏y solo,
taƒczàc, Êpiewajàc, recytujàc i grajàc
na fortepianie. Chyl´ czo∏a przed rodzi-
cami tych dzieci, bo bez ich pomocy
nie wyobra˝am sobie powodzenia na-
szych koncertów. Dzi´kuj´ wyst´pu-
jàcym wraz z dzieçmi doros∏ym przy-
jacio∏om „Âwierszczy”. Dzi´kuj´ wszyst-
kim, którzy bezinteresownie pomagali
mi zorganizowaç koncerty, zapewniajàc
miejsce, dekoracje, dbajàc o w∏aÊciwe
oÊwietlenie i nag∏oÊnienie sceny - mówi
S∏odowicz. I dodaje: - Dla mnie praca
z dzieçmi to tlen, powietrze. To, ˝e ja
˝yj´, to ich zas∏uga.

red., wspó∏praca: Klara Drobniewska
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Kiedy Marzena Cecylia Karcz pojawi∏a si´ w naszej bibliotece, zrobi∏o si´
jakby bardziej artystycznie i ciep∏o. Wnosi ca∏à sobà radoÊç i zara˝a
ciekawoÊcià Êwiata. Pierwsza wystawa zorganizowana w naszej Galerii
nosi tytu∏ „Zielono Mi. Pejza˝ Wielkopolski” i jest reminiscencjà malarskà
twórczych prze˝yç autorki.
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Zielono mi. Pejza˝ Wielkopolski.
Klimatyczna wystawa w bibliotece

Podczas IX Mi´dzynarodowych Ple-
nerów Plastycznych powsta∏y obrazy
b´dàce odzwierciedleniem wra˝liwoÊci
autorki na otaczajàcà przyrod´. Pi´kno
tytu∏owej ∏agodnej krainy zachwyci∏o
wczeÊniej  Adama Mickiewicza i zaini-
cjowa∏o powstanie „Pana Tadeusza”.
Obecnie przedstawiane obrazy zosta∏y
przywiezione prosto z pa∏acu Muzeum
Adama Mickiewicza w Âmie∏owie - serca
tzw. Szwajcarii Czeszewsko-˚erkowskiej
i stanowià cz´Êç indywidualnej wystawy
artystki, która trwa∏a we wn´trzach
pa∏acu do koƒca lipca tego roku.

Autorka stwierdzi∏a, i˝ wystawa w
Ciechocinku jest bardzo wa˝nym ak-
centem w jej ˝yciu - swoistym pomo-
stem mi´dzy rodzimà Wielkopolskà a
bliskimi jej Kujawami, gdzie teraz miesz-
ka i tworzy.

Prace Marzeny Karcz sà zapisem
emocji, napí ç, koncentracji i rozpr´˝enia.
Pragnie ona jedynie nasyciç emocjami
konkretne momenty, konkretne chwile
swojego ˝ycia. Obrazy doskonale uzu-
pe∏niajà si´ z muzykà i wierszem. Ka˝de
dzie∏o artystki rodzi si´ z g∏´bokich re-
fleksji. Im bardziej szorstka jest materia,
której nadaje nowe lub ods∏ania dawne,
zapomniane sensy, tym delikatniejsze,
bardziej poetyckie asocjacje jej towarzy-
szà. Przyk∏adem niezwyk∏ym jest obraz
z fragmentem gitary przytwierdzonym
do deski.

Zapraszamy do biblioteki, przyjdêcie
Paƒstwo obejrzeç t´ niezwyk∏à wystaw´,
która b´dzie u nas goÊciç do 15 stycznia
2018 roku.

        Mariola Ró˝aƒska

Ruch,dêwi´k,rytm,obraz
tworzà harmonijnà ca∏oÊç.
W niej si´ poruszamy.
Sà nierozerwalne.
Tkwià u êróde∏ ˝ycia.
Sà jego synonimem.
To oczywiste.
Oczywiste, nie znaczy - uÊwiadomione.
UÊwiadomione,nie zawsze bywa - wyra˝alne.
Poszukuje j´zyka,który pomo˝e mi wyra˝aç siebie
wobec przestrzeni.
Próbuj´ wtopiç si´ w jej naturalne regu∏y.
Korzystajàc z codziennego jej doÊwiadczania,
buduj´ w∏asnà przestrzeƒ.

Marzena C. Karcz

Podzi´kowania
„Cz∏owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest.

Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si´ z innymi”.
Dyrektor i Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Janusza

˚ernickiego w Ciechocinku pragnà serdecznie podzi´kowaç Wszystkim,
którzy nieustannie wspierajà i doceniajà nasze dzia∏ania.

Paƒstwa zaanga˝owanie i sympatia Nam okazywana sà niezwykle
cenne, motywujà nas, bibliotekarzy, do dalszej pracy, zach´cajà do
szukania ciàgle nowych pomys∏ów.

Dzi´kujemy wszystkim osobom, które przekaza∏y dary ksià˝kowe i

inne materia∏y biblioteczne. Jest ich tak wielu, ˝e jeden numer „Zdroju”
musia∏by byç poÊwi´cony tylko nazwiskom Darczyƒców.

Dzi´ki Paƒstwa ˝yczliwoÊci mo˝liwe sta∏o si´ wzbogacenie i
urozmaicenie naszego ksi´gozbioru, poszerzenie oferty o filmy, p∏yty
z muzykà i ksià˝ki obcoj´zyczne.

W zwiàzku z nadchodzàcymi Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia i Nowym
Rokiem 2018 sk∏adamy ˝yczenia: Âwiàt prawdziwie Êwiàtecznych,
ciep∏ych w sercu, zimowych na zewnàtrz, jaÊniejàcych pierwszà gwiazdkà,
co daje nadziej´ na nast´pny Rok.

                Mariola Ró˝aƒska

Marzena Cecylia Karcz urodzi∏a si´ w
Zielonej Górze, mieszka∏a w Poznaniu,
obecnie mieszka w Ciechocinku. Dyplom
uzyska∏a na wydziale Wychowania Plas-
tycznego u prof. A. K´pinskiej i prof. Jerzego
Ludwiƒskiego w 1986 r. i na wydz. MGiR
w pracowni gobelinu prof. M. Abakano-
wicz w1986 r. na PWSSP (obecnie UAP)
w Poznaniu.

Zg∏´bia∏a grafik´ warsztatowà w Royal
Academy of Fine Arts w Kopenhadze w
1986 r. Doceniona Z∏otà Odznakà ZPAP
na Zjeêdzie ZPAP w Toruniu 1999 r. Od
1989 r. we w∏adzach Okr´gu Poznaƒskie-
go, od stycznia 2015 do maja 2016 prezes
ZO ZPAP w Poznaniu.

Kobieta o wielu twarzach artystycznych.
Zajmuje si´ malarstwem, rysunkiem, perf-
ormance, formami parateatralnymi oraz
scenografià i aran˝acjà wn´trz. Ma te˝ epi-
zody dziennikarskie w prasie i radiu. Peda-
gog i organizator plenerów ZPAP i amators-
kich „AMAKREAT”. Zrealizowa∏a ponad
20 wystaw indywidualnych oraz bra∏a
udzia∏ w ok. 40 wystawach zbiorowych
w kraju i zagranicà.



Zdaniem psychologa

Si∏a
naszych przekonaƒ

Z ˚YCIA MIASTA

KINO „ZDRÓJ”
W styczniu planujemy zagraç:

D˝ungla
5.01 piàtek godz. 19.00
6.01 sobota godz. 19.00

Coco - bajka w 2D
6.01 sobota godz. 16.00

7.01 niedziela godz. 16.00

24 godziny po Êmierci
10.01 Êroda godz. 19.00
11.01 czwartek godz. 19

Gotowi na wszystko. Exterminator
19.01 piàtek, godz. 16.00 i 19.00
20.01 sobota. godz. 16.00 i 19.00

21.01 niedziela godz. 16.00 i 19.00
22.01 poniedzia∏ek godz. 16.00 i 19.00

M jak morderca
24.01 Êroda godz. 19.00

25.01 czwartek godz. 19.00

Król rozrywki
25.01 czwartek godz. 16.00
26.01 piàtek 16.00 i 19.00

Fernando - bajka w 2D
27.01 sobota godz. 16.00

28.01 niedziela godz. 16.00 F

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi
(projekcja w 3D)

erminy seansów na stronach MCK.

Szczegó∏owy repertuar znajdziesz na stronie
mck.ciechocinek.pl i zdroj.ciechocinek.pl.
Kasa kina czynna godzin´ przed ka˝dym

seansem.
Kino zastrzega sobie prawo do zmiany

repertuaru.

Przekonania to myÊli, które uznajemy
za prawd´. Otrzymujemy to, co dajemy.
Nasze myÊli kreujà przysz∏oÊç. Ka˝dy z nas
tworzy swe doÊwiadczenia za pomocà myÊli
i wypowiadanych s∏ów.

Zdanie, jakie mamy o sobie i o Êwiecie,
staje si´ dla nas prawdziwe. Wybierajàc
odpowiednie przekonania mamy mo˝li-
woÊç wzbogaciç i rozwijaç nasz Êwiat.
Dwoje ludzi ˝yjàcych w tym samym oto-
czeniu mo˝e odbieraç ̋ ycie w ró˝ny sposób.
Z jednego Êwiata w drugi mogà przenieÊç
nas nasze przekonania. JeÊli jesteÊmy goto-
wi przebudowaç struktur´ naszych pod-
stawowych przeÊwiadczeƒ, zdo∏amy do-
konaç prawdziwej przemiany w naszym
˝yciu.

Opinia, jakà wi´kszoÊç z nas ma na
swój temat, nie jest naszym w∏asnym sà-
dem. Podobnie rzecz si´ ma z zasadami
mówiàcymi, jak nale˝y ˝yç. NauczyliÊmy
si´ wszystkiego o sobie i o naszym ˝yciu,
jako dzieci na podstawie reakcji otaczajà-
cych nas doros∏ych. JeÊli otaczali nas nie-
szcz´Êliwi, przera˝eni ludzie z wielkim
poczuciem winy, to przyswoiliÊmy sobie
mnóstwo negatywnych przekonaƒ. Naj-
cz´Êciej dorastajàc dà˝ymy do odtworzenia
emocjonalnego klimatu naszego rodzinne-
go domu. Nie pot´piaj swoich rodziców.
Nie mogli oni nauczyç ci´ czegoÊ, czego
sami nie umieli. Starali si´, jak mogli. JeÊli
chcesz lepiej ich zrozumieç, poproÊ by
opowiedzieli ci o swoim dzieciƒstwie. Bez
wzgl´du na to, jak d∏ugo pozostawaliÊmy
pod wp∏ywem negatywnych wzorców,
mo˝emy si´ od nich uwolniç.

Zawsze mamy do czynienia z myÊlami,
a te mo˝na zmieniç. Niewa˝ne, na czym
polega problem, wszystko, co prze˝ywamy,
stanowi zewn´trzny rezultat naszych myÊli.
Kiedy ciàgle nawiedza nas jakaÊ myÊl, mo˝e
nam si´ wydawaç, ˝e to nie my dokonu-
jemy wyboru. Ale to nieprawda - poczàt-
kowy wybór jest naszym dzie∏em. Pewne
myÊli mo˝emy od siebie odsuwaç. Jak
cz´sto odrzuca∏eÊ pozytywne sàdy o sobie
samym? Podobnie mo˝esz post´powaç z
negatywnà ocenà swoje j  osoby.

Wi´kszoÊç ludzi n´ka nienawiÊç do sa-
mych siebie lub poczucie winy. Najcz´stsze
przekonanie to „nie jestem doÊç dobry”.
Zastanów si´, dla kogo nie jesteÊ doÊç do-
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bry? Wed∏ug czyich kryteriów? Uraza, kry-
tycyzm, poczucie winy i strach sà êród∏em
wi´kszoÊci naszych wewn´trznych proble-
mów i ˝yciowych k∏opotów. Zdarzenia w
zewn´trznym Êwiecie stanowià lustrzane
odbicie naszych w∏asnych myÊli. System
naszych przekonaƒ prowokuje konkretne
post´powanie naszego otoczenia wobec
nas. Niesiemy w sobie pewien wzorzec.
Kiedy zmienimy myÊli przyciàgajàce tego
rodzaju zachowania, zniknà one z naszego
˝ycia. Mo˝emy te˝ zmieniç swój stosunek
do przesz∏oÊci. Kiedy zdecydujemy si´
uwierzyç, ˝e sami odpowiadamy za nasze
˝ycie, zarówno za to, co w nim dobre, jak
i tak zwane z∏e, wtedy b´dziemy mieli
okazj´ przezwyci´˝yç skutki przesz∏oÊci.

Mo˝emy si´ zmieniç, mo˝emy byç wol-
ni. Droga do wolnoÊci prowadzi przez wy-
baczenie. Wybaczenie nie usprawiedliwia
z∏ych uczynków ale pozwala odrzuciç uraz
i puÊciç krzywdy w niepami´ç. To oddzielny
d∏ugi temat. Najwa˝niejsza jednak jest
umiej´tnoÊç kochania samego siebie. A z
tym niemal wszyscy majà k∏opot. Krytyczny
stosunek do siebie zamyka nas wewnàtrz
tego wzorca, który pragniemy zmieniç.
Ca∏ymi latami by∏eÊ krytyczny wobec siebie.
Z jakim skutkiem? Nie dzia∏a. Zrób coÊ
nowego: spróbuj zaaprobowaç siebie i zo-
bacz, co si´ stanie. Aprobata i akceptacja
siebie samych tu i teraz stanowi klucz do
pozytywnych zmian w ka˝dej dziedzinie
naszego ˝ycia.

Monika Kofel-Dudziak



Drodzy Mieszkaƒcy i GoÊcie Ciechocinka,

z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
˝yczymy Paƒstwu radoÊci,
pogody ducha i optymizmu,

nie tylko w ten wyjàtkowy, Êwiàteczny czas,
ale w ca∏ym nadchodzàcym roku.

Niech magia grudniowych dni tchnie
w Paƒstwa nowà energi´, która sprawi,
˝e nowy, 2018 rok przyniesie sukcesy

i spe∏nienie marzeƒ.

Burmistrz Ciechocinka

Leszek Dzier˝ewicz

wraz z pracownikami

Urz´du Miejskiego

Przewodniczàcy Rady Miejskiej

Marcin Zajàczkowski

wraz z radnymi

Rady Miejskiej Ciechocinka



Koncert w wykonaniu trzech chórów w po∏àczeniu z  miejscem, w którym
si´ odby∏, sta∏ si´ niecodziennym wydarzeniem dla goÊci Przedsi´biorstwa
Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
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KULTURA

Koncert w pi´knym miejscu

25 listopada w Szpitalu Uzdrowis-
kowym nr 1 w Ciechocinku wystàpili
laureaci VI Ogólnopolskiego Konkursu
Chórów im. Êw. Jana Bosko w Aleksan-
drowie Kujawskim. Historyczny hol oka-
za∏ si´ wprost wymarzonym miejscem
na tego typu imprez´. Ponad osiem-
dziesi´ciu chórzystów uraczy∏o PUC-
owskà publicznoÊç znanymi utworami
religijnymi, patriotycznymi, ludowymi.
Wzruszeni kuracjusze podzi´kowali
organizatorowi, czyli PUC S.A., oraz
wykonawcom owacjà na stojàco.

Przed goÊçmi zaprezentowali si´ ko-
lejno: Zespó∏ Âpiewaczy Êw. Cecylia przy
parafii pw. Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´te-
go w kaszubskiej Rumi, którym kieruje
Krzysztof Brzozowski, Cantate Domino,
dzia∏ajàcy przy parafii pw. Êw. Urszuli
Ledóchowskiej w Malborku pod dyrekcjà
¸ukasza Rosiaka oraz Chór im. I. J. Pa-
derewskiego w Szamocinie, prowadzony
przez Marka Fràckowiaka.

W dwukondygnacyjnym zabytkowym
holu dawnych ¸azienek nr 4, a obecnie
Szpitala Uzdrowiskowego nr 1, który
zaskakuje bogatà dekoracjà, widzowie
us∏yszeli m.in. „Psalm 29”, „NieÊcie
chwa∏´”, „Parce Domine” („PrzepuÊç,
Panie”), „Laudate Dominum” („Chwalcie
Pana”), „Dzwoneczek Maryi”, wiàzank´
pieÊni patriotycznych i wojskowych, w
tym „Polonez Katyƒski”. Utwór „Przybyli
U∏ani” wykonawcy zaÊpiewali razem z
publicznoÊcià. Widzowie tak˝e wspierali
chórzystów w znanej piosence ludowej
„Sz∏a dzieweczka”. Zaskoczeniem dla
Êpiewaków by∏a znajomoÊç przez pu-

blicznoÊç utworu „Ja Kujawiak”, bo
przecie˝ na widowni siedzieli goÊcie z
ró˝nych zakàtków naszego kraju.

Na zakoƒczenie chórzyÊci z Rumi i
Szamocina wykonali wspólnie pieÊƒ
„Gaude, Mater Polonia”. PublicznoÊç
wys∏ucha∏a tego trzynastowiecznego
utworu, który tak jak i „Bogurodzica”
pe∏ni∏ w dawnych wiekach rol´ hymnu
narodowego, na stojàco. Chórzystów w
imieniu gospodarza podj´∏a i koncert
poprowadzi∏a ni˝ej podpisana.

Przypomnijmy, i˝ g∏ównym organi-
zatorem Ogólnopolskiego Konkursu
Chórów im. Êw. Jana Bosko w Aleksan-
drowie Kujawskim jest Jaros∏aw Dà-
browski, ciechocinianin. Jest on za∏o-
˝ycielem i dyrygentem Chóru ˚eƒskiego
„Cordiale Coro” z Aleksandrowa Ku-
jawskiego, w którego sk∏ad wchodzà
równie˝ mieszkanki Ciechocinka.

Sam budynek Szpitala Uzdrowisko-
wego nr 1 powsta∏ na poczàtku XX w.
Jego projektantem jest architekt Julian
Majewski. Hol, który sta∏ si´ miejscem
wyjàtkowego koncertu, dawnej pe∏ni∏
funkcj´ poczekalni klasy I, która wie-
czorami stawa∏a si´ salà balowà. To
pomieszczenie wyró˝nia imponujàcy
wystrój z bogatà sztukaterià, malowi-
d∏ami, oryginalnym balkonem i antresolà.
Wzbudza ono powszechne zaintereso-
wanie nie tylko goÊci Przedsi´biorstwa
Uzdrowisko Ciechocinek S.A., ale tak˝e
pozosta∏ych kuracjuszy odwiedzajàcych
kurort.

          Wanda Wasicka

Konkurs
plastyczny

z Ciechocinkiem
w roli g∏ównej

Ciechocinek sta∏ si´ tematem V Wo-
jewódzkiego Konkursu Katarzynkowego
dla uczniów szkó∏ podstawowych z wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego.

Ka˝dego roku konkurs poÊwi´cony jest
jednej z miejscowoÊci naszego wojewódz-
twa. Tym razem by∏ to Ciechocinek, w
zwiàzku z czym honorowy patronat objà∏
nad wydarzaniem burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz.

Konkurs odbywa si´ w trzech katego-
riach: testu, plastycznej i fotograficznej.
Ideà konkursu jest przybli˝anie uczestni-
kom dziejów województwa, s∏ynnych ludzi,
przyrody i historii piernika. Wa˝nym ele-
mentem jest tak˝e popularyzowanie miast
patronujàcych wydarzeniu.

Konkurs Katarzynkowy organizuje od-
dzia∏ PTTK w Toruniu.

Wyniki V Wojewódzkiego Konkursu
Katarzynkowego w kategorii plastycznej

Klasy I-III
I miejsce: Kacper Zamojski Toruƒ.
II miejsce: Julia Kozicka Toruƒ.
III miejsce: Lena WiÊniewska Lubicz.
Wyró˝nienie: Lena Barczak Lubicz.
Klasy IV-VIII
I miejsce: Wiktor Mandra Toruƒ.
II miejsce: Wit Fornalik Toruƒ.
III miejsce: Wiktoria S∏odkowska Cie-

chocinek.
Wyró˝nienie: Dawid Ciupak Wàbrzeêno.
Wyró˝nienie: Marcel Zapio∏ Ciechoci-

nek.
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Szko∏´ Podstawowà nr 3 odwiedzi∏a wyjàtkowa osoba. GoÊciem „Trójki” 4
grudnia by∏ Miros∏aw Piesak.

Pokazy chemiczne,
czyli chemia na weso∏o

Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku realizujà projekt „M∏odzi obserwatorzy przyrody - chroƒmy razem bioró˝-
norodnoÊç”, który ma kluczowe znaczenie dla edukacji ekologicznej, nie tylko uczniów, ale tak˝e dla spo∏ecznoÊci lokalnej.
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Spotkanie z olimpijczykiem
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Uczniowie „Jedynki” chronià owady

Nasz goÊç, medalista igrzysk para-
olimpijskich z Barcelony, Atlanty, Sydney
i Aten zosta∏ cz´Êciowo sparali˝owany
po nieudanym skoku do wody, od te-
go czasu porusza si´ na wózku inwa-
lidzkim. Zaczà∏ trenowaç p∏ywanie i w
1996 roku wywalczy∏ z∏oty medal na
50 m w stylu dowolnym oraz srebrny
medal na 50 m w stylu grzbietowym.
W 2000 roku zdoby∏ bràzowy medal
na 50 m w stylu dowolnym, a w 2004
roku srebrny medal na 50 m w stylu
grzbietowym.

Miros∏aw Piesak zaanga˝owany jest
równie˝ w dzia∏alnoÊç spo∏ecznà, zosta∏

instruktorem w Fundacji Aktywnej Re-
habilitacji.

Wszyscy z uwagà wys∏uchali opo-
wieÊci o tragicznym wypadku, trudnej
rehabilitacji, wyzwaniach i konsekwencji
w osiàganiu sukcesów.

Sportowiec przekona∏ uczniów, ˝e
nie ma rzeczy niemo˝liwych, ˝e dzi´ki
odpowiedniej motywacji i ci´˝kiej pracy
mo˝na realizowaç nawet najbardziej
odleg∏e marzenia. Opowiada∏ o swoich
licznych sportowych doÊwiadczeniach.

Spotkanie zorganizowane zosta∏o
przez pana Tomasza Góreckiego i Piotra
Komosiƒskiego.      red.

W Szkole Podstawowej nr 3 odby∏y
si´ pokazy chemiczne w wykonaniu
studentów z Ko∏a Naukowego Chemi-
ków dzia∏ajàcego na Wydziale Chemii
w UMK w Toruniu.

W zaj´ciach 3 grudnia wzi´li udzia∏
wszyscy uczniowie naszej szko∏y. Jako
pierwsi gotowi do eksperymentowania byli
uczniowie z klas pierwszych i czwartych,
dla których by∏o to pierwsze spotkanie z
chemià. Jako nowicjusze wykonywali bez-
pieczne, ale jednoczeÊnie ciekawe doÊwiad-
czenia np. test na „Sprawdzenie czystoÊci
z´bów”, „Duch chemiczny” oraz „Shrek”.

Po zaj´ciach z m∏odszymi uczniami na
pokazy chemiczne przybyli uczniowie klas
siódmych szko∏y podstawowej oraz drugiej
i trzeciej gimnazjum. Studenci dla tej gru-
py pokazywali odwa˝niejsze eksperymenty
o trudniejszej tematyce m.in. „Âwiat∏a dro-
gowe”, „Wskaêniki kwasowo-zasadowe”,
„Barwienie p∏omieni” i „Spalanie magnezu,
˝elaza i glinu”. Do najciekawszych ekspery-
mentów nale˝a∏o doÊwiadczenie pod ty-
tu∏em „Test na palenie papierosów”. Wy-
wo∏a∏o wÊród uczniów starszych klas bardzo
du˝o Êmiechu i jednoczeÊnie obawy.

Wszyscy uczniowie bioràcy udzia∏ w po-
kazach chemicznych zgadzajà si´ jedno-
g∏oÊnie, ˝e pokazy by∏y wspania∏e. Dzi´ki
nim uczniowie wiedzà, ˝e chemia nie jest
taka z∏a jak jà malujà.

Organizatorem Miko∏ajkowych pokazów
chemicznych by∏a Martyna Jastrz´bska.

Przez realizacj´ tego projektu ucznio-
wie popularyzujà wiedz´ na temat
ró˝norodnoÊci biologicznej owadów
zapylajàcych w naszym mieÊcie, zwra-
cajà uwag´ na zasady ich ochrony i
mo˝liwoÊci zmniejszenia niekorzystnego
wp∏ywu cz∏owieka na otaczajàcà go
przyrod´.

Uczniowie przygotowali plakaty
przedstawiajàce znaczenie owadów
zapylajàcych i sposoby ich ochrony.
Kolejnym krokiem by∏o podj´cie akcji

promocyjnej. Autorskie postery i ulotki
uczniowie rozmieÊcili w Urz´dzie Mia-
sta, Bibliotece Miejskiej, Miejskim
Centrum Kultury, punkcie Informacji
Turystycznej oraz w Klinice Uzdrowis-
kowej ,,Pod T´˝niami’’. Autorzy projek-
tu liczà na to, ˝e przekaz trafi do jak
najwi´kszej liczby odbiorców, a tym
samym uczyni Ciechocinek miastem
przyjaznym dla bioró˝norodnoÊci owa-
dów zapylajàcych.

    Patrycja Kr´plewska



Kto dziÊ wierzy w Âwi´tego Miko∏aja, Rudolfa Czerwononosego, gadajàce wilki i czarownice? Na pewno wi´k-
szoÊç przedszkolaków. I dlatego do nich w∏aÊnie zasmucony Rudolf napisa∏ list z proÊbà o odczarowanie Mi-
ko∏aja, o przywrócenie jego mocy!

W przedszkolu Kubusia Puchatka po raz kolejny zosta∏ zorganizowany
konkurs mi´dzygrupowy „Zbiórka karmy dla psów ze schroniska”. Roz-
strzygni´cie konkursu mia∏o miejsce 6 grudnia.
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Lecz jak ten list dosta∏ si´ do przed-
szkola? Mo˝e przynios∏y go krople pa-
dajàcego dziÊ deszczu, a mo˝e pan
Burmistrz go przywióz∏, gdy z∏o˝y∏ mi∏à
wizyt´ w tym weso∏ym dniu? Tego do
koƒca nie wiadomo. Wa˝ne jednak
by∏o, aby pomóc jak najpr´dzej Miko-
∏ajowi!

Dzieci w „Bajce” szybciutko przystà-
pi∏y do rozwiàzywania skomplikowa-
nych zagadek, do uwalniania wszystkich
cech swojego ulubionego Êwi´tego:
uÊmiechu, radoÊci, pracowitoÊci i sprytu
potrzebnego do bezg∏oÊnego przyno-
szenia prezentów. Rozwiàzanie ostat-
niej zagadki kry∏o si´ w bajce o „Czer-
wonym Kapturku” zaprezentowanej
przez nauczycielki przedszkola. I to
zadanie zosta∏o b∏yskawicznie wyko-
nane, bo dzieciaki widzia∏y, ˝e Gajowy
jest dobrym cz∏owiekiem, a wilk wyrazi∏
skruch´ i obieca∏ popraw´, ̋ e ju˝ nigdy,

ale to przenigdy na nikogo nie napad-
nie, ˝e zamieszka w spokojnym miejscu
i b´dzie grzeczny.

A kiedy zosta∏a odkryta ostatnia cz´Êç
Miko∏aja, pani Dyrektor odnalaz∏a za-
gadkowy list - rebus. Po znakach zapi-
sanych w tym liÊcie starszaki, Czaro-
dzieje, zaprowadzi∏y wszystkie m∏odsze
przedszkolaki do miejsca, w którym
ukryte zosta∏y prezenty od Âwi´tego
Miko∏aja.

I w ten sposób wszyscy dostali pre-
zenty, bo przecie˝ ka˝dy chce byç do-
brym i grzecznym, tylko nie zawsze si´
to udaje...

Na zakoƒczenie pani Dyrektor po-
dzieli∏a si´ takà oto refleksjà:

˚ycie p´dzi wcià˝ do przodu,
coraz pr´dzej gna i bryka
i czasami w tym poÊpiechu
coÊ wa˝nego nam umyka...

A wi´c wniosek dzisiaj stawiam,

aby ka˝dy z nas spróbowa∏
przy okazji, bez okazji,
mówiç cz´Êciej takie s∏owa:

Do widzenia i dzieƒ dobry,
co tam s∏ychaç? Jak si´ czujesz?
I poprosz´, i przepraszam
oraz: prosz´ i dzi´kuj´.

Wtedy ludziom na tym Êwiecie
sympatyczniej ciut by by∏o.
No, a przecie˝ o to chodzi,
by si´ wszystkim milej ˝y∏o!

Wizyta Âwi´tego Miko∏aja w „Bajce”

Zbiórka karmy u Puchatka
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W Miko∏ajki odwiedzi∏ dzieci nie tyl-
ko Âw. Miko∏aj, ale tak˝e w∏aÊcicielka
schroniska dla bezdomnych zwierzàt
„Disel” z Ot∏oczynka, pani Julia Stocka
oraz pies o imieniu Saba. Opowiedzia∏a
dzieciom o tym, dlaczego psy trafiajà
do schroniska, jak nale˝y dbaç o zwie-
rz´ta i co zrobiç, ˝eby adoptowaç pies-

ka. W trakcie spotkania dzieci przeka-
za∏y w∏aÊcicielce schroniska 300 kg kar-
my, którà zebra∏y podczas konkursu.

Serdecznie dzi´kujemy wszystkim
dzieciom i rodzicom z udzia∏ i zaanga-
˝owanie, a tak˝e ogromne serca!

      Izabela Rakusiewicz



W ciàgu dwóch dni zosta∏y rozegra-
ne dwa turnieje pi∏ki no˝nej dla dzieci
w dwóch kategoriach wiekowych - Orlik
(roczniki 2007-2008) oraz ˚ak (2009-
2010). W sobot´ 9 grudnia w hali spor-
towej odby∏ si´ turniej dla kategori wie-

kowej Orlik, a nast´pnego dnia rywa-
lizowali ˚acy.

W ka˝dym turnieju udzia∏ wzi´∏o
osiem dru˝yn, które rozegra∏y faz´
eliminacyjnà i medalowà w grupach
Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy i dzi´kujemy za dobrà za-
baw´, a kibicom dzi´kujemy za fanta-
styczny doping.

Weekend w Ciechocinku obfitowa∏ w sportowe emocje. Na hali sportowej spotka∏y si´ kluby z ca∏ego regionu.

OSIREK CUP ORLIK

Wyniki fazy fina∏owej:

LP GRUPA LIGA MISTRZÓW Pkt Bramki Miejsce
1 Olimpia Grudziàdz 7 14:2 1
2 W∏ókniarz Toruƒ 4 7:11 2
3 Chemik Bydgoszcz I 3 5:5 3
4 W∏oc∏awia W∏oc∏awek 1 4:12 4

 

LP GRUPA LIGA EUROPY Pkt Bramki Miejsce
1 Gwiazda Bydgoszcz 9 6:0 5
2 UKS Jedynka Aleksandrów Kuj. 6 5:3 6
3 Zdrój OSiR Ciechocinek 3 5:4 7
4 Chemik Bydgoszcz II 0 1:10 8

NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU (Wybierany przez trenerów)
Aleksander Olszewski (Olimpia Grudziàdz)

NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU (Wybierany przez trenerów)
Mateusz Salamon (Olimpia Grudziàdz)

NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU
Julek Kubiak 8 bramek (W∏ókniarz Toruƒ)

OSIREK CUP ˚AK

Wyniki fazy fina∏owej: 1 miejsce po konkursie rzutów karnych zoby∏ Chemik Bydgoszcz

LP GRUPA LIGA MISTRZÓW Pkt Bramki Miejsce
1 Chemik Bydgoszcz 7 7:2 1
2 Olimpia Grudziàdz 7 7:2 2
3 Gwiazda Bydgoszcz 3 2:2 3
4 UKS Jedynka Aleksandrów Kuj. 1 0:10 4

 

LP GRUPA LIGA EUROPY Pkt Bramki Miejsce
1 W∏ókniarz Toruƒ 7 9:2 5
2 Olimpia Grudziàdz Zieloni 6 12:3 6
3 Zdrój OSiR Ciechocinek 2 0:1 7
4 W∏oc∏awia W∏oc∏awek 1 1:15 8

NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU (Wybierany przez trenerów)
Filip Nowacki (Olimpia Grudziàdz)

NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU (Wybierany przez trenerów)
Ksawery Kostecki (Chemik Bydgoszcz)

NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU
Miko∏aj Marks 7 bramek (Olimpia Grudziàdz)
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Orliki i ˚acy zagrali w pi∏k´
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DwanaÊcioro m∏odych sportowców i trener p∏ywania otrzymali nagrody z ràk burmistrza Leszka Dzier˝ewicza.
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Stypendia dla sportowców

- To wielka radoÊç, ˝e w naszym
mieÊcie wyrastajà znakomicie zapo-
wiadajàcy si´ sportowcy - mówi∏ pod-
czas spotkania w Urz´dzie Miejskim 1
grudnia burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.
- Wyniki osiàgane przez was na prze-
strzeni ostatniego roku pokazujà, ˝e
jesteÊcie rzeczywiÊcie znakomicie roz-
wijajàcà si´ m∏odzie˝à - doda∏.

Laureaci nagród sportowych
Stefan Mas∏owski, Kapustka Tenis

Klub Toruƒ. Zawodnik trenuje tenis, w
2017 roku wywalczy∏ m.in. I miejsce w
rankingu w Ogólnopolskim cyklu tur-
niejów Tenis 10 Cup o puchar Agnieszki
Radwaƒskiej w Poznaniu i Puszczy-
kowie.

Przemys∏aw Der´gowski, Klub LUKS
„Grodno” w Nowogrodzie. Zawodnik
trenuje kolarstwo, w 2017 roku wywal-
czy∏ m.in. z∏oty medal w Mistrzostwach
Mi´dzywojewódzkich M∏odzików na
torze w wyÊcigu dru˝ynowym w Szcze-
cinie.

Filip J´druszczak, Bydgoski Klub
Sportowy „Chemik”. Zawodnik trenu-
je siatkówk´, w 2017 roku zajà∏ m.in.
I miejsce w Mistrzostwach Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii
m∏odzik.

Adam Milewski, Bydgoski Klub Spor-
towy „Chemik”. Zawodnik trenuje
siatkówk´, w 2017 roku zdoby∏ m.in.

 I miejsce w Mistrzostwach Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego w
kategorii m∏odzik.

Oliwia Dziarska, Uczniowski Klub
Sportowy „Kurort” w Ciechocinku. Za-
wodniczka trenuje p∏ywanie, w roku
2017 w Ogólnopolskich Zawodach
P∏ywackich o Puchar Burmistrza M∏awy
zaj´∏a m.in. I miejsce na 50 m stylem
klasycznym, I miejsce na 100 m stylem
klasycznym oraz I miejsce na 100 m
stylem zmiennym.

Filip Matusiak, Uczniowski Klub
Sportowy „Kurort” w Ciechocinku.
Zawodnik trenuje p∏ywanie, w roku
2017 podczas III Wiosennych Zawodów
P∏ywa-ckich o Puchar Prezydenta Miasta
Byd-goszczy wywalczy∏ m.in. I miejsce
na 100 m stylem klasycznym.

Micha∏ Kulpa, Uczniowski Klub Spor-
towy „Kurort” w Ciechocinku. Zawod-
nik trenuje p∏ywanie, w roku 2017 w
Ogólnopolskich Zawodach P∏ywackich
o Puchar Burmistrza Miasta M∏awa
zdoby∏ m.in. I miejsce na 50 m stylem
grzbietowym, I miejsce na 100 m stylem
grzbietowym i I miejsce na 100 m sty-
lem dowolnym.

Jakub Zwierzchowski, Bydgoski Klub
Sportowy „Chemik”. Zawodnik trenuje
pi∏k´ siatkowà, w roku 2017 zajà∏ III
miejsce w Finale Mistrzostw Polski Ka-
detów.

Jakub Szmajda, Ciechociƒski Klub
Sportowy „Pot´˝nie”. Zawodnik trenuje
boks. W roku 2017 zawodnik zdoby∏
m.in. bràzowy medal oraz 1. Klas´
Sportowà na M∏odzie˝owych Mistrzo-
stwach Polski w Boksie o Puchar Pols-
kiego Komitetu Olimpijskiego pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Konina.

Daniel Piotrowski, Ciechociƒski Klub
Sportowy „Pot´˝nie”. Zawodnik trenuje
boks, w roku 2017 zajà∏ drugie miejsce
w Pucharze Polski Juniorów i Kadetów
w Boksie Olimpijskim w Grudziàdzu.

Roksana Fràczek, UKS „Jedynka”.
Zawodniczka trenuje pi∏k´ siatkowà, w
roku 2017 zaj´∏a m.in. III miejsce w
Mistrzostwach Województwa M∏odzi-
czek w Bydgoszczy - gra pojedyncza.

Alex Karkosik. Zawodnik Formu∏y 3,
w roku 2017 wywalczy∏ trzecie miejsce
w pierwszym wyÊcigu piàtej rundy serii
Euroformu∏a Open na brytyjskim torze
Silverstone, zostajàc najm∏odszym w
historii Polakiem na podium Formu∏y
3.

Tomasz Sikorski, trener w Ucznio-
wskim Klubie Sportowym „Kurort” w
Ciechocinku. Grupa sportowa treno-
wana przez Tomasza Sikorskiego od
10 lat przywozi medale z zawodów
rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej
i mi´dzynarodowej.
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W hali sportowej 25 listopada odby∏ si´ I Ogólnopolski Turniej Halowy w pi∏ce no˝nej dla kategorii wiekowej
Bambini (roczniki 2011-2013).

Dru˝yna ˝aków, czyli 7-latków Zdrój OSiR Ciechocinek wygra∏a turniej pi∏karski w Janikowie.

W sobot´ 2 grudnia 2017 roku w hali sportowej odby∏ si´ I Ogólnopolski Turniej Halowy OSIREK CUP w kategorii
trampkarz 2003-2004.
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Turniej w kategorii Bambini

Mistrzowski Zdrój OSiR

Zagrali trampkarze

Udzia∏ wzi´∏o 8 dru˝yn, które ro-
zegra∏y faz´ eliminacyjnà i zasadniczà
w dwóch grupach. Dla wielu ch∏opców
by∏ to pierwszy turniej w ˝yciu, przed
nimi wielka przygoda z pi∏kà no˝nà.
Klasyfikacja koƒcowa:

1. W∏ókniarz Toruƒ
2. ¸okietek BrzeÊç Kujawski
3. AP M∏ode Talenty Toruƒ
4. Zdrój OSiR I Ciechocinek
5. AP Ma∏y Pi∏karz Inowroc∏aw

6. AP Soccer Inowroc∏aw
7. W∏oc∏awia W∏oc∏awek
8. Zdrój OSiR II Ciechocinek
NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU

(Wybierany przez trenerów)
Wiktor Baranowski W∏ókniarz Toruƒ.

NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU
(Wybierany przez trenerów)
Igor Pop∏awski AP M∏ode Talenty Toruƒ.

NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU
Franek Wandowicz W∏ókniarz Toruƒ.

W rozgrywkach uczestniczy∏o 12 ze-
spo∏ów sk∏adajàcych si´ na bardzo mo-
cnà stawk´. W turnieju rywalami Zdroju
byli m.in. Unia Janikowo, Ma∏y Pi∏karz
Inowroc∏aw, Polonia Bydgoszcz, Juven-
tus Academy Toruƒ, AP M∏ode Talenty
Toruƒ, Olimp Strzelno, Gol Che∏m˝a,
Polonia II Bydgoszcz i FA Mezar Nak∏o.
Ciechociƒscy pi∏karze okazali si´ niepo-
konani, a w finale wygrali 1:0. Po po-
wrocie na zawodników i sztab szkole-
niowy czeka∏ szampan bezalkoholowy
i burza braw od rodziców.

   OSiR

W turnieju udzia∏ wzi´∏o szeÊç dru˝yn,
a najlepszà okaza∏ si´ zespó∏ Pa∏uczanki
˚nin. Turniej obfitowa∏ w pi´kne akcje
oraz spektakularne bramki, jak cho-
cia˝by wspania∏y strza∏ w okienko z
rzutu wolnego najlepszego strzelca
turnieju (11 goli) Adriana Buczkows-
kiego z UKS Jedynka Aleksandrów
Kujawski. Szczegó∏owe wyniki na
stronach OSiR.

Zawodnik Turnieju (wybór trenerów):

Antoni Pietrzak (Pa∏uczanka ˚nin).
Bramkarz Turnieju (wybór trenerów):

Mi∏osz Czeka∏a (UKS Jedynka II
Aleksandrów Kuj.).

Najlepszy Strzelec Turnieju: Adrian
Buczkowski (UKS Jedynka I Aleksandrów
Kuj.).



ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 26

Z ˚YCIA MIASTA

Rekordowe godyRondo imienia
Serafina

Rondo u zbiegu ulic Zdrojowej, Wi-
dok, Narutowicza i Przejazd ma nowego
patrona, Stanis∏awa Serafina.

Wniosek w tej sprawie z∏o˝y∏ Andrzej
¸ozicki z Fundacji „Solankowa Dolina”,
pasjonat lokalnej historii i autor monografii
„Ciechocinek. Powrót do êróde∏”. Uchwa∏´
w sprawie nadania rondu imienia Stanis-
∏awa Serafina radni przyj´li jednog∏oÊnie.

Stanis∏aw Serafin przed drugà wojnà
Êwiatowà by∏ nauczycielem w ciechociƒ-
skich szko∏ach, a tak˝e inicjatorem lokal-
nego ruchu skautowego. Pe∏ni∏ funkcj´
Towarzystwa Dramatyczno-Âpiewaczego
„Lira”, które wystawi∏o 16 sztuk teatral-
nych.

W grudniu 1935 roku radni wybrali go
na stanowisko burmistrza Ciechocinka.
W 1939 roku zosta∏ zmobilizowany w
stopniu podporucznika, jako dowódca
plutonu piechoty wzià∏ udzia∏ w bitwie
nad Bzurà. Uniknà∏ niewoli i powróci∏ do
Ciechocinka, 5 paêdziernika 1939 roku
zosta∏ aresztowany i wywieziony do obozu
w Âwieciu. Po zwolnieniu w grudniu 1939
roku otrzyma∏ nakaz wysiedlenia w okolice
Kielc. W kwietniu 1945 roku powróci∏ do
Ciechocinka, gdzie ponownie objà∏ posad´
nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 1.
Przez kilka kadencji by∏ radnym, piastowa∏
te˝ inne funkcje spo∏eczne i publiczne,
m.in. wiceprezesa Towarzystwa Przyjació∏
Ciechocinka czy przewodniczàcego Zwiàz-
ku Wa∏owego Niziny Ciechociƒskiej. Zmar∏
22 marca 1984 roku.

OG¸OSZENIE
Burmistrz Ciechocinka dzia∏ajàc w opar-

ciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊ-
ciami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
informuje, ˝e na tablicy og∏oszeƒ w siedzi-
bie Urz´du Miejskiego w Ciechocinku przy
ul. Kopernika 19 oraz na stronie interne-
towej www.bip.ciechocinek.pl zamiesz-
czono wykazy nieruchomoÊci stanowiàcych
w∏asnoÊç Gminy Ciechocinek przeznaczo-
nych do zbycia.

A˝ 14 par z Ciechocinka odebra∏o nadawany przez prezydenta Medal
za D∏ugoletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒskie.

- Takiej mnogoÊci odznaczonych
jeszcze w Ciechocinku nie by∏o - przyz-
na∏ burmistrz Leszek Dzier˝ewicz przed
uroczystoÊcià wr´czenia medali, która
odby∏a si´ 24 listopada w Urz´dzie
Miejskim. - To Êwiadczy o wyjàtkowym
klimacie Ciechocinka. Âmia∏o mo˝ecie
paƒstwo planowaç kolejne dziesi´cio-
lecia - doda∏.

Jubilaci, którzy odebrali medale 24
listopada:

Ewa i Boles∏aw Wygachiewicz, zwià-
zek ma∏˝eƒski zawarli 24 wrzeÊnia 1966
roku w ¸odzi.

Zofia i Eugeniusz Manerowscy, zwià-
zek ma∏˝eƒski zawarli 26 grudnia 1966
roku w D´bowej ¸àce.

Krystyna i Leonard Andrzejczak, zwià-
zek ma∏˝eƒski zawarli 21 stycznia 1967
roku w Ciechocinku.

Krystyna i Stanis∏aw Gradowscy,
zwiàzek ma∏˝eƒski zawarli 1 kwietnia
1967 roku w Bàdkowie.

Krystyna i Stefan Pyszyƒscy, zwiàzek
ma∏˝eƒski zawarli 26 marca 1967 roku
w Ciechocinku.

El˝bieta i Janusz Smoliƒscy, zwiàzek
ma∏˝eƒski zawarli 3 czerwca 1967 roku
w Ciechocinku.

Anna i Jerzy Malinowscy, zwiàzek
ma∏˝eƒski zawarli 15 lipca 1967 roku
w Ciechocinku.

Janina i Wojciech Ostrowscy, zwiàzek
ma∏˝eƒski zawarli 2 wrzeÊnia 1967 ro-
ku w Ciechocinku.

Henryka i Jerzy Domanowscy, zwià-
zek ma∏˝eƒski zawarli 23 wrzeÊnia 1967
roku w Aleksandrowie Kujawskim.

Teresa i Bogdan Humeniuk, zwiàzek
ma∏˝eƒski zawarli 31 grudnia 1967
roku w Ciechocinku.

Odebrali w innym terminie:
Teresa i Mieczys∏aw Szczepaniec.
Zofia i Jan Krawczyƒscy.
S∏awomira i Janusz Lipiƒscy.
Zofia i Andrzej Tomaszewscy.



fot. Krzysztof Lepczyƒski



MIKO¸AJ W CIECHOCINKU

FOTOREPORTA˚ ZDROJU
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Krzysztof Lepczyƒski: Skàd pojawi∏
si´ pomys∏, ˝eby ubiegaç si´ o status
Pomnika Historii?

Marcin Zajàczkowski: Czy zabytek,
którego historia w tym roku przekro-
czy∏a 185 lat, na to nie zas∏uguje? Dzi-
wiliÊmy, si´ ˝e nikt nie podjà∏ wczeÊniej
tego trudu, aby pokazaç Polsce wyjàt-
kowà fabryk´ soli wraz z jej bezpoÊred-
nim otoczeniem. Bez niej nie by∏oby
uzdrowiska i nie by∏oby miasta. Pier-
wotnie chcieliÊmy od razu zabiegaç o
wpisanie na list´ Êwiatowego dziedzi-

ctwa UNESCO. To jednak gra na naj-
wy˝szym mo˝liwym szczeblu i pracow-
nicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa
zasugerowali, by wpierw ubiegaç si´
o status polskiego Pomnika Historii,
który b´dzie atutem przy kolejnym
kroku. A do tego przetrze nam szlaki
i poka˝e kierunek, w którym powinniÊ-
my iÊç. I rzeczywiÊcie, eksperci mieli
racj´, stan´liÊmy przed sporym wyzwa-
niem. Jednak teraz uda∏o nam si´ po-
kazaç wszystkim unikatowe walory Cie-
chocinka i jego niepowtarzalnego

zabytku.
Jak wyglàda∏ sam proces ubiegania

si´ o status Pomnika Historii?
- To by∏a kwestia uporzàdkowania

dokumentacji, napisania wniosku i
w∏aÊciwego jego uzasadnienia. Bazo-
waliÊmy poczàtkowo na wewn´trznych
dokumentach spó∏ki, szybko okaza∏o
si´, ˝e sà niewystarczajàce. Potrzebo-
waliÊmy rysu historycznego, opinii
ekspertów jeÊli chodzi o cz´Êç techno-
logicznà, dlatego poprosiliÊmy o pomoc
dr. Waldemara Affelta, eksperta w dzie-
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T´˝nie i warzelnia soli Pomnikiem Historii
Decyzjà prezydenta Andrzeja Dudy kompleks t´˝ni i warzelni soli wraz z przyleg∏ymi parkami wpisany zosta∏
na list´ Pomników Historii.

Rozporzàdzenie uznajàce ciechociƒ-
skie zabytki za Pomniki Historii prezy-
dent Duda wr´czy∏ Marcinowi Zajàcz-
kowskiemu, przewodniczàcemu Rady
Miejskiej i prezesowi Przedsi´biorstwa
Uzdrowisko Ciechocinek S.A., podczas
uroczystoÊci w Pa∏acu Prezydenckim
23 listopada. Ciechocinek reprezento-
wali w Warszawie tak˝e m.in. burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz i Aldona Nocna,
wiceprzewodniczàca Rady Miejskiej i
regionalistka.

- Czy ta lista jest wa˝na? Tak, w mo-
im poczuciu jako Prezydenta Rzeczypo-
spolitej jest bardzo wa˝na. Dla budo-
wania pewnego obrazu naszej pami´ci
historycznej, a zatem budowania tak˝e
obrazu polskiej tradycji, dla rozwoju
polskiej kultury, a wi´c rozwoju tak˝e
i Rzeczypospolitej na przestrzeni 1050
lat jej istnienia - mówi∏ prezydent przed
wr´czeniem dokumentów. - Je˝eli mó-
wimy o myÊli in˝ynierskiej, to wÊród
obiektów, które dziÊ sà wpisywane na
list´, mo˝na choçby wskazaç t´˝nie
ciechociƒskie - podkreÊli∏. - Prosz´ o
opiek´ nad tymi wspania∏ymi obiektami
- doda∏.

- Te zabytki to miejsca szczególne,
wa˝ne dla spo∏ecznoÊci lokalnej, ale i
Êwiadczàce o szerszej ÊwiadomoÊci -
mówi∏ podczas uroczystoÊci Piotr Gliƒs-
ki, minister kultury i dziedzictwa naro-
dowego. - Pan prezydent wybra∏ coÊ,
co jest najwa˝niejsze dla naszej historii
i kultury, co Êwiadczy o naszej to˝sa-
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Rozmowa z Marcinem Zajàczkowskim,
prezesem Przedsi´biorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. i przewodniczàcym Rady Miejskiej

moÊci - doda∏.
- Na tle innych pomników historii to

zabytek niezwykle oryginalny - mówi
o ciechociƒskiej salinie Aldona Nocna,
regionalistka i autorka wniosku do Na-
rodowego Instytutu Dziedzictwa. -
Wi´kszoÊç Pomników Historii to koÊ-
cio∏y, pa∏ace czy budynki u˝ytecznoÊci
publicznej. A to zabytek techniczny,
wyraz myÊli in˝ynierów z XIX wieku.
I to zabytek ˝ywy, który nadal produku-
je tà samà metodà sól z solanki. Za
rzadko podkreÊlamy, ˝e najd∏u˝sze na

Êwiecie t´˝nie znajdujà si´ w∏aÊnie w
Ciechocinku, ˝e sà one nie tylko inha-
latorium, lecz tak˝e wa˝nym elemen-
tem ciàgu technologicznego fabryki
soli - dodaje.

Prócz ciechociƒskiej saliny, status
Pomnika Historii uzyska∏o 10 innych
obiektów, m.in. zespó∏ klasztorny w
Gdaƒsku-Oliwie, zespó∏ spichlerzy w
Grudziàdzu, dawny Pa∏ac Biskupów i
Katedra w Kielcach czy Kopiec KoÊciusz-
ki w Krakowie.

     red.
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Czym sà Pomniki Historii?

Warzelnia soli i t´˝nie w Ciechocinku

Pomnik Historii jest jednà z pi´ciu form
ochrony zabytków. Od roku 1994 Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej wpisa∏ na
list´ Pomników Historii ponad 80 obiek-
tów. Uznanie za Pomnik Historii oznacza
nadanie danemu zabytkowi lub parkowi
kulturowemu szczególnej rangi ze wzgl´du
na jego wartoÊç dla kultury narodowej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego mo˝e przedstawiç Komitetowi
Dziedzictwa Âwiatowego wniosek o wpis
Pomnika Historii na „List´ dziedzictwa
Êwiatowego” w celu obj´cia tego Pomnika
ochronà na podstawie Konwencji w sprawie
ochrony Êwiatowego dziedzictwa kultu-
ralnego i naturalnego.

dzinie zabytków techniki i Aldon´ Noc-
nà, która odda∏a nieocenione zas∏ugi
w przygotowaniu wniosku. Du˝o
wniós∏ swà pracà Krzysztof Czajka, któ-
ry projekt de facto pilotowa∏ i nadzoro-
wa∏. To by∏a praca ca∏ego zespo∏u
wspierana przez zarzàd PUC S.A.

Co ten status dziÊ oznacza dla cie-
chociƒskiej fabryki soli?

- DziÊ to tylko albo a˝ presti˝. Pomni-
ków w naszym województwie nie jest
du˝o, bo raptem pi´ç. WczeÊniej do
tego elitarnego grona zalicza∏a si´ sta-
rówka z Torunia i Che∏mna oraz Bisku-
pin. Teraz na list´ wpisano ciechociƒskà
fabryk´ soli wraz z otoczeniem oraz
spichrze w Grudziàdzu. Byç jednym z
pi´ciu w regionie i 80 w kraju docenio-
nych obiektów to du˝y presti˝ i myÊl´,
˝e powód do dumy dla ca∏ej spo∏ecz-
noÊci Ciechocinka.

Pierwszy krok postawiony, wspom-
nia∏ pan o drugim, czyli liÊcie UNES-
CO. CoÊ ju˝ si´ dzieje w tym kierunku,
jakie sà plany?

- Od poczàtku nowego roku rozpocz-
niemy dzia∏ania w tym kierunku. Zaraz
na poczàtku stycznia, gdy opadnà emo-
cje, gdy po Êwi´tach wszyscy wrócà do
pracy ze Êwie˝ymi g∏owami, usiàdziemy
z pracownikami Narodowego Instytutu
Dziedzictwa, z konserwatorem i wspól-
nie b´dziemy si´ zastanawiaç, jak przy-
gotowaç dobrze napisany wniosek o
wpisanie ciechociƒskiego zabytku na
list´ UNESCO. Wszyscy traktujemy to
jako rzecz presti˝owà nie tylko dla spó∏-
ki czy samorzàdu, ale ca∏ego wojewódz-
twa i kraju.

Od 185 lat na terenie Ciechocinka funkcjo-
nuje wyjàtkowy w skali kraju, a nawet Êwiata
zabytek techniki. Jest nim XIX-wieczna Warzelnia
Soli, która stanowi cz´Êç ciàgu technologicznego
produkcji ciechociƒskiej soli spo˝ywczej.

Po dziÊ dzieƒ w ciechociƒskiej warzelni tech-
nologia produkcji niezmiennie jest taka sama.
Wszystko zacz´∏o si´ po pierwszym rozbiorze
Polski w 1772 roku, kiedy z∏o˝a soli w Wieliczce
i Bochni znalaz∏y si´ w zaborze austriackim.
Rozpocz´to wówczas intensywne poszukiwania
alternatywnych êróde∏ soli, odkrywajàc solanki
w oÊmiu miejscach, mi´dzy innymi we wsi
Ciechocinek. Rozpocz´∏y si´ odwierty, jednak
budowa kompleksu warzelni z t´˝niami ruszy∏a
dopiero w 1824 roku za sprawà Konstantego
Leona Wolickiego. Prace nadzorowa∏ g∏ówny
konstruktor, Saksoƒczyk Jakub Graff. Dokonano
odwiertu, który zasili∏ fabryk´ w solank´. Wtedy
te˝ wzniesiono dwie t´˝nie (trzecia powsta∏a w
1859 roku), które sà nieod∏àcznym elementem
w procesie produkcyjnym ciechociƒskiej soli.
Ciechociƒskie gradiernie sà najwi´kszymi t´˝-
niami na Êwiecie.

RównoczeÊnie rozpocz´to budow´ oddalo-
nej o 1300 metrów warzelni soli, której próbny
rozruch przeprowadzono w 1830 roku. Warzel-
nia by∏a zdolna produkowaç 100 tysi´cy berliƒs-
kich cetnarów soli. Jej produkcj´ rozpocz´to
dopiero po powstaniu listopadowym, bowiem
wiele szkód wyrzàdzi∏a armia rosyjska, która w
1831 roku zaj´∏a Ciechocinek. W budynkach
warzelni urzàdzono szpital dla chorych, a po-
mi´dzy t´˝niami cmentarz choleryczny. Z mate-
ria∏ów rozebranej cz´Êciowo warzelni zbudowano
540 pieców chlebowych. Dopiero 21 paêdzier-
nika 1832 roku uruchomiono zak∏ad warzelniany
i warzenie solanki trwa do dziÊ. Tym samym

Ciechocinek sta∏ si´ znaczàcym producentem
soli jadalnej.

Sam proces produkcyjny warzenia ciechociƒ-
skiej soli rozpoczyna si´ od zat´˝enia solanki
na t´˝niach. Solanka ze êród∏a nr 11, znanego
jako fontanna ,,Grzybek” przepuszczana przez
trzy t´˝nie zag´szczona zostaje do 30%. Nast´p-
nie transportowana jest rurociàgiem do drew-
nianych zbiorników na terenie Zak∏adów Produk-
cji Zdrojowej. Stàd przesy∏a si´ jà do podgrze-
wacza w warzelni i podgrzewa do temperatury
45°C.

Tak podgrzanà wst´pnie solank´ przelewa
si´ do panwi, p∏askiego naczynia z grubej blachy
stalowej i podgrzewa do oko∏o 106°C. Podczas
warzenia soli wytràca si´ na powierzchni ,,ko-
˝uch”, który jest usuwany za pomocà ,,∏aty”,
czyli drewnianej deski o d∏ugoÊci oko∏o 9 m.
Ten etap produkcji nazywany jest szumowaniem.
Podczas podgrzewania solanki wytràcajà si´
kryszta∏ki soli. Najpierw narz´dziami zwanymi
,,kasiorami”, gracà na drewnianym dràgu o d∏u-
goÊci oko∏o 3 m, przecina si´ sól w panwi, tak
aby u∏atwiç podciàganie jej do brzegów. Nast´p-
nie d∏u˝szà, czterometrowà gracà zwanà ,,dzia-
dem” podciàga si´ sól do burty panwi. Za po-
mocà ∏opaty z dziurkami, u∏atwiajàcymi ocie-
kanie soli z solanki, wybiera si´ sól na drewniany
parownik i uk∏ada w pryzmy.

Zarówno istota procesu pozyskiwania soli,
jak i jego wykonanie nie zmieni∏y si´ od blisko
dwóch wieków. Do warzenia soli s∏u˝à te same
proste narz´dzia, a prace zwiàzane z warzeniem
sà wykonywane r´cznie przez pracowników zwa-
nych ,,warzelnikami”, a t´˝nie przede wszyst-
kim s∏u˝à do odparowania i zat´˝enia Êciekajàcej
po Êciankach solanki.

Âwiadectwem historii ciechociƒskiej soli jest
Zabytkowa Warzelnia Soli, gdzie w cz´Êci nie
u˝ywanej do produkcji utworzono muzeum, w
którym znajduje si´ wiele eksponatów zwiàza-
nych z warzelnictwem i dzia∏alnoÊcià uzdrowis-
kowà Ciechocinka np. dawne aparaty do gim-
nastyki leczniczej z poczàtku XX wieku. Muzeum
czynne jest przez ca∏y rok.

(Na podst. materia∏ów udost´pnionych przez
Przedsi´biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.).



- Pami´tam takie czasy, ˝e graliÊmy nawet w nocy. Film „Robotnicy” graliÊmy od rana do drugiej w nocy.
Frekwencja w kinie? Nie przypominam sobie, ˝eby by∏o ma∏o ludzi - mówi∏ Tadeusz Socha, wieloletni kierow-
nik kina „Zdrój” podczas obchodów 60-lecia placówki.
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60 lat kina „Zdrój”

W sali kina „Zdrój” 21 listopada po-
jawi∏o si´ wielu znakomitych goÊci, jed-
nak najwi´kszymi gwiazdami byli daw-
ni pracownicy placówki. UroczystoÊç
swojà obecnoÊcià zaszczycili kinoope-
ratorzy: Jerzy Góralski, Teresa Skier-
maƒska (która reprezentowa∏a tak˝e
swojego ma∏˝onka, Lecha), Jerzy Gó-
ralski, a tak˝e Teresa Krzyszkowiak, Bo-
gus∏awa Borkowska, El˝bieta Kamiƒska,
Mariola Bogus∏awska i Ma∏gorzata So-
cha. Nie mog∏o zabraknàç Tadeusza
Sochy, wieloletniego kierownika „Zdro-
ju”.

Socha ze sceny wspomina∏ poczàtki
ciechociƒskiego kina i pierwszy seans:
francusko-w∏oski film przygodowy
„Cz∏owiek w ˝elaznej masce”. - W tam-
tym okresie by∏a tendencja, by otworzyç
kino filmem polskim czy radzieckim, z
naszego obozu. Ale mój dyrektor po-

wiedzia∏: „nie, otwieramy kino takim
filmem, który zagwarantuje 100-pro-
centowà frekwencj´”. I tak w Ciecho-
cinku ukaza∏ si´ film „Cz∏owiek w ˝e-
laznej masce”.

Kino „Zdrój” przez lata cieszy∏o si´
ogromnà popularnoÊcià. - Pami´tam
takie czasy, ˝e graliÊmy nawet w nocy.
Film „Robotnicy” graliÊmy od rana do
drugiej w nocy. Frekwencja w kinie?
Nie przypominam sobie, ˝eby by∏o ma-
∏o ludzi, zawsze pe∏ne seanse. Dopiero
gdy odchodzi∏em na emerytur´, a po-
pularne stawa∏o si´ wideo, frekwencja
zacz´∏a spadaç - mówi∏ Socha. - A kino
dziÊ? Jestem zachwycony. To ∏adniej-
sza sala ni˝ za naszych czasów. Pi´knie
zrobione. Wtedy by∏a dykta i farba olej-
na, a i tak to by∏o jedno z najlepszych
kin w Polsce - doda∏.

- Jak paƒstwo wiecie, kolejki do kina

by∏y ogromne - wspomina∏a Teresa
Krzyszkowiak, bileterka w „Zdroju”. -
Atmosfera? Wszystkim takiej ˝ycz´. A
to tylko dlatego, ˝e ka˝dy zna∏ swoje
miejsce w szeregu, nikt nie czeka∏ na
sprzàtaczk´, ̋ eby sprzàtnàç. A ̋ e pensje
by∏y bardzo skromne, deputatem by∏y
bilety. CzekaliÊmy oczywiÊcie, kiedy bilet
by∏ najwy˝szy w cenie. I wtedy mogliÊ-
my podarowaç go jako prezent. Wtedy
nie by∏o komórek, ale cz´sto zdarza∏y
si´ telefony. „Niech b´dzie pochwalony,
czy znajdzie si´ dla mnie bilecik?”. Pro-
sz´ bardzo, zapraszamy ksi´dza! „S∏u-
chajcie, b´dziecie mieli dwa bilety?”.
Sekretarz komitetu, prosimy bardzo!
Wszyscy byli naszymi znajomymi! -
Êmia∏a si´ Krzyszkowiak.

- Jedyny problem by∏ taki, ˝e na pla-
kacie pisa∏o „dozwolone od lat 18”.
Co si´ wtedy dzia∏o! Przeprawia∏o si´
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legitymacje szkolne, lecia∏o si´ do do-
mu, marynareczka tatusia, w∏oski na
˝el, stawa∏o si´ na paluszkach przed
moim okienkiem - wspomina∏a bile-
terka. - Pani Teresa potrafi∏a w godzin´
sprzedaç 600 biletów!- doda∏ Tadeusz
Socha.

Jubileuszowe spotkanie wywo∏a∏o
mnóstwo wspomnieƒ u wielu osób.
Wojciech Marjaƒski, wicestarosta alek-
sandrowski, mówi∏ o znajomoÊci z sy-
nem jednego z kinooperatorów, która
pozwoli∏a mu oglàdaç seanse na spe-
cjalnych miejscach dedykowanych pra-
cownikom kina. Burmistrz Leszek Dzier-
˝ewicz wspomina∏ zaÊ urod´ Teresy
Krzyszkowiak, bileterki, do której wzdy-
chaç mia∏o ca∏e pokolenie kinomanów.
- Pan burmistrz by∏ tak uprzejmy w sto-
sunku do mojej osoby, poniewa˝ nie
majàc swoich lat chodzi∏ do kina! - od-
powiedzia∏a.

- Gratuluj´ miastu i wszystkim paƒ-
stwu przede wszystkim tego, ˝e uda∏o
si´ zachowaç kino jako instytucj´ kul-
tury, jako miejsce magiczne - mówi∏
W∏odzimierz Kowalewski, pisarz i autor
scenariusza do kr´conych w Ciechocin-
ku „Excentryków”. - W moim rodzin-
nym Olsztynie nie ma ju˝ ̋ adnego kina,
wypar∏y je multipleksy. Ciesz´ si´ te˝ z
tego, ˝e film Janusza Majewskiego do
mojego scenariusza zosta∏ po raz pierw-
szy pokazany w∏aÊnie tutaj - doda∏.

Zgromadzona publicznoÊç mog∏a
tak˝e obejrzeç seans „Excentryków” i
zobaczyç na ˝ywo wyst´p Soni Boho-
siewicz, która specjalnie z okazji kino-
wego jubileuszu odwiedzi∏a Ciechoci-
nek, by zaÊpiewaç kilka jazzowych
piosenek.

     red.

Z historii kina „Zdrój”

Do powstania kina w Ciechocinku do-
prowadziç mia∏o wstawiennictwo Niny
Andrycz, aktorki i ma∏˝onki premiera Józe-
fa Cyrankiewicza. Otwarcie placówki kil-
kakrotnie przek∏adano z powodów pro-
blemów technicznych (brakowa∏o kabla),
ostatecznie odby∏o si´ to 14 wrzeÊnia 1957
roku. Nowe, panoramiczne kino by∏o wów-
czas jednym z najnowoczeÊniejszych w kra-
ju.

Pierwszy seans filmowy, „Cz∏owiek w
˝elaznej masce”, odby∏ si´ w sobot´ dla
zaproszonych goÊci, a w niedziel´ film mo-
gli zobaczyç mieszkaƒcy. Zainteresowanie
by∏o tak du˝e, ˝e powybijane zosta∏y szyby,
wy∏amane drzwi, musia∏a interweniowaç
milicja.

Na stanowisko kierownika kina powo-
∏ano Tadeusza Soch´, który pe∏ni∏ t´ funkcj´
przez 38 lat. Dodatkowo zatrudniono w
kinie trzech kinooperatorów, trzech bile-
terów, kasjerk´, sprzàtaczk´ i palacza.

Zainteresowanie by∏o ogromne, wyÊwie-
tlano dziennie trzy seanse, w niedziele do-
datkowo poranki dla dzieci. Du˝ym wyda-
rzeniem by∏a projekcja filmu „Krzy˝acy”,
który po premierze w Bydgoszczy zosta∏
wyÊwietlony nast´pnego dnia w Ciecho-
cinku. Film by∏ grany przez 11 dni po trzy
seanse dziennie. Przez 10 dni wyÊwietlano
tak˝e filmy „Faraon” i „WejÊcie smoka”.

Po latach ÊwietnoÊci nasta∏ okres maraz-
mu, a próby reaktywowania ciechociƒskie-

go kina przez ró˝ne podmioty nie przynosi-
∏y znaczàcych efektów. Nie bez znaczenia
by∏a moda na domowe odtwarzanie filmów
z kaset wideo. Uda∏o si´ odnosiç ma∏e suk-
cesy, dzi´ki uprzejmoÊci Marka Gralaka,
dzier˝awcy obiektu. W 1998 roku Miejskie
Centrum Kultury zorganizowa∏o pokaz
filmu „Titanic”. Kopia sprowadzona z ̧ odzi
zapoczàtkowa∏a projekcje hitu w regionie,
Ciechocinek wyprzedzi∏y tylko multipleksy.

W styczniu 2004 roku decyzjà samo-
rzàdu pomieszczenia obecnej sali widowis-
kowo-kinowej przekazano Miejskiemu
Centrum Kultury. 15 stycznia 2004 kino
wznowi∏o dzia∏alnoÊç pod szyldem MCK
filmem „Matrix: Rewolucje”.

Z∏y stan techniczny i przestarza∏a apara-
tura kinowa sprawia∏y wiele k∏opotów, za-
pad∏a wi´c decyzja o modernizacji budyn-
ku. Epok´ kina szpulowego zakoƒczy∏a
projekcja „Toy Story 3”. 23 lutego 2012
roku w nowym budynku odby∏ si´, po raz
pierwszy w systemie cyfrowym, pokaz filmu
„Mój tydzieƒ z Marilyn”.

Od tego czasu kino „Zdrój” cieszy si´
coraz wi´kszà popularnoÊcià. W 2012 roku
na 85 seansach pojawi∏o si´ 6 tys. widzów.
W 2016 roku w „Zdroju” odby∏o si´ ju˝
313 projekcji, które zobaczy∏y ponad 24
tys. widzów. Najcz´Êciej wyÊwietlanym
filmem sà „Excentrycy”. Na 40 seansach
pojawi∏o si´ ponad 4 tys. osób.



- Nie by∏o telewizji, bilety nie by∏y drogie. Przyk∏adowo za trzy jajka mo˝na by∏o wejÊç do kina. Za ka˝dym
razem sala by∏a pe∏na - mówi Tadeusz Socha, wieloletni kierownik kina „Zdrój”.
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Krzysztof Lepczyƒski: Jak pan zosta∏
kierownikiem kina?

Tadeusz Socha: Wówczas w Ciecho-
cinku kino by∏o jeszcze w starym, drew-
nianym baraku, tam gdzie wybudowa-
no Sanatorium Bankowiec (obecnie
Sanatorium Zdrowie - przyp. Red.). Je-
go kierownik prowadzi∏ te˝ kino w
Aleksandrowie Kujawskim. Filmy przez
trzy dni by∏y grane w Ciechocinku i
przez trzy dni w Aleksandrowie. Ponie-
wa˝ w uzdrowisku by∏a doÊç du˝a frek-
wencja, postanowiono te placówki roz-
dzieliç, wi´c poszukiwano kierownika.
I ja si´ zg∏osi∏em.

Skàd pomys∏, by objàç t´ posad´?
- Wie pan, mieszka∏a tu moja rodzi-

na, ale w∏aÊciwie to przypadkowa spra-
wa. Pojecha∏em do Bydgoszczy, zrobili
ze mnà wywiad i dosta∏em ten anga˝.
To by∏ 1 kwietnia 1952 roku. Kino od
razu od˝y∏o. M∏ody ch∏opak by∏em,
mia∏em 20 lat i mocno si´ tym wszyst-
kim zajà∏em.

Kino by∏o raczej podupad∏e, ale mie-

liÊmy szerokà taÊm´. I jak si´ w 1955
roku w Wielopolu (obecnie woj. pod-
karpackie - przyp. red.) na seansie kina
objazdowego spalili ludzie, a taÊmy
by∏y ∏atwopalne, to nam t´ szerokà
taÊm´ w Ciechocinku zabrali i sal´
zmniejszyli z 240 do 130 miejsc. Strasz-
nie si´ m´czyliÊmy. Z uwagi na du˝à
frekwencj´ nasz dyrektor, Wierzbicki,
by∏ bardzo zainteresowany wybudo-
waniem nowego kina. Sk∏ada∏ do w∏adz
ró˝ne petycje, w koƒcu ktoÊ zapropo-
nowa∏, ˝eby kino otworzyç w hali tar-
gowej. On przyjecha∏, obejrzeliÊmy to,
ale za bardzo si´ na to miejsce nie zga-
dzali. I wie pan, trzeba przypadku.

Musia∏a przyjechaç Warszawa.
- W Dworku Prezydenckim byli Józef

Cyrankiewicz z ˝onà, Ninà Andrycz. On
do kina nie chodzi∏, ale Andrycz przy-
prowadzi∏ i ona film oglàda∏a. Wiedzie-
liÊmy, ˝e w Centralnym Zarzàdzie Kin
pojawi∏a si´ propozycja, ˝eby wybu-
dowaç w Polsce dwa kina. Do wyboru
by∏y Krynica Górska i Ciechocinek, z te-

go mieli wybraç jedno. A poniewa˝
nam trafi∏a si´ ta sprawa z Cyrankie-
wiczem, dostaliÊmy te pieniàdze.

˚ona przekona∏a premiera?
- Najprawdopodobniej, bo nie wie-

my w∏aÊciwie, jak to si´ sta∏o. Budowa
nowego kina ruszy∏a w 1954 roku i
trwa∏a do 1957. Otwarcie zaplanow-
ano na 1 maja, jednak nic z tego nie
wysz∏o. Kino by∏o gotowe, ale brako-
wa∏o kabla, który mia∏ po∏àczyç stacj´
energetycznà z kinem. Prze∏o˝ono wi´c
otwarcie na 22 lipca, ale i wtedy si´
nie uda∏o. W koƒcu ktoÊ, kto mia∏ cho-
dy w wojsku, do którego nale˝a∏a fa-
bryka kabli w Bydgoszczy, za∏atwi∏ nam
ten przewód. Sama instalacja zaj´∏a
raptem kilka dni i 14 wrzeÊnia kino
uda∏o si´ otworzyç.

Podobno tam by∏y dantejskie sce-
ny.

- Na samym otwarciu w sobot´ po-
jawili si´ tylko zaproszeni goÊcie. Prze-
mawia∏ tam Andryszewski, przewodni-
czàcy ówczesnej rady miejskiej, póêniej

Kino „Zdrój”,
czyli trzeba przypadku
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Autorem rysunku jest Karol Kossak, malarz i ilustrator, od 1948 do Êmierci w
1975 roku mieszkaniec Ciechocinka.

Galeria jednego rysunku

nasz dyrektor. Kino otworzyli filmem
„Cz∏owiek w ˝elaznej masce”. Ame-
rykaƒskim. Dla mieszkaƒców kino ot-
worzyliÊmy trzema seansami nast´p-
nego dnia, w niedziel´. Nie mog∏em
wejÊç do budynku, tyle by∏o narodu!
Ka˝dy chcia∏ si´ dostaç, pe∏no milicji.
Uszkodzili nam drzwi, wybili szyby.
OczywiÊcie wszyscy filmu pierwszego
dnia nie obejrzeli, musieliÊmy powta-
rzaç w kolejne dni. Bywa∏o tak, ˝e za-
czynaliÊmy porannymi seansami dla
dzieci z sanatoriów Pionier i Markie-
wicz, o 11 graliÊmy dla pozosta∏ych,
ale okazywa∏o si´, ˝e zosta∏a jeszcze
grupa, która si´ nie zmieÊci∏a. Wi´c
kolejna projekcja o 13. O 15.15 zaczy-
naliÊmy normalne seanse. Kolejne o
17.30 i 19.45. Za ka˝dym razem sala
by∏a pe∏na, nieprawdopodobna frek-
wencja.

Z czego to wynika∏o?
- Nie by∏o telewizji, bilety nie by∏y

drogie. Przyk∏adowo za trzy jajka mo˝-
na by∏o wejÊç do kina. Tyle to koszto-
wa∏o! Teraz trzeba zap∏aciç 20 z∏.

Trzy mendle.
- Tak si´ zmieni∏a cena. Ca∏y czas

dostawa∏em nagrody. Za to, ˝e by∏
porzàdek, bo u nas by∏ niesamowity
porzàdek. W niektórych kinach gwiz-
dali, brawa bili, krzyczeli. U nas tego
nie by∏o.

Pami´tam filmy, które ˝eÊmy grali.
„WejÊcie smoka”, by∏ chyba wczoraj
w telewizji. Do kina si´ nie mo˝na by-
∏o dostaç, nie by∏o mowy. Drzwi od
wewnàtrz pozamykane, klucze tylko
do frontowych, tam ludzie, musia∏em
wchodziç przez okno. „Rio Bravo”.
„Krzy˝acy”. „Faraon”. To by∏y takie
frekwencje, ˝e nie mogliÊmy sobie z
tym poradziç. A˝ dosz∏o do tego, ˝e
w kinie by∏y pustki.

Kiedy?
- Jak ruszy∏ drugi program telewizji.

Pierwszy program jeszcze nam nie szko-
dzi∏, ale jak wszed∏ drugi, frekwencja
spad∏a mocno. Ja pracowa∏em do 1989
roku. Ostatnie dwa, trzy lata, kiedy
wchodzi∏o ju˝ wideo, to by∏ bardzo
kiepski czas.

Zacz´∏o si´ od Cyrankiewicza i An-
drycz, czy „Zdrój” odwiedza∏ jeszcze
ktoÊ znany?

- Ludzi wa˝nych by∏a kupa, aktorki,
aktorzy. Hank´ Bielickà z tym wielkim
kapeluszem pami´tam jak dzisiaj. Ki-
no mia∏o 21 rz´dów, ona zawsze sie-
dzia∏a w dziesiàtym. Przychodzi∏a do
mnie i mówi∏a „panie kierowniku, jes-
tem ju˝ na wczasach, prosz´ zawsze
o dwa bilety w dziesiàtym rz´dzie”.

W naszym kinie by∏ nawet na seansie
marsza∏ek Zwiàzku Radzieckiego Mali-
nowski z rodzinà. Przyszed∏ do mnie

pu∏kownik Gogo∏ek i mówi tak: „pro-
sz´ pana, przyjecha∏ marsza∏ek Zwiàz-
ku Radzieckiego z ˝onà i dwiema cór-
kami”. A my gramy film „Pu∏apka mi-
∏oÊci”, amerykaƒski. Dozwolony od lat
16. A córki jedna 12, a druga 14 lat.
No i pu∏kownik pyta, ˝e co my zrobimy.
Prosz´ si´ nie martwiç, jakby pan mia∏
jakieÊ k∏opoty, ja wszystko panu za∏at-
wi´. Pami´tam, poprosi∏ chyba 12 bi-
letów, cztery dla nich i osiem dla obsta-
wy. A obstawa nie siedzia∏a ko∏o niego,
tylko w ró˝nych miejscach. Przyjecha-
∏y trzy samochody, dwie czarne wo∏gi
i jeden du˝y radziecki ZI¸. Postawili
wartowników z pepeszami. I ca∏y seans
pilnowali.

W 1988 roku mieliÊmy trzy pokoje
pracownicze. I przyjecha∏ do nas cz∏o-
wiek o nazwisku KraÊko, z takim ch∏o-
paczkiem, co teraz jest dziennikarzem.
Brat jego by∏ sekretarzem Komitetu
Centralnego. A on by∏ dyrektorem na-
czelnym w kinematografii w Warsza-
wie. MieliÊmy akurat przeglàd Dni Fil-
mu Polskiego. By∏a reklama, bo ∏adnie
si´ reklamowaliÊmy, mieliÊmy pana Le-
wandowskiego, który by∏ dekoratorem.
I KraÊko do mnie mówi tak po ˝ydows-
ku, „panie kerowniku, ja pana zabior´
do Warszawy, mnie si´ pan tu bardzo
podoba!”. Ale nie, ja si´ nie zgodzi∏em.

W koƒcu zarzàdza∏ pan dwoma ki-
nami.

- Pojawi∏y si´ skargi, ˝e do „Zdroju”
nie mogà wejÊç osoby na wózkach.
Wi´c powsta∏a „Miniaturka”. I to by∏
zespó∏ kin, „Zdrój” i „Miniaturka”. Jak
odchodzi∏em na emerytur´, mówià „o,
panie Socha, to b´dzie pana kino. Za-
p∏aci pan za aparatur´ i b´dzie je pro-
wadzi∏”. Ale frekwencja ju˝ by∏a s∏aba,
wi´c si´ nie zgodzi∏em. Wi´c dyrektor
uzdrowiska Cedro mówi, ˝e skoro ja
id´ na emerytur´, a kina wziàç nie chc´,
to oni si´ nim zajmà, bo chcà by dalej
dzia∏a∏o. Ale mam zostaç na pó∏ etatu
jako kierownik. I mnie tam przyjà∏.

W mi´dzyczasie, jak by∏em na eme-
ryturze, mia∏em koleg´, który zajmowa∏
si´ finansami w wojsku. I mówi, „wiesz
co, potrzebujemy szefa KO do oÊrodka
w Pieczyskach”. I ja tam poszed∏em.
W czerwcu skoƒczy∏em prac´ w kinie,
a w lipcu ju˝ by∏em w tym oÊrodku
wojskowym. To by∏ 1989 roku, u nas
si´ przewraca, ju˝ si´ w∏aÊciwie prze-
wróci∏o. Na Êrodku oÊrodka by∏ maszt,
flaga, a na dole z czerwonej ceg∏y wy-
sypana by∏a gwiazda radziecka. Pó∏
oÊrodka by∏o oficerów politycznych, bo
nie wiedzieli, co z nimi zrobiç. Mówi´
do komendanta, „panie komendancie,
poniewa˝ si´ zmieni∏o, ja zrobi´ czyn
spo∏eczny i rozpieprzymy t´ gwiazd´”.
„Panie, pan nie widzisz, ˝e tu sami
polityczni? Daj pan Êwi´ty spokój!”.
Jeszcze si´ ba∏ (Êmiech).


