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Dop∏aty do wymiany
starych pieców

Pi´ç lat Grupy
Kabaretowej Z∏ota Maska

Stop manipulacji,
nie kupuj na prezentacji

Wybory samorzàdowe.
Nowi radni i druga tura w listopadzie
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Znamy wyniki wyborów samorzàdowych. Pierwsza tura wyborów na stanowisko burmistrza Ciechocinka nie
przynios∏a rozstrzygni´cia. W drugiej zmierzà si´ urz´dujàcy burmistrz Leszek Dzier˝ewicz oraz Marcin Strych.
W Radzie Miejskiej zasiàdzie a˝ 12 nowych radnych.
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W pierwszej turze wyborów bur-
mistrza pierwsze miejsce zajà∏ Leszek
Dzier˝ewicz, zdobywajàc 47 proc. g∏o-
sów. W drugiej turze 4 listopada zmie-
rzy si´ z Marcinem Strychem, który
uzyska∏ 33 proc. g∏osów. Jaros∏aw Ju-
cewicz zebra∏ 12 proc g∏osów, nato-

miast S∏awomir Handziuk 8 proc.
W nowej kadencji w Radzie Miejskiej

zasiàdà Jolanta K´dzierska, Dariusz
Szad∏owski, Wojciech Skotnicki, Jerzy
Sobierajski, Dariusz Barczak, Grzegorz
Adamczyk, Daniel Skibiƒski, Robert
Marzec, Jaros∏aw Jucewicz, Sebastian

Sobieraj, Agnieszka Rybczyƒska, Kazi-
mierz Lipiƒski, Wojciech Zieliƒski, To-
masz Dziarski, Pawe∏ Rosiƒski.

Frekwencja w poszczególnych
obwodach waha∏a si´ od 50 do 62
proc.

Wybory samorzàdowe. Nowi radni i druga tura

Okr´g Liczba g∏osów %
wyborczy Nazwisko i Imiona wa˝nych oddanych (w skali okr´gu Mandat

nr na kandydata wyborczego)

1 KANAÂ Pawe∏ Antoni 130 39.88% Nie

1 K¢DZIERSKA Jolanta El˝bieta 196 60.12% Tak

2 ÂWIECZKOWSKI Waldemar Edward 112 31.91% Nie

2 OLKIEWICZ Jakub 102 29.06% Nie

2 SZAD¸OWSKI Dariusz Micha∏ 137 39.03% Tak

3 SOSIN Tadeusz Bogus∏aw 95 24.30% Nie

3 MAJEWSKA Ma∏gorzata Jolanta 33 8.44% Nie

3 ZAJÑCZKOWSKI Marcin Pawe∏ 103 26.34% Nie

3 O˚AROWSKA-BARTCZAK Anna Ewa 47 12.02% Nie

3 SKOTNICKI Wojciech Jerzy 113 28.90% Tak

4 ZAKRZEWSKI Krzysztof 77 32.35% Nie

4 IWI¡SKA Jolanta 21 8.82% Nie

4 KOWALEWSKA Agnieszka 33 13.87% Nie

4 SOBIERAJSKI Jerzy 107 44.96% Tak

5 GRALAK Micha∏ Juliusz 70 23.10% Nie

5 JAGIELSKI Piotr Maciej 52 17.16% Nie

5 JAROSZ Krzysztof Edward 42 13.86% Nie

5 BARCZAK Dariusz 139 45.87% Tak

6 RYTTER Karolina 81 21.49% Nie

6 HI¡CZEWSKA Wirginia Magdalena 61 16.18% Nie

6 SOBIERAJ S∏awomir Tomasz 115 30.50% Nie

6 ADAMCZYK Grzegorz 120 31.83% Tak

7 CZAJKA Krzysztof 103 25.81% Nie

7 MAKOWSKI Stanis∏aw Ignacy 56 14.04% Nie 

7 SKIBI¡SKI Daniel 163 40.85% Tak

7 PIETRAS Tomasz Stanis∏aw 77 19.30% Nie

8 JANKOWSKI Wojciech Krzysztof 45 17.05% Nie

8 MARZEC Robert Józef 75 28.41% Tak

8 CHA¸UPCZAK Magdalena 70 26.52% Nie

8 TOMASZEWSKA Maria Teresa 74 28.03% Nie

Okr´g Liczba g∏osów %
wyborczy Nazwisko i Imiona wa˝nych oddanych (w skali okr´gu Mandat

nr na kandydata wyborczego)

9 RAWERSKI Kazimierz Franciszek 46 18.70% Nie

9 DOBRZELECKI Wojciech 20 8.13% Nie

9 JUCEWICZ Jaros∏aw 115 46.75% Tak

9 GADZIEMSKI Daniel 21 8.54% Nie

9 WESO¸OWSKI Pawe∏ Piotr 44 17.89% Nie

10 KUSZY¡SKI Jan Zbigniew 86 24.71% Nie

10 NIKODEM Iwona Barbara 73 20.98% Nie

10 KRZY˚ANOWSKI Andrzej Jerzy 56 16.09% Nie

10 SOBIERAJ Sebastian Waldemar 133 38.22% Tak

11 RYBCZY¡SKA Agnieszka Beata 94 36.43% Tak

11 ZABOROWSKI Jacek Piotr 26 10.08% Nie

11 MICHALSKA Anna Ró˝a 84 32.56% Nie

11 DZIENNIK Tomasz 54 20.93% Nie

12 NOCNA Aldona Sylwia 106 34.87% Nie

12 KOSTRZEWSKI Damian Andrzej 83 27.30% Nie

12 LIPI¡SKI Kazimierz Henryk 115 37.83% Tak

13 ZIÓ¸KOWSKI Maciej Bogumi∏ 93 27.43% Nie

13 PRZEèDZI¢K Alina Beata 29 8.55% Nie

13 STRZY˚EWSKI Wies∏aw Pawe∏ 71 20.94% Nie

13 ZIELI¡SKI Wojciech 146 43.07% Tak

14 PIERNIK S∏awomir Roman 43 12.65% Nie

14 DZIARSKI Tomasz Dobies∏aw 210 61.76% Tak

14 ÂLEDè Agnieszka 87 25.59% Nie

15 STRYCH Marcin 152 47.95% Nie

15 ROSI¡SKI Pawe∏ Tomasz 165 52.05% Tak

Do Rady Powiatu Aleksandrowskiego z okr´gu wybor-
czego obejmujàcego Ciechocinek dostali si´ Jerzy Draheim
(KW Polskie Stronnictwo Ludowe), Lofti Mansour (KKW
Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska) i Andrzej
¸oziƒski (KW Prawo i SprawiedliwoÊç)



Do Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej trafi∏ nowy samochód ratowniczy zakupiony w ramach bud˝etu obywatelskiego.
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W g∏osowaniu ubieg∏orocznego bud-
˝etu obywatelskiego projekt zakupu
samochodu ratowniczego dla OSP zajà∏
pierwsze miejsce z a˝ 742 g∏osami. Z
koƒcem wrzeÊnia do ciechociƒskich
stra˝aków trafi∏ zakupiony za niemal
160 tys. z∏ Renault Master. Zastàpi u˝y-
wanego od niemal 20 lat Daewoo Lub-
lin.

Uroczyste przekazanie pojazdu od-
by∏o si´ 18 paêdziernika. - Nadszed∏
czas, by samochód zosta∏ przekazany
w godne r´ce - mówi∏ burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz, przekazujàc kluczyki do

auta S∏awomirowi Rybarczykowi, pre-
zesowi ciechociƒskiej OSP.

- CzekaliÊmy na ten moment od daw-
na. Dzi´kujemy wszystkim, którzy
wspierali nas w staraniach o nowy sa-
mochód - podkreÊli∏ Rybarczyk, doda-
jàc ˝e nowy samochód b´dzie nosi∏
imi´ „MaryÊka 2” (w nawiàzaniu do
pierwszego wozu ciechociƒskiej OSP z
1928, który ochrzczono mianem „Ma-
ryÊka”).

Krzysztof Zakrzewski z OSP zwraca
uwag´ na uniwersalnoÊç nowego po-
jazdu. - Mo˝emy nim jechaç do usu-

wania skutków wichury, wypompowa-
nia wody z piwnic, po podczepieniu
pontonu mo˝emy interweniowaç nad
Wis∏à. A nawet wziàç udzia∏ w akcji
gaÊniczej, wspierajàc Paƒstwowà Stra˝
Po˝arnà - mówi.

Nowy pojazd zosta∏ wyposa˝ony
w agregaty, pompy, w´˝e, defibrylator,
sprz´t ratownictwa wodnego i inne
wyposa˝enie pozyskane w ostatnich
latach m.in. dzi´ki wsparciu Gminy
Miejskiej Ciechocinek.

Stra˝acy z nowym wozem



W Êrod´ 17 paêdziernika w Teatrze Letnim odby∏o si´ spotkanie informacyjne w sprawie dofinansowaƒ do wy-
miany pieców i termomodernizacji w ramach rzàdowego programu Czyste Powietrze.

Ciechocinek promowa∏ si´ podczas III Mi´dzynarodowych Targów Turystycznych World Travel Show. 20 i 21
paêdziernika Biuro Promocji reprezentowa∏o uzdrowisko w Nadarzynie pod Warszawà.

Chcesz wymieniç stary piec?
Sprawdê dotacje z programu Czyste Powietrze

Ciechocinek na najwi´kszych targach turystycznych

Targi Turystyczne World Travel Show
to jedno z najwa˝niejszych wydarzeƒ
targowych bran˝y turystycznej w Pols-
ce. W wydarzeniu wzi´∏o udzia∏ 800
wystawców, w tym 300 z zagranicy.
Krajem partnerskim tej edycji World
Travel Show by∏y Stany Zjednoczone
Ameryki, a ambasadorem imprezy Mar-
tyna Wojciechowska. W gronie kilku-
dziesi´ciu goÊci imprezy byli tak˝e
m.in. Andrzej Bargiel, Beata Pawli-
kowska i Aleksander Doba.

Czyste Powietrze to program, którego
celem jest zmniejszenie lub unikni´cie emisji
py∏ów i innych zanieczyszczeƒ wprowadza-
nych do atmosfery przez domy jednoro-
dzinne. Program skupia si´ na wymianie
starych pieców i kot∏ów na paliwo sta∏e
oraz termomodernizacji budynków jednoro-
dzinnych, by efektywnie zarzàdzaç energià.
Co mo˝na dofinansowaç?

Dotacjà lub po˝yczkà obj´te sà przede
wszystkim wymiana starych êróde∏ ciep∏a
(pieców i kot∏ów na paliwa sta∏e) oraz zakup
i monta˝ nowych êróde∏ ciep∏a spe∏niajàcych
wymagania programu. O dotacj´ ubiegaç
si´ mo˝na tak˝e m.in. w przypadku docie-
plenia przegród budynku (Êcian czy stro-
pów), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
czy instalacji odnawialnych êróde∏ energii
(kolektorów s∏onecznych i instalacji foto-
woltaicznej).Warunkiem podstawowym
udzia∏u w programie jest jednak wymiana
starego pieca zasilanego paliwem sta∏ym
na nowe êród∏o ciep∏a.

WysokoÊç dotacji, jakà mo˝na uzyskaç,
zale˝y od poniesionych kosztów i docho-
dów w rodzinie. Maksymalny mo˝liwy koszt,
od którego liczona jest dotacja to 53 tys.
z∏, minimalny zaÊ to 7 tys. z∏. JeÊli koszty
realizacji inwestycji przekroczà 53 tys. z∏,
dodatkowe koszty mogà byç dofinanso-
wane w formacie po˝yczki. Kwota dotacji
zale˝na jest od dochodu w rodzinie. I tak
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na przyk∏ad przy dochodzie do 600 z∏ na
osob´ dotacja mo˝e objàç do 90 proc. in-
westycji, natomiast przy dochodzie powy˝ej
1600 z∏ do 30 proc. Inwestycj´ bioràcà
udzia∏ w programie nale˝y sfinansowaç z
w∏asnych êróde∏, koszty sà nast´pnie zwra-
cane w formie gotówkowej bàdê (co jest
planowane od 2019 roku) jako ulga podat-
kowa.

Projekt realizowany jest we wspó∏pracy z
Ministerstwem Ârodowiska przez Narodowy
Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej. Mieszkaƒcy Ciechocinka w spra-
wach programu i wniosków o dofinanso-

wanie (mo˝na je sk∏adaç on-line) powinni
kontaktowaç si´ z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu (www.wfosigw.torun.pl).

Program dofinansowaƒ wymiany pieców
centralnego ogrzewania prowadzi tak˝e
Gmina Miejska Ciechocinek przy udziale
Êrodków Województwa Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. W gmin-
nym programie mo˝na otrzymaç do 4 tys.
z∏ dotacji. W pierwszej edycji dofinansowanie
otrzyma 30 osób, program ma byç kontynu-
owany w przysz∏ym roku.

Z ˚YCIA MIASTA
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W Ciechocinku swojà regionalnà edycj´ zainaugurowa∏a kampania
„Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!”. Ma przestrzegaç przed
manipulacjami przy sprzeda˝y naczyƒ, poÊcieli czy sprz´tu AGD
podczas pokazów i prezentacji. Ofiarami oszustw najcz´Êciej sà seniorzy.

Z ˚YCIA MIASTA
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W ca∏ej Polsce ka˝dego dnia odby-
wajà si´ setki pokazów i prezentacji,
na które jesteÊmy zapraszani. W do-
brych hotelach, oÊrodkach konferen-
cyjnych, a nawet sanatoriach czy do-
mach kultury organizowane sà promo-
cje garnków, poÊcieli, masa˝erów czy
odkurzaczy. Sprzedawcy mamià nas
darmowymi prezentami, badaniami,
masa˝ami - zrobià wszystko, aby za-
ch´ciç nas do przyjÊcia. Niestety wi´k-
szoÊç firm sprzeda˝y bezpoÊredniej po-
s∏uguje si´ manipulacjami oraz sztucz-
kami handlowymi, aby sprzedaç nam
cz´sto niepotrzebne, a na pewno zbyt
kosztowne produkty. Wykorzystujàc
moment zaskoczenia bombardujà nas
informacjami, których nie da si´ po-
twierdziç w ciàgu kilku chwil, bardzo
cz´sto doprowadzajàc w ten sposób
do zawarcia umowy.

- Chocia˝ wiemy, ˝e nie ma nic za
darmo, potrafimy uwierzyç w bezp∏atny
pocz´stunek, badanie czy prezent -
mówi ¸ukasz Salwarowski, prezes Sto-
warzyszenia Manko, które prowadzi
kampani´ „Stop manipulacji”. - Jak
obliczyliÊmy, koszt jednego dnia pre-
zentacji, czyli wynajem sali, wyp∏aty dla
sprzedawców, transport, to nawet 7
tys. z∏. Kto za to zap∏aci? Ci, którzy na
pokazy przychodzà - podkreÊla.

Jak mówi∏, za poÊciel kosztujàcà w
sklepie 500 z∏ podczas pokazu trzeba
zap∏aciç od 3,5 do 5 tys. z∏. Komplet
stalowych naczyƒ, który w sklepie in-
ternetowym mo˝na kupiç za 300 z∏,
podczas prezentacji kosztuje nawet 8
tys. z∏.

Na czym polegajà manipulacje sprze-
dawców? Salwarowski mówi∏ o kilku
technikach. Na prezentacj´ zaprasza-
nych jest wi´cej osób, ni˝ mo˝e pomieÊ-
ciç si´ w sali. W efekcie dobijajàcy si´
z zewnàtrz ludzie sprawiajà wra˝enie,
˝e goÊcie pokazu sà wybraƒcami, którzy
mogà zobaczyç coÊ, co nie jest dane
innym. Sprzedawcy sà szalenie mili i
uczynni, szybko skracajà dystans,
podczas prezentacji cz´sto mówià o
certyfikatach i przywo∏ujà rzekomych
ekspertów, którzy polecajà produkt.
Na sali siedzà cz´sto podstawieni ludzie

zachwalajàcy sprzedawane towary.
Organizowane sà te˝ konkursy, w któ-
rych mo˝na wygraç… rabat na promo-
wany produkt.

JeÊli goÊç prezentacji nie ma pieni´-
dzy, sprzedawcy oferujà po˝yczk´, cz´s-
to bardzo niekorzystnà. Z samego za-
kupu trudno te˝ si´ wycofaç, bo choç
prawo pozwala to uczyniç w ciàgu 14
dni bez ˝adnych warunków, oszuÊci
wywierajà wielkà presj´, straszàc ko-
mornikiem czy zaj´ciem emerytury.

G∏ównym celem projektu „Stop ma-
nipulacji, nie kupuj na prezentacji!”
jest opracowanie przestrzeni dla ucz-
ciwego handlu z zasadami, rozpo-
wszechniania wiedzy konsumencko-
psychologicznej oraz ostrze˝enia przed
wszechobecnà manipulacjà. Bo meto-
dy, które sà stosowane przez handlow-
ców „prezenterów”, to nie sà techniki
sprzeda˝owe - to manipulacja.

Kampania skierowana jest nie tylko
do seniorów, którzy stanowià grup´
potencjalnie najbardziej nara˝onà na
dzia∏ania nieuczciwych sprzedawców,
ale równie˝ do osób m∏odszych, ponie-
wa˝ to one cz´sto majà najwi´kszy
wp∏yw na podejmowanie dzia∏aƒ ro-
dziców czy dziadków.

Projekt prowadzà Stowarzyszenie
Manko i Polska Unia Seniorów wraz z
Fundacjà Aktywizacji Seniorów Teraz.
Patronatem honorowym kampani´
objà∏ Urz´du Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. Projekt jest dofinan-
sowany ze Êrodków Programu Fun-
dusz  In ic jatyw Obywatelsk ich.

Nie kupuj na prezentacji,
nie daj si´ oszukaç

W uroczystoÊç Wniebowzi´cia NMP
biskup w∏oc∏awki Wies∏aw Alojzy Mering
odczyta∏ dekret podnoszàcy koÊció∏ pa-
rafialny Êww. Aposto∏ów Piotra i Paw∏a
w Ciechocinku do godnoÊci kolegiaty
i ustanowi∏ przy nim Kapitu∏´ Kolegiaty
Ciechociƒskiej.

 Dekret wszed∏ w ˝ycie 16 paêdziernika
w dniu 40. rocznicy rozpocz´cia pontyfi-
katu Jana Paw∏a II. Kapitu∏a Ciechociƒska
jest czwartà kapitu∏à w 900-letniej historii
diecezji w∏oc∏awskiej, jednej z najstarszych
w Polsce.

Sprawozdanie z uroczystoÊci instalacji
kapitu∏y w Ciechocinku w nast´pnym nu-
merze „Zdroju”.

   Wojciech Krzysztof Jankowski

Ciechociƒski koÊció∏
podniesiony

do godnoÊci kolegiaty

W niedzielny wieczór 14 paêdzierni-
ka w Teatrze Letnim odby∏ si´ koncert
Jacka Stycznia z zespo∏em poÊwi´cony
40. rocznicy wyboru kardyna∏a Karola
Wojty∏y na Stolic´ Piotrowà.

Koncert prowadzi∏a Ma∏gorzata Sen-
decka. Na ekranie pokazywano fragmenty
wystàpieƒ Êw. Jana Paw∏a II. Styczeƒ wy-
konywa∏ utwory ze swojej p∏yty „PieÊƒ o
Bogu ukrytym” oparte na wierszach m∏o-
dzieƒczych i okupacyjnych Karola Wojty-
∏y.

Na pierwszy bis wykonano utwór poÊ-
wi´cony b∏. ks. Jerzemu Popie∏uszcze. Na
drugi bis „Amen” Leonarda Cohena. Na
koniec wszyscy wraz z publicznoÊcià zaÊ-
piewali „Bark´” na stojàco.

    Wojciech Krzysztof Jankowski

Marcin Styczeƒ
w rocznic´ wyboru

Jana Paw∏a II



Ostatnim posiedzeniem 8 paêdziernika swà pierwszà kadencj´ zakoƒczy∏a Miejska Rada Seniorów.  - PrzecieraliÊmy
szlak. To by∏a pierwsza kadencja i jedno z pierwszych takich gremiów w województwie - mówi Wies∏aw Strzy-
˝ewski, przewodniczàcy rady.
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Miejska Rada Seniorów podsumowa-
∏a swà niemal trzyletnià kadencj´ pod-
czas posiedzenia 8 paêdziernika. Wzi´li
w nim udzia∏ burmistrz Leszek Dzier˝e-
wicz i Marcin Zajàczkowski, przewod-
niczàcy Rady Miejskiej. Radni-seniorzy
otrzymali z ràk burmistrza kwiaty i po-
dzi´kowania za prac´.

Miejska Rada Seniorów zosta∏a po-
wo∏ana uchwa∏à Rady Miejskiej i roz-
pocz´∏a prace na poczàtku 2016 roku.
Podczas paêdziernikowego posiedzenia
miejscy radni wybrali te˝ sk∏ad MRS na
kolejnà kadencj´ (wi´cej w ramce).

Rozmowa z
Wies∏awem Strzy˝ewskim
przewodniczàcym Miejskiej Rady
Seniorów

„Zdrój Ciechociƒski”: Mijajàca ka-
dencja to by∏ pracowity czas?

Wies∏aw Strzy˝ewski: Bardzo. Z per-
spektywy czasu trzeba powiedzieç, ˝e
przecieraliÊmy szlak. To by∏a pierwsza
kadencja Miejskiej Rady Seniorów i jed-
no z pierwszych takich gremiów w wo-
jewództwie. UczyliÊmy si´ wi´c dzia-
∏ania. Mo˝e niekiedy zbyt wiele sobie

obiecywaliÊmy, bo trzymajàc si´ ÊciÊle
statutu, naszà rolà jest opiniowanie,
wnioskowanie, ocenianie i nic wi´cej.
Dlatego mamy wiele wniosków z naszej
dzia∏alnoÊci, które ch´tnie przeka˝´
moim nast´pcom.

Majàc dzisiejsze doÊwiadczenia,
co by pan zmieni∏ w dzia∏alnoÊci ra-
dy?

- Na pewno postawi∏bym na ÊciÊlej-
szà wspó∏prac´ z Radà Miejskà.Radni
i w∏adze wykonawcze muszà zakodo-
waç sobie, ˝e istnieje Miejska Rada Se-
niorów, którà trzeba pytaç o sprawy
dotyczàce Êrodowiska senioralnego. A
takich pytaƒ nie by∏o. Wspólnie musimy
ten problem w drugiej kadencji wyeli-
minowaç. Ale ocena ca∏okszta∏tu jest
pozytywna. Bo dzi´ki determinacji, za-
anga˝owaniu i poÊwi´ceniu naszych
cz∏onków wiele uda∏o si´ zrobiç.

Z czego jest pan najbardziej dum-
ny?

- Sztandarowym projektem i najwi´k-
szym sukcesem jest „Vademecum dla
seniora”. UznaliÊmy, ˝e to wydawnic-
two jest konieczne, bo w Ciechocinku
mieszka bardzo du˝o seniorów. Wielu

z nich wcià˝ osiedla si´ w uzdrowisku,
oni cz´sto b∏àdzà, nie wiedzà gdzie sà
ró˝ne instytucje i nasze vademecum
daje im t´ wiedz´. To du˝y sukces, efekt
wielogodzinnej pracy cz∏onkiƒ rady se-
niora. Zosta∏o wydrukowanych ponad
tysiàc egzemplarzy i praktycznie wszyst-
kie si´ rozesz∏y. Inne sukcesy to koperta
˝ycia czy pozytywnie za∏atwiony wnio-
sek o zakup defibrylatorów. No i kon-
certy. NowoÊcià w Ciechocinku by∏o
Âwi´to Seniora, podobnie Koncert dla
seniora. Obydwie imprezy gromadzi∏y
du˝à widowni´.

W kolejnej kadencji pojawià si´
pewnie nowe twarze. Jakie ma pan
rady dla nowych radnych?

- Konieczna jest lepsza wspó∏praca
z Radà Miejskà. Bo to tam nasze wnioski
muszà mieç prze∏o˝enie na rzeczywis-
toÊç. Oczywiste jest, ˝e musimy mieç
dobre relacje z burmistrzem, bo jest
gospodarzem miasta. Ale najwa˝niejsza
jest chemia mi´dzy cz∏onkami rady se-
niorów. Ci ludzie muszà chcieç, muszà
mieç pasj´ do dzia∏ania spo∏ecznego.
JeÊli to b´dzie gra∏o, to pomys∏ów nie
zabraknie.

Seniorzy przetarli szlak

Miejska Rada Seniorów
Kadencja 2016-2018: Tadeusz Barczak, El˝bieta Baryza, Magdalena Gronczewska, Jadwiga Jakubowska, Bo˝ena Jaszczak,
Danuta Komorowska, Anna Laba-Roszak, Maciej Maksymowicz, Anna Matej, Jadwiga Pietrusa, Iwona Roch, Gra˝yna
Samsonowicz, El˝bieta Skorykow, Wies∏aw Strzy˝ewski, Gra˝yna Wieczorek.
Kadencja 2018-2023: Tadeusz Barczak, Jadwiga Jakubowska, Marzena Kunigowska, Bo˝ena ̧ ugowska, Maciej Maksymowicz,
Ewa Mandau, Ma∏gorzata Naguszewska, Anna Przekwas, Iwona Roch, Janina Rybicka, Tadeusz Soko∏ow, Wies∏aw
Strzy˝ewski, Krystyna Wagnerowska, Wies∏awa Taranowska.



Ciechociƒska Fabryka Soli ma nowego patrona. Zosta∏ nim Konstanty Leon Wolicki, który w XIX wieku zainicjowa∏
budow´ warzelni soli i t´˝ni w Ciechocinku.

Z ˚YCIA MIASTA
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- To w∏aÊnie Wolicki by∏ motorem
nap´dowym powstania uzdrowiska w
Ciechocinku - mówi Marcin Zajàczko-
wski, prezes Przedsi´biorstwa Uzdro-
wisko Ciechocinek S.A. i przewodni-
czàcy Rady Miejskiej. - Aldona Nocna
zacz´∏a s∏usznie o Wolickim przypomi-
naç, a kiedy przewertowaliÊmy doku-
menty, stwierdziliÊmy, ˝e histori´ Cie-
chocinka trzeba nieco naprostowaç -
dodaje.

UroczystoÊç nadania imienia Ciecho-
ciƒskiej Fabryce Soli odby∏a si´ 30 wrzeÊ-
nia. Pamiàtkowà tablic´ ods∏onili S∏a-
womir KopyÊç z Zarzàdu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, ks. Grzegorz
Karolak, proboszcz ciechociƒskiej pa-
rafii, Marcin Zajàczkowski i Aldona Noc-

na, wiceprzewodniczàca Rady Miejskiej.
Ciechociƒska Fabryka Soli obejmuje

êród∏a, t´˝nie i warzelni´ soli, które
wraz z parkami Zdrojowym i T´˝nio-
wym zosta∏y wpisane na list´ Pomników
Historii.

Konstanty Leon Wolicki uwa˝any za
pierwszego polskiego szlachica-prze-
mys∏owca, by∏ równie˝ mineralogiem,
ziemianinem oraz przedstawicielem
w∏adz powstania listopadowego w Pa-
ry˝u i Stambule. To w∏aÊnie staraniem
Wolickiego w Ciechocinku powsta∏a
fabryka soli, której produkcja zaspokoi∏a
ca∏e zapotrzebowanie na sól w Króles-
twie Polskim.

W 1823 roku Wolicki prowadzi∏ w
Ciechocinku badania jakoÊci wód so-

lankowych, po czym kupi∏ tu ziemi´
wraz ze êród∏ami solanki. Po dwóch
latach Wolicki przekaza∏ te dobra skar-
bowi Królestwa Polskiego i zobowiàza∏
si´ do budowy fabryki soli finansowanej
przez skarb paƒstwa. W latach 1824-
1827 stan´∏y dwie pierwsze t´˝nie
(trzecià dobudowano w 1859 roku).
Rozruchowi zak∏adu produkcyjnego w
1829 roku przeszkodzi∏ wybuch po-
wstania listopadowego, fabryka ruszy∏a
ostatecznie trzy lata póêniej. Wolicki
zaanga˝owa∏ si´ w pomoc powstaniu,
po jego upadku zosta∏ pozbawiony
praw publicznych i majàtku. Zmar∏ w
1861 roku w przytu∏ku w Wiedniu.

Wolicki patronem fabryki soli
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Sobota, 22 wrzeÊnia. Teatr Letni p´ka w szwach. W budynku brakuje ju˝ krzese∏ na dostawki, ludzie stojà
w drzwiach. Na scenie wyst´puje Grupa Kabaretowa „Z∏ota Maska”.
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˚ycie jest kabaretem

Poczàtki

W sierpniu 2013 roku Uniwersytet
dla Aktywnych zorganizowa∏ wycieczk´
po Aleksandrowie Kujawskim. Przewod-
nikiem by∏ Igor Che∏miniak, wtedy jesz-
cze student polonistyki. - Przechadzajàc
si´ ulicami rzuci∏em pomys∏, by stworzyç
grup´ teatralnà, kabaretowà - mówi
Igor. Pomys∏ podchwyci∏a Gra˝yna
Ochociƒska, prezes stowarzyszenia
UdA.

Dwa tygodnie póêniej odby∏ si´ cas-
ting. Igor: - Bra∏em to, co si´ rusza. Bo
i nie by∏o z czego i jak wybieraç.

Najpierw do pokoju nr 7 w Miejskim
Centrum Kultury przysz∏a Anna Prze-
kwas i stwierdzi∏a, ˝e wchodzi w to
„jak w mas∏o”. Póêniej Wanda Rosiƒska,
która jest wsz´dzie, gdzie coÊ si´ dzieje.
Za nià jej brat, Jerzy Sobierajski. Klara
Drobniewska, póêniejsza pomys∏odaw-
czyni nazwy. Gra˝yna Wieczorek, Iwona
Twardowska, Zofia Manerowska. I Sta-
nis∏aw Wodyƒski.

Na poczàtku nie by∏o pomys∏u na
ten projekt. Igor: - To mia∏a byç grupa
kabaretowa na zasadzie wyst´pów na

akademiach ku czci, na jakiejÊ gwiazdce.
Ale poziom mia∏ byç literacki. I od po-
czàtku taki by∏.

Dlaczego kabaret: Anna Przekwas
Mama Igora jest serdecznà przyjació∏-

kà mojego brata. PomyÊla∏am: a spró-
buj´! Igor by∏ jeszcze na studiach po-
lonistycznych i ktoÊ taki by∏ nam po-
trzebny. Do tego, ˝eby coÊ takiego
stworzyç, ˝eby takà grup´ poprowa-
dziç. Z czasem zacz´li do nas przycho-
dziç inni ludzie, bo dzia∏y si´ rzeczy
pozytywne.

Dlaczego kabaret: Wanda Rosiƒska
Przysz∏am po to, ˝eby nie siedzieç.

Jeszcze w liceum wyst´powa∏am w
ró˝nych zespo∏ach. I jak posz∏am na
emerytur´, a by∏am nauczycielem,
stwierdzi∏am, ˝e mog´ coÊ powiedzieç,
coÊ zaÊpiewaç, coÊ Êmiesznego przed-
stawiç. ChcieliÊmy si´ wspólnie bawiç.

Wyst´p pierwszy. Bez nazwy

Po raz pierwszy Z∏ota Maska wystà-
pi∏a przed publicznoÊcià podczas inau-
guracji roku akademickiego 2013/14
na Uniwersytecie dla Aktywnych. Na
widowni Kina „Zdrój” s∏uchacze uni-

wersytetu, rodziny, przyjaciele. Nie by∏o
afiszów, nie by∏o nawet tytu∏u wyst´pu.
Ale by∏ stres.

Igor: Pierwszy wyst´p mia∏ wstawki
muzyczne, które puszczaliÊmy z boom-
boxa. Przynios∏a go Klara Drobniewska,
zapewniajàc ˝e p∏yta jest przetarta, ˝e
wszystko b´dzie dzia∏aç. ChcieliÊmy to
sprawdziç. Klikamy play, a sprz´t nie
dzia∏a. Po kwadransie panika, publicz-
noÊç czeka, a muzyka nie dzia∏a. Wtedy
przyszed∏ Krzysiek Kaƒkowski z MCK i
w∏àczy∏ boomboxa do pràdu.

Dlaczego kabaret: Hanna B∏a˝ejczyk
Dziewczyny mnie namówi∏y. Spodo-

ba∏o mi si´, jak dziewczyny si´ bawià,
a ˝e sama jestem weso∏à osobà, stwier-
dzi∏am, ˝e si´ nadam. Odwa˝y∏am si´,
choç nigdy tego nie robi∏am. Kabaret
zabiera sporo czasu, jest mnóstwo
adrenaliny, stresu, ale to cz∏owieka
trzyma. Jak narkotyk!

Wyst´p drugi. „Adria”

Anna: Pierwszy wyst´p si´ spodoba∏.
DostaliÊmy skrzyde∏.

Dlatego Z∏ota Maska przygotowa∏a
program na karnawa∏. Problemem by∏a
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tylko muzyka. Pierwszy wyst´p sk∏ada∏
si´ g∏ównie z monologów. Teraz artyÊci
mieli te˝ Êpiewaç. Pocztà pantoflowà
uda∏o si´ dotrzeç do Marzeny i Walde-
mara Gmiƒskich, którzy zapewnili opra-
w´ muzycznà. „Adria” spotka∏a si´ z
tak dobrym przyj´ciem, ˝e Z∏ota Maska
wystawi∏a jà jeszcze w Nieszawie.

Igor: Tak nam si´ spodoba∏o, ˝e
brn´liÊmy dalej.

Dlaczego kabaret: Hanna Kapeliƒska
Zobaczy∏am „Adri´” i pomyÊla∏am:

to muszà byç fajni ludzie. A poniewa˝
jestem zwierz´ciem stadnym, stwierdzi∏-
am ˝e w tej grupie dobrze si´ poczuj´.
I si´ nie zawiod∏am.

Wyst´p trzeci. „Pod dachami Pary˝a”

Hania Kapeliƒska: To ju˝ nie jest
fanaberia, tylko prawdziwy wyst´p.

Znajomych i rodziny nie trzeba ju˝
zmuszaç. Sami oferujà pomoc. Joanna
˚elazkiewicz projektuje afisz. Ma∏gosia
przygotowuje dekoracje. M´˝owie Ma∏-
gorzaty i Wandy wspierajà w kwestiach
technicznych. Syn Krystyny przynosi
kamer´.

No i stroje. - To nie jest tak, ˝e mamy
nie wiadomo jakà garderob´. Przed
wyst´pem rzucam has∏o, a one lecà,
przetrzàsajà szafy, wymieniajà si´. To,
˝e Êwietnie wyglàdamy, to zas∏uga
wspó∏pracy - mówi Igor. - Co nie
dogramy, to dowyglàdamy - Êmieje si´
Anna.

Dlaczego kabaret: Ma∏gorzata Nagu-
szewska

Kiedy  Gra˝yna  Ochoc iƒska
zaproponowa∏a mi, bym do∏àczy∏a do
kabaretu, by∏am w szoku. Ale powie-
dzia∏am, ˝e mog´ przyjÊç i zobaczyç.
Nigdy si´ nie spodziewa∏am, ˝e b´d´
wyst´powa∏a. Igor na nast´pny wyst´p
da∏ mi rol´ i musia∏am si´ nauczyç.

Igor: Gosi mo˝na daç tekst i za ty-
dzieƒ go zna. Niebywa∏a pami´ç i
umiej´tnoÊç interpretacji. Gosia jest
królowà monologu.

Wyst´p czwarty. „Ju˝ czas na sen”

To by∏a sk∏adanka. Starsi Panowie,
Zielona G´Ê, Pod Egidà. Klasyka. A na
koniec do piosenki wszyscy wychodzà
na scen´ z wielkimi poduchami. To by∏
ostatni wyst´p w Kinie „Zdrój”.

Dlaczego kabaret: Stanis∏awa Bucz-
kowska

Oglàda∏am wyst´py moich zdolnych
kole˝anek, choç najbardziej zainspiro-
wa∏ mnie Igor. Jest niesamowitym re-
˝yserem. (Dwa lata jà namawia∏am -
wtràca Wanda). I w koƒcu si´ zdecydo-
wa∏am. Na pierwszym wyst´pie trema
mnie z˝ar∏a, poprzestawia∏am s∏owa.

Igor: Ka˝dy jest spi´ty stojàc pierwszy
raz na scenie. A na ostatnim wyst´pie
Stasia bez ˝adnej tremy powiedzia∏a
dwa teksty, wcieli∏a si´ w dwie ró˝ne
role. Rozwijamy si´. I nie boimy, potra-
fimy si´ z siebie Êmiaç.

Wyst´p piàty. „Taka gmina”

Hanna Kapeliƒska: Igor powiedzia∏:
„Zas∏u˝yliÊmy na teatr”.

Igor: Ten wyst´p by∏ sukcesem, bo
zape∏niliÊmy Teatr Letni. Po raz pierwszy
te˝ pojawi∏a si´ zielona g´Ê. Malowana
przeze mnie, mojà mam´ i kuzyna wie-
czór przed wyst´pem. Nie mieliÊmy
dekoracji, a musieliÊmy czymÊ zape∏niç
scen´. G´Ê jest przeurocza, sfatygowa-
na, podziurawiona agrafkami, ale nikt
nie chce z niej zrezygnowaç, bo w swej
brzydocie jest pi´kna.

Dlaczego kabaret: Krystyna Jagielska
Szcz´Êliwy przypadek spowodowa∏,

˝e przeprowadzi∏am si´ do Ciechocinka.
A mojà sàsiadkà zosta∏a Stasia Bucz-
kowska. Zaprosi∏a mnie na kawk´ i mó-
wi „Êpiewasz w chórze, my mamy ka-
baret, mo˝e pomo˝esz”. Solo nie
Êpiewa∏am nigdy, ale pomyÊla∏am, ˝e
skoro jestem nauczycielkà i nie mam
tremy do wyjÊcia przed ludzi, to mo˝e
spróbuj´. Wi´c przysz∏am i zosta∏am.

Wyst´p szósty: „Bo ˝ycie kabaretem
jest”

Na scenie po raz pierwszy wyst´puje
Igor, dotàd re˝yser kierujàcy ca∏oÊcià
zza kulis.

- Zmuszono mnie do tego - mówi. -
 ZaÊpiewa∏em jednà piosenk´. By∏em
tak zestresowany, ˝e Jurek wyrzuci∏
mnie na scen´. A ˝eby zneutralizowaç
stres, wyszed∏em bez okularów, ˝eby
nic nie widzieç.

Wyst´p siódmy. „Poet Club”

Po „Takiej gminie” Z∏ota Maska znów
zosta∏a bez muzyków. Igor: ByliÊmy w
sytuacji jak przed „Adrià”. MieliÊmy po-
mys∏y, ale nie mia∏ kto graç.

Na pomoc przyszli przyjaciele, tak˝e
z Torunia. Iwona Piàtek zagra∏a na
fortepianie, Tomasz Kamiƒski na
skrzypcach, a Nikolai Winer na klarnecie.
Igor: To ju˝ by∏ wyst´p wysokiej klasy.
Pi´kna dekoracja i prawdziwi muzycy.
Z „Poet Club” Z∏ota Maska wystàpi∏a
a˝ trzy razy.

Recepta na kabaret

Igor: - Naszà receptà na te pi´ç lat
jest to, ˝e nigdy nie mamy d∏ugofalo-
wych planów. Za ka˝dym razem mó-
wimy „chodêcie, mo˝e to ostatni raz,
mo˝e nie b´dzie nam si´ chcia∏o, a
mo˝e nie do˝yjemy”. Czekamy, a˝
wyst´p si´ odb´dzie, brawa umilknà,
bierzemy oddech i idziemy dalej.

Krystyna: - Jednà z tajemnic jest nasz
sk∏ad. M∏ody m´˝czyzna i my, które
mamy co najmniej dwa razy tyle lat. I
on ten repertuar z naszych czasów ma
w jednym palcu, zna wszystkie teksty.

Igor: - Nigdy nie by∏o mi´dzy nami
bariery, niemal wszyscy w grupie to
znajomi moich rodziców, a Igora
kojarzyli z wózka. Dla mnie to wyraz
ich kredytu zaufania i traktowania mnie
serio, z szacunkiem.

Krystyna: - Ale najwa˝niejszy jest
repertuar. W tym zalewie popkultury
jest jakaÊ oaza ˝ycia kulturalnego. Na-
wet jeÊli w formie rozrywkowej, to
wcià˝ jest fantastyczne.
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Hanna Kapeliƒska: Igor tak dobiera
fragmenty, ˝eby ludzie klaskali, a nie
gwizdali. Jest naszym intelektualnym
kr´gos∏upem.

Igor: Wspólnie dyskutujemy o pro-
gramie. Niejednokrotnie dochodzimy
do wniosku, ˝e to za powa˝ne, tego
nie udêwigniemy. Mierzymy si∏y na za-
miary. Ale te˝ chodzi o to, ˝eby wyko-
nawca rozumia∏, identyfikowa∏ tekst.
JeÊli skecz bawi wykonawc´, odbiorca
te˝ go z∏apie.

Cz∏onkowie grupy sà zgodni: Z∏ota
Maska to coÊ wi´cej ni˝ kabaret. - Nasze
relacje nie koƒczà si´ na próbach. Sta-
ramy si´ o sobie pami´taç, w tych we-
so∏ych i smutnych chwilach - mówi
Igor.

Stasia: JesteÊmy jak rodzina.

Marzenia

Choç nie majà d∏ugoterminowych
planów, majà marzenia. Skromne.
Wyst´p na przeglàdzie amatorskich
kabaretów. Mo˝e wsparcie finansowe,
choç burmistrz obieca∏ ju˝ Z∏otej Masce,
˝e znajdzie si´ w planach bud˝etowych
miasta.

Igor: Marzenie? ˚ebyÊmy istnieli.
˚eby Z∏ota Maska stanowi∏a jakàÊ
mark´.

Wyst´p ósmy. „Bal w operze”

Igor: - Pi´ç lat. Nie ma wyjÊcia, musi

byç na bogato, z pompà. WiedzieliÊmy,
˝e nie zagra Iwona, bo taka by∏a umo-
wa. W internecie znalaz∏em podk∏ady
do piosenek Agnieszki Osieckiej. Bardzo
∏adne. I postawi∏em dziewczyny przed
faktem dokonanym: Êpiewamy do pod-
k∏adów.

Z jednej strony by∏o ∏atwiej, bo ka˝dy
ma podk∏ady, mo˝na çwiczyç w domu,
ale nie zawsze tempo czy tonacja od-
powiada wykonawcy. Trzeba wi´c by∏o
interpretowaç. Ju˝ nie tylko stroje, ale
i sposób wykonania, bo musieliÊmy te
utwory jakoÊ ugryêç. Czas pokaza∏, ˝e
si´ uda∏o.

Mamy kilka osób, z których zdaniem
si´ liczymy i wiemy, ˝e one nam zawsze

szczerze powiedzà, jeÊli nam coÊ nie
wyjdzie. I z wyst´pu na wyst´p te osoby
z coraz wi´kszym szacunkiem i zach-
wytem mówià o tym, co robimy. Bo
bierzemy si´ za rzeczy kabaretowe,
zabawne, ale to sà kamienie milowe
polskiej kultury. I nam to wychodzi.

Anna: A jeÊli ludzie wiedzà, kiedy si´
Êmiaç, jest pe∏en sukces.

W Grupie Kabaretowej Z∏ota Maska
wyst´pujà: Hanna B∏a˝ejczyk, Stanis-
∏awa Buczkowska, Krystyna Jagielska,
Hanna Kapeliƒska, Ma∏gorzata Na-
guszewska, Anna Przekwas, Wanda
Rosiƒska, Jerzy Sobierajski, Igor Che∏-
miniak.

Po raz pierwszy w Ciechocinku odby∏ si´ turniej taneczny na poziomie ogólnopolskim. Sanatorium Zdrowie
20 i 21 paêdziernika zaprosi∏o na Festiwal Taƒca Towarzyskiego.

Przez dwa dni w hali OÊrodka Spor-
tu i Rekreacji rywalizowa∏o ze sobà kil-
kadziesiàt par tancerzy w róznych kate-
goriach wiekowych. W Ciechocinku
odby∏y si´ m.in. mistrzostwa Polski FTS,
Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS, Mi-
strzostwa Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w klasach H G F oraz
Ogólnopolski Turniej Taƒca o puchar
Burmistrza Ciechocinka.

Podczas Gali Mistrzostw Polski zna-
komitych wyst´pów ˝yczy∏ tancerzom
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz, a pro-
wadzàca imprez´ Iwona Pavloviç pod-
kreÊla∏a urok uzdrowiska. - Jestem
pierwszy raz w Ciechocinku i wystar-
czy∏o kilka gdzin, by mnie zachwyci∏ –
przyzna∏a.

Taneczny weekend pod t´˝niami



SzesnaÊcie projekcji w samym paêdzierniku, ponad 4 tys. widzów i d∏ugie kolejki po bilety w Miejskim
Centrum Kultury. „Kler” Wojciecha Smarzowskiego podbi∏ ciechociƒskà publicznoÊç.

Smarzowski
podbi∏ Ciechocinek

- Nie pami´tam takiego zaintereso-
wania pojedynczym filmem - przyznaje
Barbara Kawczyƒska, dyrektor Miejs-
kiego Centrum Kultury i Kina „Zdrój”.
„Kler” cieszy∏ si´ ogromnym zaintere-
sowaniem jeszcze przed wejÊciem na
ciechociƒski ekran. Tak du˝ym, ˝e pra-
cownicy kina postanowili prowadziç
przedsprzeda˝ biletów, a ciàgnàcà si´
przed budynkiem MCK kolejk´ po wejÊ-

ciówki zauwa˝y∏ nawet portal Gaze-
ta.pl.

„Kler” bije kolejne rekordy oglàdal-
noÊci w Polsce. Po nieca∏ych trzech ty-
godniach od premiery zobaczy∏o go
ju˝ 3,5 mln widzów, przez co jest naj-
ch´tniej oglàdanym filmem w tym roku
i czwartym najch´tniej oglàdanym pols-
kim filmem po 1989 roku.

„Kler” to krytyczne spojrzenie na in-

stytucj´ KoÊcio∏a Katolickiego w Polsce.
Bohaterami filmu sà trzej ksi´˝a grani
przez Roberta Wi´ckiewicza, Arkadiu-
sza Jakubika i Jacka Braciaka. M´˝czyzn
po∏àczy∏o przed laty tragiczne wyda-
rzenie. Historie duchownych splotà si´
po raz kolejny, a wydarzenia, które b´-
dà mieç miejsce, nie pozostanà bez
wp∏ywu na ˝ycie ka˝dego z nich.
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Dobieg∏a koƒca 21. edycja Ogólnopolskich Spotkaƒ Teatralnych. Cie-
chociƒska publicznoÊç zobaczy∏a cztery spektakle komediowe z gwiaz-
dorskà obsadà.
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TELEFON DLA SENIORA
722 090 098

Pon. - Pt. godz. 10-22

OG¸OSZENIE
Punkt Terapeutyczny dla Dzieci i M∏odzie˝y

Za˝ywajàcych Ârodki Psychoaktywne
czynny w piàtki w godzinach 16:00-18:00

w Klubie Senior + „Niezapominajka”
przy ul. Mickiewicza 10

Komedia
na teatralnych deskach

Serce
do fotografii

- Z opinii, z którymi si´ spotka∏am,
wynika ̋ e widzom najbardziej podoba∏y
si´ spektakle „Kiedy kota nie ma w do-
mu” i „K∏amstwo” - mówi Barbara Kaw-
czyƒska, dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury. - Nie by∏y to typowe, przyst´p-
ne komedie, mia∏y pewnà g∏´bi´, prze-
s∏anie - podkreÊla, dodajàc ˝e nie bez
znaczenia by∏a te˝ gwiazdroska obsada.

Wizyty czo∏owych polskich aktorów
komediowych nikogo ju˝ wÊród pu-
blicznoÊci festiwalowej nie dziwià, dla-
tego Miejskie Centrum Kultury stara si´
ró˝nicowaç ofert´, zaskakiwaç widzów
i dbaç o detale, jak choçby scenografi´,
która cz´sto przyje˝d˝a w ca∏ych trans-
portach z innych miast. Nie bez znacze-
nia jest te˝ magia sceny. - Aktorzy z
ca∏ej Polski sà zachwyceni Teatrem Let-
nim - przyznaje Kawczyƒska.

Na tegoroczne Ogólnopolskie Spot-
kania Teatralne z∏o˝y∏y si´ cztery spek-
takle. W niedziel´ 16 wrzeÊnia w ko-
medii „Andropauza 3, czyli jak ˝yç i nie
zwariowaç” wystàpili Tadeusz Ross,
Andrzej Zaborski, Artur Dziurman, Piotr
Pr´gowski i Katarzyna Mikiewicz. W
sobot´ 29 wrzeÊnia ciechociƒska pub-
licznoÊç zobaczy∏a „Jaskiniowców” z
Lechem Dyblikiem, S∏awomirem Pac-

kiem, Dawidem Czupryƒskim, Aleksan-
drà NieÊpielak i Dorotà Szperlak.

W poniedzia∏ek 8 paêdziernika odby∏
si´ spektakl „Kiedy kota nie ma w do-
mu” z Jackiem Lenartowiczem, Kata-
rzynà Skrzyneckà, Piotrem Zeltem, Annà
Gornostaj, Aleksandrà Grzelak i Martà
Wierzbickà. Na koniec, 15 paêdziernika,
zobaczyliÊmy „K∏amstwo”, w którym
wystàpili Aleksandra Kalska, Piotr Szwe-
des, Miko∏aj Roznerski i Joanna Liszo-
wska.

Wanda Rosiƒska z ciechociƒskiego
Uniwersytetu dla Aktywnych zdoby∏a
dwa pierwsze miejsca w konkursach
fotograficznych organizowanych przez
Miejskie Centrum Kultury w Aleksan-
drowie Kujawskim.

Konkursy fotograficzne „Mój region”
i „Mój uniwersytet” odbywa∏y si´ ju˝ po
raz szósty. - JeÊli ∏api´ si´, ̋ e sam chcia∏bym
zrobiç podobne zdj´cie, to chyba wystarczy
za komplement - mówi∏ podczas wr´czenia
nagród 10 paêdziernika Stanis∏aw Jasiƒski,
przewodniczàcy konkursowego jury. - Tech-
nika nie jest najwa˝niejsza, najwa˝niejsze
jest serce do fotografii - doda∏.

To nie pierwsze osiàgni´cie Wandy Ro-
siƒskiej w aleksandrowskich konkursach.
W szeÊciu edycjach zdoby∏a a˝ 13 nagród
i wyró˝nieƒ.

Konkurs „Mój region”

1. miejsce - Wanda Rosiƒska
2. miejsce - Ma∏gorzata Szreiber
3. miejsce - Tadeusz Adamiec

Konkurs „Mój uniwersytet”

1. miejsce - Wanda Rosiƒska
2. miejsce - Regina Szcz´sna
3. miejsce - Janina Ga∏àzka
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W Miejskim Centrum Kultury ruszy∏y warsztaty naukowe dla dzieci. Najm∏odsi poprzez zabaw´ b´dà uczyç si´
podstaw robotyki i programowania.

Trzy d´by posadzone na terenie 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego upami´tnià 100-
lecie odrodzenia wojskowej s∏u˝by zdrowia w Polsce.

- Piel´gnujmy te d´by, by zapuÊci∏y
g∏´boko korzenie, ros∏y silne i s∏u˝y∏y
nast´pnym pokoleniom tak, jak wojsko-
wa s∏u˝ba zdrowia - mówi∏ podczas
uroczystoÊci 18 paêdziernika Ireneusz
Lelwic, dyrektor 22. WSUR. Ciechociƒ-
skie drzewa wpisujà si´ w inicjatyw´

podj´tà przez Departament Wojskowej
S∏u˝by Zdrowia w Ministerstwie Obrony
Narodowej, który zainicjowa∏ projekt
posadzenia stu d´bów z okazji stulecia
odrodzenia wojskowej s∏u˝by zdrowia.

W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ przedsta-
wiciele w∏adz uzdrowiska: burmistrz

Leszek Dzier˝ewicz, Marcin Zajàczko-
wski, przewodniczàcy Rady Miejskiej,
a tak˝e ks. pra∏at Grzegorz Karolak,
proboszcz ciechociƒskiej parafii kato-
lickiej i ks. mjr Miros∏aw Kuczyƒski z
wojskowej parafii prawos∏awnej.

Robotyka dla najm∏odszych

D´by na stulecie

- PostanowiliÊmy poszerzyç naszà
ofert´ warsztatów dla dzieci o zupe∏nie
nowà propozycj´ kierowanà do zainte-
resowanych technikà i informatykà -
mówi Barbara Kawczyƒska, dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury. - Umiej´t-
noÊci, które mo˝na b´dzie na nich
nabyç, ju˝ w niedalekiej przysz∏oÊci
mogà byç bardzo wa˝ne - podkreÊla.

Warsztaty naukowe skierowane sà
do dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Po-
legajà na budowie robotów z klocków
Lego, a nast´pnie programowaniu ich,
by wykona∏y okreÊlone czynnoÊci. Pla-
nowana jest tak˝e nauka programo-
wania z pomocà specjalistycznych apli-
kacji dla dzieci. - Te zaj´cia uczà logicz-
nego myÊlenia, kreatywnoÊci i podsta-
wowych poj´ç informatycznych - mówi
Sylwia Nordwind, która prowadzi war-
sztaty.

Zaj´cia odbywajà si´ co tydzieƒ w
Miejskim Centrum Kultury.
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Rozmowa z Krystynà Gradowskà, kujawiankà z urodzenia i wyboru, pedago˝kà, filolo˝kà, poetkà i malarkà.
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Mariola Ró˝aƒska: Znamy si´ od
ponad 45 lat, uczy∏aÊ mnie j´zyka
polskiego w 6. i 7. klasie szko∏y pod-
stawowej, potem spotka∏yÊmy si´ na
zaj´ciach w Pracowni Malarstwa Olej-
nego w naszej bibliotece miejskiej,
ale ˝e piszesz wiersze i jesteÊ nagra-
dzanà poetkà,by∏o dla mnie zaskocze-
niem.

Krystyna Gradowska: Teraz mam
czas na realizacj´ moich zainteresowaƒ.
Skoro, jak ktoÊ powiedzia∏, wszystko
jest poezjà, postanowi∏am kontynuo-
waç dawnà pasj´ i wróci∏am do pisania
wierszy. Liryka jest rodzajem literackim
indywidualnym, noszàcym pi´tno twór-
cy. Pisz´ wi´c o tym, co mi w piersi
gra, a jeÊli znajduje to odzwierciedlenie
w nagrodach konkursowych, tym bar-
dziej mnie cieszy to uznanie. W 2017
roku otrzyma∏am wyró˝nienie w kon-
kursie „Kujawy w czterech porach ro-
ku”, jestem tak˝e laureatkà I miejsca
w VII Ogólnopolskim Konkursie Poe-
tyckim o Z∏otego Kruka 2018 „Tym,
którzy wolnoÊç przynieÊli nam w darze
- w stulecie odzyskania niepodleg∏oÊci”.

Pochodzisz z ma∏ej kujawskiej wsi,
z wykszta∏cenia jesteÊ polonistkà, ale
wiem, ˝e nauka to twój konik. Jednà
z prac dyplomowych poÊwieci∏aÊ
„Kulturze teatralnej Ciechocinka”.

- ˚ycie na wsi nauczy∏o mnie uczci-
woÊci i skromnoÊci. Z domu wynios∏am
kult pracy. Ze szczególnym sentymen-
tem wspominam nauk´ w szkole pod-
stawowej w Bàdkowie, na tamte czasy
bardzo nowoczesnej, z w∏asnà salà
gimnastycznà, bibliotekà. Od zawsze

chcia∏am byç nauczycielkà, wi´c natu-
ralnà kolejà rzeczy by∏o ukoƒczenie
Liceum Pedagogicznego we W∏oc∏aw-
ku. Szczególnà uwag´ przywiàzywano
do nauczania psychologii rozwojowej
dziecka, co przyda∏o si´ w póêniejszej
mojej pracy. Gdy podj´∏am pierwszà
prac´ jako polonistka, uzna∏am, ˝e na-
le˝y poszerzyç swojà wiedz´ humanis-
tycznà. W tym celu koƒczy∏am Studium
Nauczycielskie w Szczecinie i Wy˝szà
Szko∏´ Pedagogicznà w Bydgoszczy, a
zwieƒczeniem staraƒ sta∏ si´ dyplom
ukoƒczenia filologii polskiej na UMK w
Toruniu. To nie wszystko, bowiem
ukoƒczy∏am równie˝ pedagogik´ tera-
peutycznà w Warszawie. Pracowa∏am
w wielu szko∏ach w regionie: w Topo-
rzyszczewie, ¸owiczku, Jaranowie, w
Szkole Podstawowej nr 1 w Ciecho-
cinku.

I w∏aÊnie ˝ycie teatralne Ciechocinka
w XIX i XX wieku sta∏o si´ tematem
mojej pracy dyplomowej. By∏o to przed-
si´wzi´cie pionierskie, po raz pierwszy
bowiem zebrano i usystematyzowano
rozproszone w ró˝nych êród∏ach infor-
macje na temat ˝ycia teatralnego uz-
drowiska. Nie bez znaczenia jest zgro-
madzona w niej bibliografia. Bardzo
du˝o czasu poÊwi´ci∏am zbieraniu ma-
teria∏ów w czytelniach ró˝nych biblio-
tek, korzysta∏am ze zbiorów prywatnych
panów Hibnera i Serafina. Niestety,
ówczesne czasy nie sprzyja∏y wydaniu
tych materia∏ów, powiem tylko, ˝e wie-
le osób z niej korzysta∏o prywatnie,
wzbogacajàc swoje publikacje o spraw-
dzone ju˝ wiadomoÊci.

Marzenia potrzebujà wyobraêni
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A teraz coÊ o najnowszej twojej
pasji, malowaniu olejnym.

- Trafi∏am do Pracowni Malarstwa
Olejnego dzi´ki korzystaniu z ksi´goz-
bioru waszej biblioteki i zapropono-
wa∏aÊ mi, ˝ebym spróbowa∏a nowego
wyzwania. Przysz∏am i… wsiàk∏am.
Odnalaz∏am na obrazach polskà, spo-
kojnà wieÊ. Najlepiej wychodzà mi
w∏aÊnie takie widoki, uwielbiam zwie-
rz´ta, ptaki, widok zbó˝ na polach.
Nareszcie, kiedy nic nie musz´, mog´
realizowaç swoje marzenia. Mo˝e na-
wet zorganizujemy kolejnà wystaw´
po∏àczonà z aukcjà naszych dzie∏.

Wiem, ˝e bardzo kibicujesz swojej
wnuczce w jej pasji, jeêdzie konnej.

- ˚eby marzenia si´ spe∏ni∏y, muszà
zaistnieç w naszej wyobraêni. Niestety,
na niektóre jest ju˝ w moim przypadku
za póêno, a chodzi tu o nauk´ jazdy
konnej. Tymczasem wnuczka realizuje
t´ pasj´ i odnosi ju˝ nawet w swojej
grupie wiekowej liczne sukcesy, uczest-
niczàc w zawodach regionalnych i ogól-
nopolskich. Sama zamierzam teraz do-
skonaliç swoje umiej´tnoÊci literackie
i plastyczne, a mo˝e poÊwi´c´ wi´cej
czasu na podró˝e… kto wie.

Pami´tam jedno zdanie, które cz´s-
to powtarza∏aÊ nam w klasie, „spró-
buj, do odwa˝nych Êwiat nale˝y”.
Widz´, ̋ e jest to twoje credo ̋ yciowe,
a przy tym jesteÊ osobà niezwykle
skromnà, przyjaznà ludziom i pozy-
tywnie nastawionà do Êwiata. ˚ycz´
Ci dalszych sukcesów i ˝ebyÊ nigdy
si´ nie zmieni∏a. Na zakoƒczenie frag-
ment nagrodzonego wiersza z roku
2018.
„Polska WolnoÊci, rozdarta trzykrotnie
i skazana na pielgrzymià tu∏aczk´,
jesteÊ w pami´ci pokoleƒ.
Zakuta w kajdany, upokorzona
i zdeptana buciorami zaborców,
nie zgin´∏aÊ”.

Mój dom nad Wis∏à
Wrasta w wiosennà ∏àk´,
gdzie ˝ó∏te mlecze
czekajà, by ozdobiç wiankami
g∏ówki rozeÊmianych dzieci.
W upalne lato pachnie chlebem
urodzajnych pszenicznych pól,
okraszonych czerwienià maków
i modroÊcià chabrów.

  Krystyna Gradowska



Sejm ustanowi∏ rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. Jest to okazja, by przypomnieç zas∏u˝one nie tylko
dla Ciechocinka panie. Te, które stàd pochodzi∏y, te, które zwiàza∏y swoje ˝ycie zawodowe z uzdrowiskiem,

pozostawiajàc po sobie trwa∏y Êlad, czy te, które o nim pisa∏y.
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Pierwsza dama

Pierwsza Dama przyby∏a do Ciecho-
cinka we wrzeÊniu 1927 roku. Odwie-
dzi∏a w Wojskowym Szpitalu Sezono-
wym przebywajàcego na leczeniu syna
Józefa. Zachowa∏y si´ z tej wizyty zdj´cia
publikowane w „Zdroju Ciechociƒskim”.
Na jednym p∏k Czes∏aw Wincz wr´cza
jej kwiaty. Drugie wykonano przed gan-
kiem „Warszawianki”. Przedstawia ono
Panià Prezydentowà z synem, adiutan-
tem osobistym Prezydenta Rzeczypos-
politej, rotmistrzem Kazimierzem Jur-
gielewiczem, p∏k. dr. Czes∏awem Win-
czem - komendantem Wojskowego
Szpitala Sezonowego w Ciechocinku i
ordynatorem Szpitala - p∏k. Julianem
Dracem. W tamtym czasie by∏a to szcze-
gólna wizyta, odnotowana przez pras´.

Michalina MoÊcicka z domu Czy-
˝ewska przysz∏a na Êwiat w 1871 roku
w Klicach. Jej ojciec by∏ urz´dnikiem
paƒstwowym i zadba∏ o jej edukacj´.
Po ukoƒczeniu gimnazjum w P∏ocku
uzyska∏a uprawnienia nauczycielki i
chcia∏a zajàç si´ edukacjà dzieci. Jednak
upatrzy∏ jà sobie jej cioteczny brat,
Ignacy. Zar´czy∏ si´ z nià, gdy mia∏a 16
lat. Przysz∏y prezydent pisa∏ w swojej
autobiografii: „Bliskie pokrewieƒstwo
i bardzo m∏ody wiek kuzynki mia∏y du˝e
znaczenie w moim wyborze. Dzi´ki
bowiem tym warunkom obiecywa∏em
sobie mieç wi´kszy wp∏yw przy dalszym
wychowaniu mojej przysz∏ej ma∏˝onki.
Pragnà∏em jà jak najbardziej dostroiç
do mojej póêniejszej dzia∏alnoÊci spo-
∏ecznej”. Âlub odby∏ si´ 22 lutego 1892
roku w P∏ocku i wymaga∏ dyspensy
udzielonej przez papie˝a ze wzgl´du
na bliskie pokrewieƒstwo narzeczonych.
Panna nie by∏a zbyt urodziwa, ale mia∏a
wiele zalet. Okaza∏a si´ znakomità to-
warzyszkà ˝ycia Ignacego, który pro-
wadzi∏ dzia∏alnoÊç konspiracyjnà. Ra-
zem z nim konstruowa∏a i przenosi∏a
bomby, które by∏y u˝ywane w zama-
chach terrorystycznych na przed-
stawicieli rosyjskich w∏adz. Po dekon-
spiracji, z powodu zagro˝enia
aresztowaniem, wyjecha∏a razem z
m´˝em za granic´. Dzieli∏a z nim trudy
emigracji w Londynie. Urodzi∏a pi´cioro

dzieci: Micha∏a, Helen´, Józefa i Fran-
ciszka. Pierwsza z córek urodzona w
1893 roku zmar∏a we wczesnym dzie-
ciƒstwie na koklusz, co ojciec przyp∏aci∏
za∏amaniem nerwowym. Rodzina bie-
dowa∏a, Ignacy ima∏ si´ ró˝nych prac
jako robotnik, pomocnik fryzjera, pro-
dukowa∏ te˝ kefir. Kontynuowa∏ studia
w Technical College w Finsbury. W
1896 roku pozna∏ Józefa Pi∏sudskiego,
co mia∏o wp∏yw na jego póêniejsze
˝ycie.

W 1897 roku MoÊciccy zamieszkali
we Fryburgu, gdzie Ignacy rozpoczà∏
karier´ naukowà. Dosta∏ stanowisko
asystenta na uniwersytecie. Michalina
zacz´∏a zapraszaç Polaków mieszkajà-
cych w Szwajcarii, prowadzàc dom
otwarty. Mimo propozycji pracy w pry-
watnym laboratorium w Zurychu, Ig-
nacy MoÊcicki przyjà∏ propozycj´ Po-
litechniki Lwowskiej. Ma∏˝onkowie
t´sknili za krajem, wi´c skorzystali z
oferty i w 1912 roku wyjechali do
Lwowa, gdzie Ignacy objà∏ katedr´ na
Politechnice, a Michalina zaanga˝owa∏a
si´ w walk´ o równouprawnienie kobiet
i m´˝czyzn. Dzia∏a∏a w Zwiàzku Równo-
uprawnienia Kobiet. By∏a jednà z za∏o-
˝ycielek lwowskiego ko∏a Ligi Kobiet
Galicji i Âlàska przy Naczelnym Komi-

tecie Narodowym. Zaanga˝owa∏a si´
tak˝e w dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà.
Kierowa∏a sekcjà pomocy legionistom
i ich rodzinom. Pracowa∏a jako siostra
mi∏osierdzia w wojskowym lazarecie.
Pe∏ni∏a te˝ funkcj´ prezesa Komitetu
Obywatelskiego Polek, by∏a równie˝
kurierkà I Brygady. Wzi´∏a udzia∏ w od-
bijaniu Lwowa z ràk ukraiƒskich.

Po odzyskaniu przez Polsk´ niepo-
dleg∏oÊci wzi´∏a udzia∏ w wyborach i
zosta∏a radnà Lwowa. Od 1920 roku
przewodniczy∏a Naczelnemu Zarzàdowi
Ligi Kobiet Polskich. By∏a aktywnà fe-
ministkà, walczàcà z dyskryminacjà ko-
biet. Kiedy w 1922 roku kobiety mia∏y
utrudniony dost´p na listy wyborcze
partii politycznych, Michalina MoÊcicka,
wspierana przez lwowski oddzia∏ Ligi
Kobiet Polskich, wystawi∏a w okr´gu
lwowskim listy wyborcze do Sejmu i
Senatu, na których znalaz∏y si´ tylko
kobiety. Niestety, ˝adna z nich nie wy-
gra∏a.

W 1926 r. Zgromadzenie Narodowe
wybra∏o jej m´˝a na prezydenta II
Rzeczpospolitej, a ona zosta∏a pierwszà
damà. Podobnie jak ma∏˝onek patro-
nowa∏a ró˝nym przedsi´wzi´ciom
spo∏ecznym, gospodarczym i artystycz-
nym. Zaanga˝owa∏a si´ w prac´ Mi´-
dzynarodowego Kongresu Zwalczania
Handlu Kobietami. Opiekowa∏a si´ ubo-
gimi i osieroconymi dzieçmi. Urzàdza∏a
zbiórki pieni´˝ne. Kiedy w 1927 roku
powódê dotkn´∏a mieszkaƒców Ma-
∏opolski, utworzy∏a Centralny Komitet
Spo∏eczny Pomocy Ofiarom Powodzi,
którym kierowa∏a. Uda∏o si´ wówczas
zebraç 5 milionów z∏otych. Pierwsza
Dama wspiera∏a tak˝e wiele innych
inicjatyw.

Zmar∏a w 18 sierpnia 1932 roku w
Spale po d∏ugiej chorobie serca. Praco-
wa∏a do ostatnich dni ˝ycia. Spoczywa
w grobowcu rodzinnym na Powàzkach
w Warszawie. PoÊmiertnie zosta∏a odz-
naczona Krzy˝em Komandorskim Orde-
ru Odrodzenia Polski za zas∏ugi na polu
pracy spo∏ecznej.

 Aldona Nocna
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ROK PRAW KOBIET

Przed laty w sezonie mo˝na by∏o spotkaç na spacerze pod t´˝niami pierwszà dam´, Michalin´ MoÊcickà. By∏a
˝onà prezydenta RP - Ignacego, który wypoczywa∏ w Ciechocinku w czerwcu 1932 r. i dla którego rok póêniej
wybudowano Dom Reprezentacyjny Paƒstwowego Zak∏adu Zdrojowego zwany Dworkiem Prezydenta.



Zdaniem psychologa

Alergie, grzyby i paso˝yty
szkodzà ludzkiej psychice

KINO „ZDRÓJ”
W listopadzie planujemy zagraç:

„Kamerdyner”
dramat historyczny, prod. Polska, czas 2,30

2.11 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19),
3.11 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19),

4.11 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Kopciuszek. Historia prawdziwa”
bajka 2D, komedia, animowany, przygodowy,

prod. USA, b/o, czas 1.27
3.11 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16),

4.11 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„53 wojny”
dramat, prod. Polska, czas 1,22, od 15 lat
10.11 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19),

11.11 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Ocean ognia”
thriller, akcja, prod. USA, czas 2,07, od 15 lat
15.11 (czwartek) godz. 19.00 (kasa 18-19),

16.11 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„7 uczuç”
dramat, komedia. prod. Polska, czas 1,57,

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

 19.00 (kasa 18-19), 18.11 (niedziela) godz.
19.00 (kasa 18-19)

„Planeta singli 2”
komedia romantyczna, prod. Polska, od 12 lat

23.11 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16) i
godz. 19.00 (kasa 18-19), 24.11 (sobota)

godz. 19.00 (kasa 18-19), 25.11 (niedziela)
godz. 16.00 (kasa 15-16) i godz. 19.00 (kasa
18-19), 26.11 (poniedzia∏ek) godz. 16.00 (kasa

15-16) i godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Bohemian Rapsody”
dramat muzyczny/biograficzny Czas:135 min.

od lat: 13
30.11 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16)

 i godz. 19.00 (kasa 18-19),
1.12 (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.

Naukowcy bijà na alarm, ˝e zjadamy
ok. 6 kg rocznie dodatków do ˝ywnoÊci
typu: emulgatory, konserwanty, stabili-
zatory czy barwniki.

Wszystkie te czynniki wp∏ywajà na za-
burzenia funkcji uk∏adu odpornoÊciowego.
Wszechobecny jest te˝ cukier. Dzieci sà
przekarmiane i zbyt wczeÊnie jedzà aler-
gizujàce pokarmy. Woda i powietrze sà za-
nieczyszczone. Warunki chowu zwierzàt,
stosowane pasze i antybiotyki przyczyniajà
si´ do wyst´powania nadwra˝liwoÊci po-
karmowych. ˚yjemy w stresie, poÊpiechu
i w zaburzonych relacjach rodzinnych. Na
powstawanie zaburzeƒ emocjonalnych
wp∏ywa nie tylko genetyka, Êrodowisko,
ale tak˝e styl ˝ycia.

Wszystko, co dzieje si´ w obr´bie cia∏a,
znajduje odzwierciedlenie w mózgu. Mózg
nie kicha, nie kaszle, nie sw´dzi, ale mani-
festuje objawy typowe dla tego narzàdu:
zaburzenia zachowania, zachowania aspo-
∏eczne, deficyty uwagi, trudnoÊci w przy-
swajaniu wiedzy, zaburzenia snu, a tak˝e
tiki. Podobne objawy obserwuje si´ nie
tylko w przypadku alergii. Tak˝e paso˝yty
i infekcje grzybicze w obr´bie zatok, p∏uc,
przewodu pokarmowego czy skóry mogà
wp∏ywaç niekorzystnie na parametry funkcji
mózgu - ich opanowanie pozwala na nor-
malizacj´ zachowaƒ.

Po∏owa dzieci z atopowym zapaleniem
skóry przejawia zaburzenia emocjonalne i
k∏opoty ze snem. U wi´kszoÊci nast´puje
poprawa po zastosowaniu diety elimina-
cyjnej. Dalsza cz´Êç dochodzi do zdrowia
po wyleczeniu paso˝ytów i grzybów. W
wypadku szkodliwego dzia∏ania pokarmów
na centralny uk∏ad nerwowy dzieci nie po-
trafià opisaç swoich wra˝eƒ. Aby przesta∏y
byç marudne i nieznoÊne, podaje im si´
Êrodki uspokajajàce lub nasenne, które nie
przynoszà poprawy. Prócz szeregu objawów
somatycznych alergie i nietolerancje pokar-
mowe manifestujà si´ zaburzeniami emo-
cjonalnymi i zaburzeniami zachowania.
Objawy alergii, np. na mleko krowie, to
m.in.: zaburzenia snu, p∏aczliwoÊç, nad-
pobudliwoÊç, l´ki i zaburzenia koncentracji
uwagi. Objawy nietolerancji glutenu mogà
manifestowaç si´ w postaci agresji bàdê
apatii i smutku, stanów depresyjnych. Cu-
kier, barwniki oraz Êrodki konserwujàce
powodujà nadpobudliwoÊç i problemy z
koncentracjà uwagi.

Nasze emocje i osobowoÊç kszta∏tujà
si´ g∏ównie w pierwszych latach ˝ycia.
Szkodliwe dzia∏ania pokarmów, toksyn
grzybiczych i paso˝ytniczych sà najbardziej
nasilone w∏aÊnie w tym czasie. Psychika
nie podlega tym samym prawom co cia∏o.
Objawy nadpobudliwoÊci mogà zmniejszyç
si´ z wiekiem. Jednak pozosta∏oÊcià niele-
czonych alergii i nietolerancji b´dà zacho-
wania aspo∏eczne, zaburzenia emocjonalne
lub psychiczne w wieku doros∏ym. JeÊli
natkniemy si´ na dziecko niesforne, ale
zdolne, sprawiajàce problemy wychowaw-
cze, a na dodatek cz´sto zapadajàce na
choroby dróg oddechowych i skar˝àce si´
na bóle g∏owy bàdê brzucha - zastanówmy
si´, czy nie wymaga ono specjalistycznej
pomocy alergologa. Mo˝e praca z takim
dzieckiem stanie si´ ∏atwiejsza, je˝eli nie
b´dzie pod wp∏ywem szkodliwych pokar-
mów, alergenów wziewnych, zwiàzków
chemicznych, s∏odyczy, toksyn grzybowych
lub paso˝ytniczych.

Dzieci wewn´trznie trawione przez aler-
gi´ czy pod wp∏ywem toksyn sà pobudzone
i majà trudnoÊci w nauce. Mózg bowiem
równie˝ podlega procesom zapalnym. W
rodzinach, w których panuje alergia bàdê
nadwra˝liwoÊç, panuje cz´sto wybuchowa
atmosfera. Cz∏onkowie takich rodzin nie
wiedzà, ˝e swoje „trudne charaktery” w
pewnym stopniu zawdzi´czajà dzia∏aniu
pokarmów i dodatków chemicznych w
˝ywnoÊci wysoko przetworzonej. Choç
pacjentom zwiàzek choroby z jedzeniem
okreÊlonego pokarmu mo˝e wydawaç si´
nieprawdopodobny - warto podjàç prób´
prawid∏owego zdiagnozowania przyczyn
problemów, a nie tylko zadzia∏ania na obja-
wy. Zamiast si´gaç po kolejne leki, przyj-
rzyjmy si´ naszemu sposobowi od˝ywiania,
bo tu cz´sto tkwi problem. Zwyk∏e odro-
baczenie dziecka i wyeliminowanie picia
„niby zdrowych soczków” potrafi wyleczyç
z nadruchliwoÊci i tików.

OczywiÊcie dieta to nie jedyna przyczyna
chorób. Nie zapominamy o czynnikach
genetycznych i Êrodowiskowych. Cz´Êciej
jednak zdarza nam si´ zapomnieç o podsta-
wie, czyli o tym, co dostarczamy cia∏u (np.
cukier, barwniki i nadmiar bodêców).
Przyjrzyjmy si´ temu, zanim zdiagnozujemy
u siebie czy swojego dziecka zaburzenia
psychiczne czy emocjonalne.

Monika Kofel-Dudziak

Z ˚YCIA MIASTA
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Szko∏a Podstawowa nr 1 12 paêdziernika obchodzi∏a podwójne Êwi´to: ucznio-
wie klas pierwszych zostali pasowani na uczniów, ponadto dzieci przygotowa∏y
cz´Êç artystycznà z okazji Dnia Nauczyciela. Atrakcjà by∏ nauczycielski pokaz mody.

PieÊni i zwyczaje,
które ∏àczà pokolenia
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Âwi´to Pierwszaków
i Dzieƒ Nauczyciela
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Ka˝dy chcia∏ podziwiaç umiej´tnoÊci
naszych milusiƒskich, dlatego sala gim-
nastyczna wype∏ni∏a si´ goÊçmi. Rodzice,
rodzeƒstwo, dziadkowie i babcie oglàdali
wyst´py pierwszaków. Nie zabrak∏o tak˝e
przedstawicieli w∏adz na czele z burmis-
trzem Leszkiem Dzier˝ewiczem i radnymi
Rady Miejskiej. Odwiedzi∏a nas tak˝e
Ma∏gorzata Kobusiƒska, dyrektor Przed-
szkola Samorzàdowego nr 1, Iwona Ru-
tecka, dyrektor Przedszkola Samorzàdo-
wego nr 2 oraz Anna Wajkert-KanaÊ,
przewodniczàca Rady Rodziców.

Ka˝da klasa I przygotowa∏a, wspólnie
z wychowawczyniami, cz´Êç artystycznà,
dzieci Êpiewa∏y i recytowa∏y. Mimo tremy,
bawi∏y si´ przy tym naprawd´ doskonale,
o czym Êwiadczy∏y uÊmiechni´te buzie
m∏odych bohaterów. Najwa˝niejszà chwi-
là tego dnia by∏o samo pasowanie, dy-
rektor Joanna Braatz, zgodnie z tradycjà,
pasowa∏a ka˝de dziecko na ucznia u˝y-

wajàc ogromnego o∏ówka.
Dzieciaki by∏y skupione i powa˝ne, a

taki atrybut jak o∏ówek na pewno na d∏u-
go zapami´tajà. Gdy ju˝ dzieci sta∏y si´
pe∏noprawnymi uczniami ciechociƒskiej
„Jedynki”, na scenie odby∏ si´ pokaz mo-
dy. DoÊç niezwyk∏y z racji pokazywanych
strojów, przeznaczonych dla nauczycieli.
Uczniowie ósmych klas prezentowali, w
nietuzinkowy sposób, oryginalne kreacje.
By∏o du˝o Êmiechu i dobrej zabawy.

Akademi´ przygotowa∏y wspólnie z
podopiecznymi wychowawczynie klas I,
a tak˝e Kamilla Bolewicka wraz z ucz-
niami klas VIII. Starsi koledzy pomog-li
pierwszakom w tym, jak˝e wa˝nym dla
nich, dniu. UroczystoÊç wzbogaci∏y wy-
st´py szkolnych zespo∏ów: AJKI i AJECZKI
prowadzonych przez Iwon´ Krzysztano-
wicz, „Kapeli nie do zdarcia” pod kierun-
kiem Tomasza Thiede.

         Anna Migdalska

Trzecia ods∏ona koncertu „PieÊni i zwy-
czaje, które ∏àczà pokolenia” ju˝ za nami.
Na scenie ciechociƒskiego Teatru Letniego
wystàpili seniorzy z klubu „Niezapomi-
najka” oraz uczniowie Szko∏y Podstawowej
nr 3.

ArtyÊci wspólnie z publicznoÊcià Êpiewali
piosenki patriotyczne. Pi´kne wykonania i
dekoracje wprowadzi∏y wszystkich w senty-
mentalny nastrój, nie oby∏o si´ bez wzruszeƒ.

Serdecznie dzi´kujemy inicjatorkom: Iwo-
nie Ogrodowskiej, Wies∏awie WiÊniewskiej,
Aleksandrze Gawineckiej oraz wspó∏organi-
zatorom: Klubowi Seniora „Niezapominajka”
i Miejskiemu Centrum Kultury w Ciechocin-
ku.

Marta Turkiewicz

Sadzimy drzewa
Z okazji Dnia Drzewa uczniowie Szko∏y

Podstawowej nr 3 wraz z wychowawczyniami
zasadzili przed szko∏à iglaki. Akcja sadzenia
drzewek ma na celu promocj´ zieleni oraz
zwi´kszanie ÊwiadomoÊci ekologicznej w
spo∏eczeƒstwie. Dope∏nieniem dnia by∏o
wykonanie prac plastycznych przedstawia-
jàcych jesienne drzewa, które sta∏y si´ ozdo-
bà klasowych „gazetek” i szkolnych korytarzy.



Dzieƒ Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku
by∏ celebrowany bardzo uroczyÊcie. Uczniowie w szczególny sposób
docenili swoich pedagogów, podzi´kowali wszystkim pracownikom
szko∏y za ich ca∏orocznà prac´: za opiek´, nauk´, cierpliwoÊç i wyro-
zumia∏oÊç, za pyszne obiady i czyste sale lekcyjne.

Dzieƒ Drzewa
w „Trójce”

Adopcja na odleg∏oÊç

Kropki, kropeczki…

Ogólnopolski Dzieƒ
G∏oÊnego Czytania

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 20

SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

Dzieƒ Nauczyciela
w ciechociƒskiej telewizji
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Swojà obecnoÊcià uroczystoÊç zasz-
czycili burmistrz Leszek Dzier˝ewicz,
Marcin Strych, przewodniczàcy Komisji
OÊwiaty Rady Miejskiej, radna Klara
Drobniewska, Pawe∏ Rosiƒski, przewo-
dniczàcy Rady Rodziców oraz nauczy-
ciele placówki przebywajàcy ju˝ na
emeryturze i rodzice.

W cz´Êci oficjalnej burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz wraz z goràcymi ˝yczenia-
mi wr´czy∏ Nagrody Burmistrza nauczy-
cielom, którzy w szczególny sposób
przyczynili si´ do podnoszenia jakoÊci
pracy szko∏y. Otrzyma∏y je Justyna Man-
dra i Iwona Ogrodowska oraz Maciej
Wzi´ch, dyrektor szko∏y.

Dyrektor z∏o˝y∏ ˝yczenia pedagogom,
pracownikom obs∏ugi i administracji
oraz podzieli∏ si´ refleksjami zwiàzanymi
z Dniem Nauczyciela. Wr´czy∏ te˝ Na-
grody Dyrektora. W gronie wyró˝nio-
nych znalaz∏o si´ a˝ szesnastu nauczy-
cieli i wszyscy pracownicy obs∏ugi.
Gromkie brawa uczniów by∏y sympa-
tycznym dope∏nieniem nagród.

W drugiej cz´Êci uroczystoÊci bawi∏a
nas telewizja ,,Dzieƒ dobry Ciechoci-
nek”, program przygotowany pod kie-
runkiem Ewy Rogoziƒskiej, Justyny
Mandry i Pauliny Mrówczyƒskiej. Pro-
wadzàce program Dominika Mrów-
czyƒska i Zosia Pietrzykowska przeka-
za∏y widowni wiele pozytywnej energii.
Zaprezentowa∏y bloki programowe
pe∏ne humoru i satyry. Przeprowadzi∏y
wywiad z minister edukacji (Karolina

Lewandowska). By∏ pokaz najnowszej
kolekcji mody dla nowoczesnych nau-
czycieli. W roli stylistek mody wystàpi∏y
Patrycja Bibro i Aurelia Tomaszewska.
W kàciku kulinarnym brylowa∏a Magda
D˝esler (Maria Hoczyk). Prezenterki
zajrza∏y do pokoju nauczycielskiego i
na dy˝ur nauczycielski.

Nie zabrak∏o dobrej muzyki. Zespo∏y
wokalne przygotowane przez Sandr´
Weso∏owskà uÊwietni∏y uroczystoÊç
pi´knym Êpiewem i grà na instrumen-
tach muzycznych. Prawdziwà furor´
wywo∏a∏y zespo∏y taneczne. Pierwszy,
majstrów budowlanych i drugi, uczen-
nic z 8a z wychowawczynià. Dziewczy-
ny zaprezentowa∏y hit z filmu Mamma
Mia 2.

Dope∏nieniem uroczystoÊci by∏y s∏od-
kie niespodzianki dla goÊci i pracow-
ników szko∏y, przygotowane przez ucz-
niów pod kierunkiem Ma∏gorzaty Guga.
O scenografi´ uroczystoÊci zadba∏a
Joanna ˚elazkiewicz.

   Ewa Rogoziƒska i Justyna Mandra

Dzieƒ Kropki, obchodzony na ca∏ym
Êwiecie 15 wrzeÊnia, to Êwi´to kreatyw-
noÊci, odkrywania talentów oraz okazja
do wspólnej zabawy i integracji.

Szko∏´ Podstawowà nr 3 zala∏o morze
kropek, tych na ubraniach uczniów i na-
uczycieli oraz tych wyci´tych z papieru, z
których uczniowie klas pierwszych i dru-
gich stworzyli „Drzewo talentów”. Powsta∏y
równie˝ kolorowe obrazki, oczywiÊcie z
kropek, kropkowane korony i krawaty.
Inspiracjà do wykonania prac plastycznych
by∏ obejrzany wczeÊniej przez dzieci film
„Kropka”. Kropkà nad i by∏y zaj´cia z w-fu,
na których te˝ nie zabrak∏o tego ma∏ego
znaku. To by∏ super dzieƒ… Koniec i krop-
ka.

         Wychowawczynie klas I
                  i II Szko∏y Podstawowej nr 3

Uczniowie klas II Szko∏y Podstawowej
nr 3 w ramach Ogólnopolskiego Dnia G∏oÊ-
nego Czytania odwiedzili m∏odszych kole-
gów z klas pierwszych, którym czytali frag-
ment ksià˝ki „Co si´ stanie na leÊnej po-
lanie, czyli weso∏e przygody Gangu S∏o-
dziaków”. Pierwszaki z zaciekawieniem
wys∏ucha∏y perypetii „ma∏ych milusiƒskich”
i zosta∏y skutecznie zach´cone do nauki
czytania, natomiast nasi drugoklasiÊci mieli
doskona∏à okazj´ szlifowania tej sztuki
przed publicznoÊcià.

          Marta Turkiewicz



28 wrzeÊnia obchodziliÊmy Âwiatowy Dzieƒ Tabliczki Mno˝enia. Szko∏a Pod-
stawowa nr 3 ju˝ od tygodnia przygotowywa∏a si´ do tego dnia.

Historia
na szóstk´
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Dzieƒ Tabliczki Mno˝enia
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Dzieƒ UÊmiechu w „Trójce”

Klasy wykonywa∏y plakaty i çwiczy∏y
tabliczk´ mno˝enia na lekcjach mate-
matyki oraz  informatyki w programie
Hexelon. Nauczyciele matematyki wy-
∏onili najlepszych uczniów z ka˝dej
klasy, którzy mieli egzaminowaç innych
podczas ÂDTM oraz startowaç w za-
wodach na Mistrza Tabliczki Mno˝enia.

Podczas przerw pilnie pracowa∏y
Komisje Egzaminacyjne. Uczniowie i
nauczyciele, którzy zdali egzamin z
tabliczki mno˝enia, zostali Ekspertami,
otrzymali odznak´ oraz certyfikat. W
naszej szkole wydano 90 certyfikatów.

Odby∏y si´ tak˝e zawody na Mistrza
Tabliczki Mno˝enia w kategorii klas 4-
5. W tej grupie znalaz∏ si´ te˝ ch∏opiec
z klasy drugiej, nasz najm∏odszy
uczestnik. Po kilku etapach walki z
tabliczkà mno˝enia w programie
Hexelon, po wielu emocjach i ∏zach,

spoÊród 25 uczniów wy∏oni∏ si´ Mistrz.
 Zosta∏a nim Wanessa Ko∏owrocka z
klasy IV a.

SpoÊród 22 uczniów klas starszych
7-3 gimnazjum, równie˝ po wielu
emocjonujàcych prze˝yciach, Mistrzem
zosta∏ Dominik St´piƒski z klasy VIII a.

      Anna Âwiàtkiewicz

Uczniowie klas trzecich gimnazjum
przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z
Iwonà Ogrodowskà, nauczycielkà his-
torii, 20 wrzeÊnia wznowili zaj´cia
„Historia na 6”.

Nastolatkowie obejrzeli wystaw´ nie-
samowitych dzie∏ Barbary Jachimowicz
„Âladami Chopina” w Szpitalu Uzdro-
wiskowo-Rehabilitacyjnym. By∏o to nie-
zapomniane prze˝ycie, poniewa˝ dworek
w ˚elazowej Woli mo˝na by∏o podziwiaç
w ró˝nych porach roku i namalowany
rozmaitymi technikami. Na uwiecznienie
spotkania ze sztukà zosta∏y zrobione zdj´-
cia wystawy i na tle natury w zielonej cz´Êci
sanatorium oraz w Ciechociƒskim Lasku
Sosnowym, którego histori´ poznaliÊmy
równie˝ na zaj´ciach „Historia na 6”.

Karolina Lewandowska

W Szkole Podstawowej nr 3 kolejny
raz obchodziliÊmy Âwiatowy Dzieƒ
UÊmiechu, który zorganizowali ucznio-
wie klas drugich wraz z wychowaw-
czyniami, Paulinà Czy˝niewskà i Martà
Turkiewicz. Dzieci tradycyjnie rozdawa-
∏y „uÊmiechni´te buêki” uczniom, na-
uczycielom oraz pracownikom szko∏y.
Tym radosnym Êwi´tem przypominamy,
˝e Êmiech to zdrowie, a ka˝dy uÊmiech,
szczególnie na twarzach najm∏odszych,
sprawia, ˝e dzieƒ od razu staje si´ lep-
szy.

        Marta Turkiewicz



Od trzech lat obchodzimy w Przedszkolu Samorzàdowym „Bajka” Âwiatowy Dzieƒ UÊmiechu. Weso∏e Êwi´to
na sta∏e wpisa∏o si´ w kalendarz przedszkolnych uroczystoÊci i zatacza coraz szersze kr´gi w naszym mieÊcie.
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Âwiatowy Dzieƒ UÊmiechu

Razem z nami Êmiejà si´ zabiegani
przechodnie na ulicach obdarowywani
uÊmiechni´tymi buêkami z logo przed-
szkola i cukierkami z uÊmiechni´tymi
sentencjami, kuracjusze potrzebujàcy
zdrowia i radoÊci, pracownicy sklepów,
punktów us∏ugowych, urz´dnicy w in-
stytucjach miejskich oraz w∏adze miasta,
bankowcy, animatorzy kultury, s∏u˝by
mundurowe, po prostu wszyscy, któ-
rych dzieci spotyka∏y w ciep∏y piàtkowy
poranek. Bo nic tak mocno nie raduje,
jak szczery uÊmiech szcz´Êliwego dziec-
ka!

A zacz´∏o si´ od tego, ˝e pewien Mi-
cha∏ek zgubi∏ humor. Przedszkolaki pod
kierownictwem pani Dyrektor, wraz z
ró˝nymi zwierzàtkami, przystàpi∏y do
poszukiwaƒ tego˝ humoru wykonujàc
przeró˝ne i do tego trudne zadania.
W koƒcu, w´drujàc po Êladach, natrafi∏y

na ogromnà chmur´  krà˝àcà nad g∏o-
wami. Kroplom chmury brakowa∏o we-
so∏ego uÊmiechu, wi´c dzieci szybko
domalowa∏y uÊmiechni´te minki i od
razu zrobi∏o si´ weso∏o, a Micha∏ek
odzyska∏ dobry humor. Na koniec dzieci
wszystkich grup wykona∏y pamiàtkowe
buêki z szerokim uÊmiechem, by ten
dzieƒ zapad∏ w pami´ci wszystkim by-
walcom przedszkola.

Dzieçmi zawsze kierujà szczere inten-
cje i ch´ç pomagania innym, dlatego
postanowi∏y podzieliç si´ tym dobrym
humorem i wyruszy∏y na ulice Ciecho-
cinka. Najstarsze 6-latki wzi´∏y za ràczki
m∏odsze Misie i postanowi∏y tradycyjnie
odwiedziç wszystkie ciechociƒskie in-
stytucje. Posz∏y do szko∏y podstawowej,
do Urz´du Miejskiego, w którym spot-
ka∏y pana Burmistrza, do MOPS-u, do
stra˝y po˝arnej, domu kultury i biblio-
teki, banku, Biura Promocji. Wsz´dzie
dzieci dzieli∏y si´ uÊmiechem i w zamian
dostawa∏y jeszcze wi´ksze uÊmiechy…
oraz ma∏e co nieco. Pi´ciolatki w´dro-
wa∏y ulicami miasta obdarowujàc cu-
kierkami i uÊmiechami przechodniów
i kuracjuszy. I choç wszyscy wyglàdali,
jakby strasznie si´ spieszyli, to jednak
znaleêli czas, aby porozmawiaç z dzieç-
mi i odwzajemniç uÊmiech. Nawet naj-
m∏odsze Krasnale wzi´∏y udzia∏ w zaba-

wie przy muzyce, uczàc si´ rozpozna-
wania emocji, roz∏adowywania z∏oÊci
i okazywania radoÊci. A nast´pnie dziel-
nie maszerowa∏y ulicami rozdajàc s∏od-
kie uÊmiechy. Bo przecie˝, jak powie-
dzia∏ Janusz Korczak, „kiedy Êmieje si´
dziecko, Êmieje si´ ca∏y Êwiat”.

JeÊli jednak ktoÊ nie spotka∏ weso∏ych
przedszkolaków z Bajki na swojej dro-
dze, to nic straconego. W przysz∏ym
roku, w pierwszy piàtek paêdziernika,
na pewno wszystkie dzieci b´dà w´dro-
waç po Ciechocinku zara˝ajàc radoÊcià
i optymizmem, wtedy nam pomacha-
jcie! A uÊmiechaç mo˝ecie si´ do nas
na wszystkich wycieczkach i spacerach
o ka˝dej porze roku.



Na drugiej rundzie zakoƒczy∏a si´
przygoda Zdroju w Pucharze Polski na
szczeblu podokr´gu. Mimo, i˝ Lider W∏o-
c∏awek wys∏a∏ do Ciechocinka dru˝yn´
juniorów starszych, to nie mia∏a ona
problemów z pokonaniem Zdroju i zwy-
ci´˝y∏a pewnie 5:2.

Sk∏ad i ustawienie Zdroju by∏ komplet-
nie inny ni˝ w meczach ligowych, bowiem
szanse otrzymali mniej grajàcy pi∏karze.
Jednak od poczàtku to Lider by∏ zespo∏em
lepszym. Widaç by∏o pomys∏ na gr´ oraz
wybieganie i zgranie rywala. Do przerwy
w∏oc∏awianie prowadzili 4:0.

Po przerwie dosz∏o do zmian w ciecho-
ciƒskim teamie. Dzi´ki dobrym akcjom
gole dla Zdroju zdobyli Micha∏ Rafiƒski
oraz Jaros∏aw Krzy˝anowski. W koƒcówce
Lider po ∏adnym uderzeniu z wolnego zdo-
by∏ piàtego gola, czym przypiecz´towa∏
swój triumf.

Pora˝ka
w pucharze

Piast Z∏otniki Kujawskie
- Zdrój Ciechocinek 1:0

7. kolejka, 22 wrzeÊnia

Z∏a passa pi∏karzy Zdroju trwa. Mecz
sta∏ na wyrównanym poziomie. Gos-
podarze wyszli na prowadzenie w 20.
minucie spotkania. W drugiej cz´Êci
gry Zdrój stara∏ si´ o gola na wag´
remisu. Taka okazja zdarzy∏a si´ w 90.
minucie meczu, lecz rzut karny wyko-
nywany przez Jaros∏awa Krzy˝ano-
wskiego obroni∏ golkiper gospodarzy.

Zdrój Ciechocinek
- Gop∏o Kruszwica 0:0

8. kolejka, 29 wrzeÊnia

Kolejny remis bia∏o-niebieskich w tym
sezonie. W meczu z Gop∏em Kruszwica
bramek nie zobaczyliÊmy, choç okazje
do tego by∏y.

Pierwsza po∏owa spotkania nie by∏a
zbyt ciekawa. Sytuacji by∏o jak na le-
karstwo. Najlepszà okazj´ do zdobycia
gola mieli goÊcie, którzy w dobrej sy-
tuacji trafili w poprzeczk´ bramki Zdro-
ju. Ciechocinianie swoich szans szukali
w uderzeniach z daleka, ale strza∏y
Stawskiego i ˚uchowskiego by∏y nie-
celne.

Drugie czterdzieÊci pi´ç minut by∏o

nieco lepsze. Dobrà okazj´ z rzutu wol-
nego mia∏ Krzy˝anowski, jednak trafi∏
tu˝ obok s∏upka. Zdecydowanie najlep-
szà okazj´ na gola mia∏ Igor Kania,
którego ∏adne uderzenie z szesnastki
trafi∏o w poprzeczk´. Niestety, Zdrój
nie ustrzeg∏ si´ po raz kolejny b∏´dów
w obronie. Niepotrzebny faul w polu
karnym pope∏ni∏ Krzy˝anowski i s´dzia
wskaza∏ na jedenastk´. Znakomicie
jednak spisa∏ si´ Pawe∏ Szymaƒski, który
obroni∏ rzut karny. W odpowiedzi Mar-
cin Majchrzak mia∏ ciekawà sytuacj´,
lecz uderzy∏ zbyt wysoko nad bramkà.
W koƒcówce goÊcie mogli rozstrzygnàç
mecz ale zabrak∏o skutecznoÊci.

Szubinianka Szubin
- Zdrój Ciechocinek 3:0

9. kolejka, 6 paêdziernika

Kolejny mecz ciechocinian bez punk-
tów. Zdrój przegrywa na wyjeêdzie z
Szubiniankà Szubin 3:0 (2:0). Rywale
byli zdecydowanie lepszym zespo∏em
i zas∏u˝enie wygrali. Bia∏o-niebiescy
mogli zdobyç honorowego gola, lecz
Marcin Majchrzak zmarnowa∏ rzut kar-
ny. To ju˝ trzecia jedenastka niewyko-
rzystana przez ciechociƒskich pi∏karzy
w tym sezonie.

  Krzysztof Zakrzewski,
 ckszdroj.futbolowo.pl

Po serii meczów bez zwyci´stwa Zdrój Ciechocinek osuwa si´ w dó∏
tabeli klasy okr´gowej. Ciechocinianie sà ju˝ na 13. pozycji z dorobkiem
zaledwie oÊmiu punktów.
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Ciechociƒski Klub Sportowy
,,Zdrój” Ciechocinek

pragnie serdecznie podzi´kowaç
wszystkim darczyƒcom za udzielone
wsparcie finansowe na rzecz naszego
klubu w postaci odpisu 1% podatku.
JesteÊmy bardzo dumni z tak du˝ej

liczby przyjació∏,
którzy zdecydowali si´ pomóc
w taki sposób naszej dru˝ynie,
co niewàtpliwie przyczyni si´
w znacznej mierze do jakoÊci

i bardziej komfortowego uprawiania
takiej dyscypliny,

jakà jest pi∏ka no˝na.
Mamy nadziej´, ˝e nadal wspólnie

b´dziemy tworzyç si∏´
Klubu CKS ,,Zdrój” Ciechocinek
przyczyniajàc si´ w przysz∏oÊci
do jego sukcesów sportowych.

Z wyrazami szacunku:
Zarzàd, zawodnicy Klubu
oraz Prezes Klubu CKS

,,Zdrój”Ciechocinek
Zbigniew Puszcza∏owski



Ciechocinek 29 wrzeÊnia goÊci∏ projekt „Spacer po Zdrowie - ZaproÊ
swojego Lekarza”, w ramach którego uczestnicy bili rekord Polski w spa-
cerze w wielu lokalizacjach.

Przez ca∏y paêdziernik odbywa∏y si´ dar-
mowe zaj´cia Nordic Walking dla wszyst-
kich ch´tnych, prowadzone przez mi´dzy-
narodowà instruktor Agnieszk´ Kowalews-
kà. Do koƒca roku odb´dà si´ jeszcze trzy
warsztaty. Najbli˝sze terminy dost´pne na
stronach www.osir.ciechocinek.pl.

Zaj´cia organizowane sà w ramach pro-
gramu „Spacer po zdrowie - zaproÊ swojego
lekarza”.

Zaj´cia
Nordic Walking

W Êrod´ 10 paêdziernika na boisku
„Orlik” przy ul. Kopernika odby∏ si´ Tur-
niej pi∏karski rundy rewan˝owej Ligi ˚aków
(kategoria wiekowa 2010-11). Dru˝yna
˝aków „Niebieskich” gra∏a bardzo dobrze
i wygra∏a wszystkie mecze.

Zdrój OSiR Ciechocinek - Lider W∏oc∏a-
wek 2:0

Zdrój OSiR Ciechocinek - Viking Alek-
sandrów Kujawski 7:0

Zdrój OSiR Ciechocinek - Dwunastka
W∏oc∏awek 3:2

Bramki: Miko∏aj Drwi´ga 4. Wiktor Ste-
faƒski 2, ¸ukasz Podlasiewski 2, Kacper
Kmieç 2, Dawid Chy˝yƒski 2.

We wtorek 9 paêdziernika na boisku
„Orlik” w Aleksandrowie Kujawskim od-
by∏ si´ kolejny Turniej pi∏karski rundy re-
wan˝owej Ligi ˚aków grupy 7 (kategoria
wiekowa 2010-2011).

Zdrój OSiR Ciechocinek Biali - Orl´tami
Aleksandrów Kuj. 1:0

Zdrój OSiR Ciechocinek Biali - Orze∏
S∏u˝ewo 1:0

Zdrój OSiR Ciechocinek Biali - UKS 1
Aleksandrów Kuj. 2:0

Zdrój OSiR Ciechocinek Biali - Vikingiem
Aleksandrów Kuj. 3:0 walkower.
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Spacer po zdrowie

Ciechociƒska edycja zgromadzi∏a po-
nad 120 uczestników. Ka˝dy z nich
otrzyma∏ pamiàtkowy medal i gad˝ety.

Impreza odbywa∏a si´ jednoczeÊnie
w dziesi´ciu miastach, tytu∏owemu
spacerowi towarzyszy∏y warsztaty zdro-
wy kr´gos∏up, treningi nordic walking
i zaj´cia dedykowane kobietom w cià˝y.

Wydarzenie wspar∏y Klinika „Pod
T´˝niami”, Med&Spa Villa Park, Sana-
torium Sanvit, Natures Sunshine Pro-
ducts, Przedsi´biorstwo Uzdrowisko
Ciechocinek oraz Biuro Promocji Miasta
Ciechocinek. Projekt "Spacer po Zdrowie

- ZaproÊ swojego Lekarza" finansowany
jest w ramach Narodowego Programu
Zdrowia.

Dobre wyst´py ˝aków
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W Ciechocinku 29 wrzeÊnia odby∏y si´ zawody Polskiej Ligi Kettlebell Sport. Po raz pierwszy w uzdrowisku
zagoÊci∏a ta zyskujàca coraz wi´kszà popularnoÊç dyscyplina.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI25

SPORT

Kettlebell po raz pierwszy pod t´˝niami

Kettlebells to odwa˝niki przypomina-
jàce kul´ armatnià z charakterystycznym
uchem. Zosta∏y wynalezione w Rosji
jeszcze w XVIII wieku, by z czasem tra-
fiç do jednostek wojskowych krajów
komunistycznych jako element szko-
lenia si∏owego. Do niedawna zapom-
niane, dziÊ çwiczenia z kettlebells stajà
si´ coraz bardziej popularne.

Zawody kettlebell dotar∏y tak˝e do
Ciechocinka. W koƒcu wrzeÊnia pod
ciechociƒskà muszlà koncertowà w par-
ku Zdrojowym stan´∏y podesty do ry-
walizacji sportowej. Pogoda oraz kibice
nie zawiedli. Ta pierwsza swojà s∏onecz-
nà aurà zach´ca∏a do maksymalnego
wysi∏ku, ci drudzy zaÊ wspierali i dopin-
gowali startujàcych zawodników, którzy
odp∏acili si´ kibicom rewelacyjnymi wy-
nikami.

Iwona Polak ustanowi∏a bezapelacyj-

ny rekord Polski w konkurencji rwanie,
pobijajàc obecny rekord o 22 powtó-
rzenia! Zawodniczka Kettlebell Olsztyn
na odwa˝niku o wadze 24 kg uzyska∏a
123 powtórzenia na pe∏nym dystansie
10 minut. Wynik ten da∏ olsztyƒskiej
zawodniczce mi´dzynarodowy tytu∏
Master of Sport International Class,
którym mo˝e poszczyciç si´ tylko Êcis∏a
czo∏ówka Êwiatowego kettlebell w ka-
tegorii kobiecego rwania. Iwona otrzy-
ma∏a statuetk´ najlepszej zawodniczki
ciechociƒskiego etapu Polskiej Ligi w
rwaniu. Swoim startem da∏a sygna∏
reszcie zawodników do rywalizacji i
prze∏amania w∏asnych s∏aboÊci.

D∏ugo nie trzeba by∏o czekaç na od-
zew ze strony innych zawodników.
M∏odzie˝owiec Kettlebell Olsztyn, sze-
snastoletni Jakub Kowalczyk, ustanowi∏
rekord Polski w cyklu d∏ugim 2x16 kg
w kategorii wiekowej U-16. Wynikiem
78 powtórzeƒ zajà∏ trzecie miejsce
wÊród wszystkich zawodników cyklu
d∏ugiego kategorii 78 kg.

Jakub Olik i Kamil G∏ogowski repre-
zentujàcy olsztyƒskie barwy oraz J´drzej
¸àgiewczyk, reprezentant Ciechocinka,
poprawili swoje rekordy ˝yciowe w
cyklu d∏ugim na odwa˝nikach 2x24 kg.
Kuba wygra∏ rywalizacj´ m´˝czyzn w
kategorii +78 kg, zaÊ Kamil rywalizacj´
w kategorii 78 kg. Dodatkowo Kamil
swojà „˝yciówkà” nagrodzony zosta∏
statuetkà najlepszego zawodnika cyklu
d∏ugiego ca∏ego turnieju.

Cieszy powrót do rywalizacji Moniki

Bejer, Mistrzyni Europy i Polski oraz re-
kordzistki Polski, która zdoby∏a statuetk´
najlepszej zawodniczki zawodów w
cyklu d∏ugim kobiet. Âwietnie zaprezen-
towa∏a si´ tak˝e zawodniczka Kettlebell
Sport Warszawa Ewa Nowosielska, któ-
ra wygra∏a rywalizacj´ paƒ w rwaniu
w wadze lekkiej. W trakcie zawodów
dziewi´cioro zawodniczek i zawodni-
ków pobi∏o swoje rekordy, w tym jesz-
cze jeden m∏odzie˝owiec, Micha∏
W∏och, który pobi∏ swój rekord sprzed
miesiàca o 20 powtórzeƒ.

Zawody z cyklu Polskiej Ligii Kettlebell
Sport promujà nie tylko samych zawod-
ników, ale tak˝e ich kluby, stàd rywa-
lizacja dru˝ynowa podczas turnieju. Na
najwy˝szym stopniu podium stanà∏ Ket-
tlebell Olsztyn, kolejne miejsce zaj´∏y
Kettlebell Sport Warszawa oraz nowo
powsta∏y Kujawsko-Pomorski Klub Ket-
tlebellsport Kujawiak.

W samym Ciechocinku w paêdzier-
niku ruszy∏a te˝ sekcja kettlebell sport.
Treningi prowadzone przez J´drzeja
¸àgiewczyka odbywajà si´ na hali
sportowej ciechociƒskiego liceum w
poniedzia∏ki i Êrody od 19 do 20.

Nowa sekcja sportu odwa˝nikowego
w Ciechocinku jest konsekwentnym
dzia∏aniem Polskiej Akademii Kettlebell
Sport, pomys∏odawcy i organizatora
ca∏ego cyklu Polskiej Ligii Kettlebell
Sport, która poprzez budowanie struk-
tur klubowych w ró˝nych miastach,
popularyzuje i rozwija sport kulowy w
ca∏ej Polsce.



Zakoƒczy∏a si´ kolejna edycja biegowego i kijkowego cyklu Grand Prix T´˝nie Run. W klasyfikacji generalnej
zwyci´˝yli Karolina Szuflewska (bieg kobiet), Przemys∏aw Ratajczyk (bieg m´˝czyzn), Agnieszka Kowalewska
(nordic walking kobiet) i Jacek Jaworski (nordic walking m´˝czyzn).
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Od kwietnia biegacze z ca∏ego regionu brali udzia∏ w
siedmiu biegach na liczàcej 5200 m, malowniczej trasie
wokó∏ t´˝ni. W ca∏ym cyklu startowa∏o ponad 100 biegaczek
i biegaczy oraz niemal 50 zawodniczek i zawodników nordic
walking.

Ostatni bieg cyklu odby∏ si´ 13 paêdziernika. Do zwy-

ci´zców zawodów i klasyfikacji generalnej pow´drowa∏y
nagrody wr´czane przez burmistrza Leszka Dzier˝ewicza
i Marcina Zajàczkowskiego, przewodniczàcego Rady Miejs-
kiej.

Szczegó∏owe wyniki biegów znajdziesz na stronie inter-
netowej OSiR: www.osir.ciechocinek.pl.
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Grand Prix T´˝nie Run dotar∏ do mety

Zwyci´zcy klasyfikacji generalnej
Grand Prix T´˝nie Run Ciechocinek

2018:

Bieg Kobiet:
1. Karolina Szuflewska (Ciechocinek)

2. Justyna Salwa (Ro˝no Parcele)
3. Katarzyna Bylicka (Ciechocinek)

Bieg M´˝czyzn:
1. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo)

2. Marek Murawski (Ot∏oczyn)
3. Patryk Ârubka (Bydgoszcz)

Nordic Walking Kobiet:
1. Agnieszka Kowalewska (Ciechocinek)
2. Aleksandra Nowak (Solec Kujawski)

3. Zofia Kaczmarek (Szczutki)

Nordic Walking M´˝czyzn:
1. Jacek Jaworski (Toruƒ)

2. W∏odzimierz Krych (Toruƒ)
3. Ryszard Dembkowski (Toruƒ)

Wyniki biegów:
Bieg 6., 15 wrzeÊnia

Nordic Walking Kobiet:
1. Agnieszka Kowalewska (Ciechocinek)

37:59
2. Emilia Nasiƒska (Ciechocinek)

3. Wies∏awa Grochulska (Aleksandrów
Kujawski)

4. Marta Czerniejewska (Ciechocinek)

Nordic Walking M´˝czyzn:
1. Jacek Jaworski (Toruƒ) 32:49
2. W∏odzimierz Krych (Toruƒ)

3. Szczepan Zieliƒski (W∏oc∏awek)
4. Ryszard Dembkowski (Toruƒ)

Bieg Kobiet:
1. Iwona Zieliƒska (W∏oc∏awek) 23:19

2. Justyna Salwa (Ro˝no Parcele)
3. Karolina Szuflewska (Ciechocinek)

4. Joanna Maziarz (Waganiec

Bieg M´˝czyzn:
1. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo)

17:48
2. Marek Murawski (Ot∏oczyn)

3. Jaros∏aw Jab∏oƒski (Ciechocinek)
4. Patryk Ârubka (Bydgoszcz)

Bieg 7., 13 paêdziernika

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

35.27
2. Aleksandra Nowak (Solec Kujawski)

37.14
3. Agnieszka Kowalewska (Ciechocinek)

37.35
4. Ma∏gorzata Stanecka (Skierniewice)

38.02

Nordic Walking M´˝czyzn:
1. Jacek Jaworski (Toruƒ) 33.51

2. W∏odzimierz Krych (Toruƒ) 33.58

3. Ryszard Dembkowski (Toruƒ) 35.04
4. Maciej Stanecki (Skierniewice) 35.15

Bieg Kobiet:
1. Karolina Szuflewska (Ciechocinek)

23.01
2. Joanna Maziarz (Waganiec) 24.36
3. Marta Dobrzaƒska (Ciechocinek)

24.45
4. Katarzyna Bylicka (Ciechocinek) 25.07

Bieg M´˝czyzn:
1. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo)

17.27
2. Sylwester Szymaƒski (Szczecinek)

17.43
3. Jan Zielonka (Ostrowàs) 19.19

4. Grzegorz Gàsiorowski (Wandynowo)
20.20
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