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Sko∏owani zagrali z przyjació∏mi
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Prezydent Andrzej Duda otworzy∏ wystaw´ „Niepodleg∏a. Ojcowie Niepodleg∏oÊci” w ciechociƒskim dworku
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
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Prezydent odwiedzi∏ Ciechocinek w
poniedzia∏ek 22 stycznia. Swojà wizyt´
rozpoczà∏ od z∏o˝enia wieƒca z okazji
rocznicy wybuchu powstania stycznio-
wego pod pomnikiem Romualda Trau-
gutta. Przywita∏ si´ te˝ z licznie zgro-
madzonymi mieszkaƒcami, którzy
entuzjastycznie reagowali na przybycie
g∏owy paƒstwa.

W Dworku Prezydenckim przy ul.
LeÊnej prezydent uroczyÊcie otworzy∏
nowà sta∏à wystaw´ „Niepodleg∏a.
Ojcowie Niepodleg∏oÊci”.

Prezydent przypomnia∏, ˝e w latach
30. dworek zosta∏ ofiarowany przez
mieszkaƒców i w∏adze Ciechocinka. -
I dlatego w∏aÊnie, poniewa˝ jest to
miejsce ofiarowane, dziÊ ja na stulecie
odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci
niejako ofiarowuj´ t´ wystaw´ miesz-
kaƒcom Ciechocinka i ich goÊciom z
ca∏ej Polski - mówi∏ Andrzej Duda.

- To wystawa upami´tniajàca tych,
którzy byli ojcami niepodleg∏oÊci. Tak
ich nazywamy. Tych, którzy do odzys-
kania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci w

wielkim stopniu przyczynili si´ swojà
pracà, swojà ofiarnoÊcià, swojà walkà
w tamtych latach, kiedy, jak Êpiewali
legioniÊci, „mówili, ˝eÊmy stumanieni,
nie wierzàc nam, ˝e chcieç to móc”.
Mieli odwag´, mieli wizj´, g∏´bokà
wiar´ w to, ̋ e Polska mo˝e si´ odrodziç.
Dzi´ki ich wierze, poÊwi´ceniu, pracy,
to si´ uda∏o. I Polska wróci∏a na map´
Europy i Êwiata - mówi∏ prezydent.

- Ale ta wiara nie wzi´∏a si´ znikàd.
Wzi´∏a si´ z wychowania, z wczeÊniej-
szych przyk∏adów, z legendy w rodzi-

Prezydent w uzdrowisku



Pomys∏ wybudowania rezydencko g∏owy paƒstwa
narodzi∏ si´ w 1932 roku podczas pobytu prezydenta
Ignacego MoÊcickiego na kuracji w Ciechocinku.

Prace przebieg∏y b∏yskawicznie, ju˝ w lipcu 1933 r.
na skraju parku Sosnowego stanà∏ Dom Reprezentacyjny
Paƒstwowego Zak∏adu Zdrojowego. Na otwarcie przyby∏
minister pracy i opieki spo∏ecznej w rzàdzie Walerego
S∏awka gen. Stefan Hubicki. W obiekcie bywa∏o póêniej
wiele znanych postaci. Legendà jest to, ˝e nocowa∏ tu
w 1934 r. marsza∏ek Józef Pi∏sudski.

Dworek s∏u˝y∏ jako miejsce wypoczynku dla urz´d-
ników paƒstwowych wy˝szych szczebli. W czasie II wojny
Êwiatowej obiekt s∏u˝y∏ gestapo. Po wojnie obiekt pozo-
stawa∏ do 1952 roku w gestii centralnych w∏adz paƒstwo-
wych. Wypoczywa∏y tu ró˝ne osoby, ale ich pobyty owia-
ne by∏y tajemnicà. Dawni pracownicy dworku wspominajà
Konstantego Rokossowskiego, Jakuba Bermana i Mariana
Spychalskiego. W 1956 r. budynek zosta∏ przekazany
uzdrowisku. W 1967 r. obiekt przej´∏y w∏adze wojewódz-
kie. Na poczàtku lat 80. XX w. zosta∏ przekazany w∏adzom
Ciechocinka i przekszta∏cony w przedszkole.

W 2001 r. Rada Miasta Ciechocinka zwróci∏a si´ do
Prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego z propozycjà
przywrócenia dworkowi historycznej roli. Odrestaurowany
Dworek Prezydenta RP zosta∏ uroczyÊcie otwarty 2 maja
2003 r. z udzia∏em pary prezydenckiej, Jolanty i Aleksan-
dry KwaÊniewskich. Decyzjà w∏adz powsta∏ oÊrodek in-
formacyjno-edukacyjny, który jest udost´pniany bezp∏atnie
do zwiedzania.

        [za muzeum.ciechocinek.pl]

 Dworek
Prezydenta

Rzeczpospolitej
Polskiej
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nach, w polskim spo∏eczeƒstwie przez
czas zaborów. Legendy przede wszyst-
kim powstaƒców styczniowych. DziÊ
155. rocznica wybuchu powstania sty-
czniowego. Ciesz´ si´, ˝e mog∏em
przed momentem pod obeliskiem Ro-
mualda Traugutta z∏o˝yç wieniec jako

Prezydent RP, oddajàc ho∏d temu wiel-
kiemu patriocie - doda∏ Andrzej Duda.

- Wiemy, ˝e w II Rzeczpospolitej z
niezwyk∏ym szacunkiem traktowano
pami´ç o powstaniu styczniowym i z
niezwyk∏ym szacunkiem traktowano
powstaƒców styczniowych. Chcia∏bym,
byÊmy tak˝e my z takim samym szacun-
kiem i takà samà jednoÊcià w polskim
spo∏eczeƒstwie uczcili stulecie odzyska-
nia niepodleg∏oÊci - mówi∏ prezydent,
podkreÊlajàc ˝e upami´tnienie tego
wydarzenia powinno dziaç si´ przede

wszystkim na szczeblu lokalnym.
Po wizycie w Dworku Prezydenckim

prezydent uda∏ si´ wraz z burmistrzem
Leszkiem Dzier˝ewiczem i Marcinem
Zajàczkowskim, przewodniczàcym Rady
Miejskiej, na spacer pod t´˝niami.

Wystawa „Niepodleg∏a. Ojcowie nie-

podleg∏oÊci” opowiada o wybitnych
Polakach - m´˝ach stanu, przywódcach
politycznych, spo∏ecznych i wojsko-
wych, którzy doprowadzili swojà dzia-
∏alnoÊcià do odzyskania przez Polsk´
niepodleg∏oÊci w 1918 roku. W dwor-
ku zaprezentowano wizerunki m.in.
Józefa Pi∏sudskiego, Romana Dmows-
kiego, Ignacego Paderewskiego, Igna-
cego Daszyƒskiego, Wincentego Wi-
tosa, Wojciecha Korfantego, Józefa
Hallera czy Kazimierza Sosnkowskiego.

   red.



To by∏ rekordowy fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. 163 wolontariuszy zebra∏o a˝ 54 tys. z∏.
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„Jako wieloletni organizator WOÂP
myÊleliÊmy, ˝e nic nas nie jest w stanie
zaskoczyç, a jednak…  Zg∏osi∏o si´ do
nas a˝ 163 wolontariuszy, 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” - pisa∏a
w „Zdroju” jeszcze przed fina∏em Ka-
tarzyna Kaliszewska, szef sztabu WOÂP
w Ciechocinku.

Rekordowa liczba wolontariuszy
prze∏o˝y∏a si´ na rekordowy fina∏.
Ostatecznie w Ciechocinku uda∏o si´
zebraç a˝ 54 667, 88 z∏, czyli ponad
8 tys. z∏ wi´cej ni˝ przed rokiem.

- Cieszymy si´ i mamy ogromnà sa-
tysfakcj´, ˝e Ciechocinek nie zawiód∏ i
mamy kolejny rekord - mówi Barbara
Kawczyƒska, dyrektor Miejskiego Cen-
trum Kultury.

Sam fina∏ odby∏ si´ 14 stycznia, tra-
dycyjnie pod muszlà koncertowà w
parku Zdrojowym. Na scenie zagrali
Maciej Lipina, Navigator i Pàczki w
t∏uszczu, a publicznoÊç mog∏a ogrzaç
si´ przy wojskowej grochówce wyda-
wanej przez seniorów z Domu Dzien-
nego Pobytu „Niezapominajka”, stoisku
grillowym prowadzonym przez Klub
Motocyklowy Boruta czy s∏odkoÊciach

proponowanych przez Piekarni´ Pol-
korn.

W orkiestrowych aukcjach ciechoci-
nianie licytowali m.in. obraz Karola
Kossaka, maskotk´ z autografem To-
masza Karolaka i gad˝ety zwiàzane z
WOÂP. Fina∏ zwieƒczy∏o tradycyjne
Êwiate∏ko do nieba.

W tym roku Wielka Orkiestra Âwià-
tecznej Pomocy gra∏a na rzecz wsparcia
dla podstawowych oddzia∏ów neona-
tologicznych.

     red.

Rekordowa orkiestra
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Podczas fina∏u Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy w Ciechocinku wystàpili:
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Maciej Lipina i muzycy Teatru Âlà-
skiego w programie „Skazany na blue-
sa”. W Teatrze Âlàskim przygotowano
pierwsze w Polsce przeniesienie filmo-
wej historii Przemys∏awa Angermana i
Jana Kidawy-B∏oƒskiego na teatralne
deski. Adaptacji i re˝yserii historii o
RyÊku Riedlu podjà∏ si´ Arkadiusz Ja-
kubik. W Ciechocinku zobaczymy wy-
brane utwory w wykonaniu Macieja
Lipiny, wokalisty, gitarzysty, lidera grupy
Âcigani i odtwórcy roli RyÊka Riedla w
spektaklu.

Navigator, zespó∏ za∏o˝ony przez
Stanis∏awa Goca i Zbyszka Staniszews-
kiego. Ka˝dy z nich dodaje do utworów
w∏asnà nut´ energetycznà, co sk∏ada
si´ na mocno dynamiczne brzmienie,
które dobrze wpisuje si´ w rockowy /

hardrockowy klimat preferowany przez
ch∏opaków. Pierwszy singiel „Bastion”
zosta∏ nagrany w 2013 r., w tym samym
czasie powsta∏y kolejne utwory: „D∏ugie
lata”, „Los”, „Opuszczony”, „Ostatnie
s∏owa”.

Pàczki w t∏uszczu. Muzyczny duet
tworzà Tomasz Karolak, jeden z naj-
popularniejszych polskich aktorów,
dyrektor teatru IMKA, oraz Bartek
Miecznikowski, gitarzysta, stale wspó∏-
pracujàcy m.in. z Robertem Chojnac-
kim, Honoratà „Honey” Skarbek, Bar-
tkiem Królem i grupà Jeden Osiem L.
Jako muzyk sesyjny nagrywa∏ tak˝e
m.in. z grupami Magma, Zdobywcy
Pewnych Oskarów, Superpuder,
Agnieszkà W∏odarczyk, Jayem Delano
i Nowatorem.

26. Fina∏
Wielkiej Orkiestry

Âwiàtecznej Pomocy
w Ciechocinku wspierali:

Gmina Miejska Ciechocinek,
Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta,

Miejska Biblioteka Publiczna,
OÊrodek Sportu i Rekreacji

w Ciechocinku,
Gazeta Pomorska, Zdrój Ciechociƒski,

portal MiastoCiechocinek,
Szko∏a Podstawowa nr 1,
Szko∏a Podstawowa nr 3,
Liceum Ogólnokszta∏càce,
Niepubliczne Gimnazjum,

Przedszkole Samorzàdowe Nr 1 „Bajka”,
Przedszkole Samorzàdowe Nr 2

im. Kubusia Puchatka,
Pensjonat pod Jemio∏à,

Piekarnia Polkorn,
Przedsi´biorstwo Ekociech,

F.H.U. „BAZAR BIS” Hurtownia
Owoców i Warzyw,

Cukiernia Jana Szulca,
Sklep FAMA,

Sklep Papierniczy Pani Jadwigi ¸ojko,
Auto Trezor,

Firma PLH Pana Leszka Promiƒskiego,
TeoDorka Centrum Rehabilitacji i

Wypoczynku,
Sklep Pana Ryszarda Zalewskiego,

Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Studio Neskam, Astex Puczyƒscy,

Studio Reklamy i Fotografii „Fenix”,
Hotel Willa York,

Derma Clinicum Pani Beata Smyk,
Uniwersytet dla Aktywnych,

Dom Dziennego Pobytu
„Niezapominajka”,
Restauracja Bristol,

Klub Motocyklowy Boruta MC Poland,
Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej,

Spi˝arnia Kujawska w Stawkach,
Samodzielny Publiczny Zak∏ad

Leczniczo-Opiekuƒczy w Racià˝ku.



Sko∏owani, Storytellers, Stara Szko∏a i pARTyzant zagrali podczas wyjàtkowego koncertu w Teatrze Letnim
16 grudnia. Lokalne zespo∏y promowa∏y niedawno wydane p∏yty.
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Sko∏owani zagrali z przyjació∏mi

Âwiàtecznemu koncertowi towarzy-
szy∏a niezwyk∏a energia i atmosfera,
której sprzyja∏ fakt, ˝e wszyscy wy-
st´pujàcy na scenie muzycy Êwietnie
si´ znajà.

- Prowadzi∏em koncerty muzycznych
s∏aw, ale dopiero teraz czuj´, ˝e pro-
wadz´ koncert - Êmia∏ si´ Marek Ga-
szyƒski, legendarny dziennikarz mu-
zyczny i tekÊciarz, który by∏ konfe-

ransjerem. - Tak jak John F. Kennedy
powiedzia∏ „jestem berliƒczykiem”, tak
ja mog´ powiedzieç „jestem ciechoci-
nianinem” - doda∏.

Prócz Sko∏owanych, Storytellers i Sta-
rej Szko∏y na scenie Teatru Letniego
wystàpili Apostolis Anthimos, Jaros∏aw
Tioskow, S∏awomir Ma∏ecki, Marek
Modrzejewski, Przemys∏aw ¸osoÊ, Jacek
Gazda i Aleksander Górny.

W trakcie koncertu sprzedawano ce-
gie∏ki, z których dochód przeznaczono
na rehabilitacj´ dzieci z niepe∏nospraw-
noÊciami, podopiecznych Uczniows-
kiego Klubu Sportowego „Tà˝yna” z
Aleksandrowa Kujawskiego.

Koncert swym patronatem objà∏
Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz Ciecho-
cinka.
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- Chcemy pokazaç, ˝e pomimo niepe∏nosprawnoÊci Êwiat mo˝na po-
strzegaç ca∏kowicie inaczej, mo˝na ˝yç aktywnie, mieç pasje, zain-
teresowania. Mo˝na ˝ycie prze˝yç jakoÊ pe∏niej - mówi w rozmowie ze
„Zdrojem” Jerzy Szymaƒski z zespo∏u Sko∏owani, który wyda∏ w∏aÊnie
p∏yt´ „Wieczny ch∏opiec”.
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Krzysztof Lepczyƒski: Jak powstali
Sko∏owani?

Jerzy Szymaƒski: Pi´ç lat temu ob-
chodziliÊmy dwudziestolecie dzia∏al-
noÊci Stowarzyszenia Centrum Nieza-
le˝nego ˚ycia i w Teatrze Letnim zor-
ganizowaliÊmy koncert jubileuszowy.
Na t´ okolicznoÊç napisa∏em tekst
piosenki „Wieczny ch∏opiec”, który jest
zamieszczony na p∏ycie pod tym samym
tytu∏em. PoprosiliÊmy KrzyÊka Toczko
„Partyzanta”, ˝eby skomponowa∏ do
tego utworu muzyk´. Poczàtkowo mia∏
zaÊpiewaç „Partyzant”, ale podczas
prób w Sajgonie stwierdzi∏, ˝e to nasz
kawa∏ek i my mamy to zrobiç. Wypad∏o
na mnie i tak dosz∏o do tego historycz-
nego, a mo˝e histerycznego (Êmiech)
wykonu. Miko∏aj Toczko zagra∏ na per-
kusji, „Partyzant” na gitarze, a Krzysiek
„Broda” Sieradzki na harmonijce ustnej.
To nie by∏o jakieÊ wielkie artystyczne
wykonanie, ale publicznoÊci si´ chyba
podoba∏o. To by∏a iskra, która rozpali-
∏a ch´ç komponowania i wspólnego

grania. PomyÊla∏em wówczas, dlaczego
nie? I tak zacz´liÊmy si´ bawiç.

- Powsta∏ zespó∏.
- Pomalutku, pomalutku, sk∏ady si´

zmienia∏y, a˝ wreszcie  wykrystalizowa∏
si´ w miar´ sta∏y sk∏ad. Do∏àczy∏ Adam
Majewski, dzi´ki czemu mieliÊmy wresz-
cie m´ski wokal oraz gitar´ elektrycznà.
Damski g∏os zapewniajà Maja Miko∏aj-
czak, Natalia Hercberg oraz Patrycja
Longwe Lewandowska. D∏ugo nie mie-
liÊmy prawdziwej perkusji, tu dopisa∏o
nam szcz´Êcie. SzukaliÊmy miejsca do
nagrania kawa∏ka „Skacz z g∏owà”,
S∏awek Ma∏ecki podpowiedzia∏ nam,
˝e w Ciechocinku jest studio Roberta
Biadunia, który jest Êwietnym muzykiem
i realizatorem nagraƒ, a jego syn… gra
na perkusji. Szybko si´ dogadaliÊmy i
w ten sposób Krzysiek Biaduƒ zaczà∏ z
nami graç. Do zespo∏u do∏àczyli jeszcze
Darek Grzelak z Aleksandrowa grajàcy
na gitarze basowej i Juan Perez, Kubaƒ-
czyk mieszkajàcy w Polsce, który gra
na instrumentach perkusyjnych. Krzysiek

Chodzi o to,
˝eby iÊç do przodu

Zagrali w Teatrze Letnim:
Storytellers, zespó∏ który wyda∏ swojà pier-

wszà p∏yt´ „In other words”. Swój repertuar
opierajà na w∏asnych kompozycjach, bogatych
w liryczne melodie. Podczas koncertów zespo∏u
nie brakuje jednak znanych tematów muzycz-
nych, podanych s∏uchaczom w interesujàcej
formie. To narratorzy opowieÊci, ukrytych w
ka˝dej granej przez nich melodii. Wyobraênia
s∏uchacza decyduje o tym, jakà histori´ odnaj-
dzie w utworze. Wybrali sobie drog´ doÊç
niepopularnà, jakà jest wykonywanie muzyki
instrumentalnej. Szukajà jednak ciàgle w tej
formule czegoÊ nowego. Liderem tego mu-
zycznego projektu jest Przemys∏aw „Iwo”
Gronkowski.

Stara Szko∏a z Inowroc∏awia, zespó∏ za-
∏o˝ony z potrzeby serca w lutym 2010 r. przez
grup´ dojrza∏ych ju˝ facetów, którzy w m∏o-
doÊci marzyli o muzykowaniu. Teraz te wspól-
ne marzenia realizujà. Stara Szko∏a to autorska
twórczoÊç w bluesowo-rockowym klimacie.
Znakomite teksty Tomka pisane sà z pozycji
dojrza∏ego m´˝czyzny. Ich uniwersalny i po-
nadczasowy wydêwi´k powoduje, ˝e wielu
s∏uchaczy odnajduje w nich coÊ o sobie. Roz-
budowana sekcja rytmiczna, dwie gitary solo-
we oraz przejmujàce brzmienie harmonijki
ustnej stanowi o sile muzycznej tego zespo∏u.
W trakcie koncertu promowana b´dzie najno-
wsza p∏yta zespo∏u „Coraz bli˝ej”.

Zespó∏ pARTyzant, czyli Krzysztof Toczko
i jego syn Miko∏aj. W trakcie koncertu muzycy
zaprezentujà utwory z najnowszej p∏yty „Keno-
psja”. Krzysztof Toczko wÊród muzyków i fa-
nów znany jako pARTyzant - to gitarzysta,
który do perfekcji opanowa∏ trudnà, unikatowà
technik´ tappingu obur´cznego. Potrafi graç
jednoczeÊnie na dwóch gitarach. Tapping
polega na silnym, precyzyjnym wydobywaniu
dêwi´ków z gitary, uderzajàc lub dociskajàc
struny do gryfu. Jest jednà z najbardziej wido-
wiskowych technik, wymagajàcà precyzji i
kunsztu, solidnego przygotowania muzycz-
nego i doskona∏ej techniki gry. Do tego stylu
gry trzeba mieç naprawd´ Êcis∏y, precyzyjny
umys∏ i niesamowicie muzykalnà dusz´. ArtyÊ-
cie towarzyszy syn, Miko∏aj Toczko, Êwietny
perkusista. Koncerty tego wyjàtkowego duetu
sà ciekawymi spektaklami pe∏nymi refleksji i
humoru. Majà oni za sobà wyst´py tak˝e poza
granicami kraju m.in. Niemczech, Szkocji w
Czechach oraz w Iranie. Sà jednymi z niewielu
wykonawców, którzy Êwietnie odnajdujà si´
zarówno na du˝ej scenie jak i w ma∏ych,
klimatycznych klubach.

Zespó∏ Sko∏owani zwiàzany jest z Centrum
Niezale˝nego ˚ycia Sajgon. Dlaczego nazwa
Sko∏owani? Bo troszeczk´ zakr´ceni, wieczni
ch∏opcy z siwymi g∏owami, dla których mi∏oÊç,
przyjaêƒ i rock and roll sà najwi´kszymi wartoÊ-
ciami. A to, ˝e dla dwóch z nich coÊ si´ przy-
czepi∏o do ty∏ka, nie ma ˝adnego znaczenia.
Sta∏y sk∏ad zespo∏u tworzà Jerzy Szymaƒski,
Krzysztof „Broda” Sieradzki, Maja Miko∏ajczak,
Adam Majewski, Krzysztof Biaduƒ, Dariusz
Grzelak i Juan Perez. Sko∏owani podczas kon-
certu promowali swojà pierwszà p∏yt´ „Wiecz-
ny ch∏opiec”.
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„Broda” Sieradzki gra na gitarze i har-
monijce ustnej, ja na fletach, fla˝ole-
tach, irish whistle.

- I si´ bawicie.
- I si´ bawimy. W ubieg∏ym roku za-

cz´liÊmy kombinowaç z p∏ytà. MieliÊ-
my troch´ materia∏u, który ogrywaliÊ-
my na koncertach, troch´ coverów, ale
chcieliÊmy, ˝eby p∏yta by∏a autorska.
Zacz´liÊmy nagrywanie od piosenki
„Skacz z g∏owà”, która przestrzega
przed brawurowymi skokami do wody.
W tym kawa∏ku zagra∏ z nami na gita-
rze S∏awek Ma∏ecki i wtedy to wpad-
liÊmy pomys∏, aby do kolejnych utwo-
rów zaprosiç goÊci. W Êrodowisku mu-
zycznym mamy mnóstwo znajomych.
Organizujàc Prezentacje Artystyczne
„Sztuka Bez Barier” oraz Happy Jazz
Festiwal poznaliÊmy mas´ fantastycz-
nych muzyków. Pojawi∏o si´ pytanie:
dlaczego nie mieliby pojawiç si´ na
naszej p∏ycie, zagraç z nami? Zacz´liÊ-
my z nimi rozmawiaç, dzwoniç, uma-
wiaç si´. Nikt nie odmówi∏, wszyscy
zareagowali z entuzjazmem. I tak za-
cz´liÊmy ich Êciàgaç do ciechociƒskiego
Robin Studio,  gdzie ka˝dy z tych mu-
zyków i wokalistów wniós∏ coÊ od sie-
bie.

- Co mo˝na us∏yszeç na waszej
p∏ycie?

- P∏yta jest pomieszana i to nieêle.
Sà kawa∏ki utrzymane w mocno blueso-
wej stylistyce, jak „Zmys∏owa sprzecz-
noÊç”, którà wczoraj w „Trójce” puÊci∏
Piotr Baron. Jest te˝ klasyczny blues,
na przyk∏ad „Wyciszam cisz´”, gdzie
Êpiewa Majka, a na gitarze Êwetnie
zagra∏ Olek Górny. Jest motyw smoot-
hjazzowy, gdzie Asia Czajkowska - Zoƒ
rewelacyjnie Êpiewa „Bia∏à kaw´”. Sà
te˝ ballady. „Burza uczuç” to typowa
ballada rockowa, ale utrzymana w kli-
macie po∏udniowoamerykaƒskim. W

tym utworze przepi´knie na gitarze
akustycznej zagra∏ Przemek Ivo Gron-
kowski ze Storytellers. Na p∏ycie musia∏
te˝ znaleêç si´ tytu∏owy „Wieczny ch∏o-
piec” opowiadajàcy o przyjaêni, tole-
rancji oraz innych wa˝nych sprawach.
Wa˝ny utwór, który mówi troch´ o nas
to „Sko∏owani”. Tekst napisa∏ Marek
Gaszyƒski, a muzyk´ skomponowa∏
nasz by∏y gitarzysta Leszek Piwoƒski.
P∏yta ukaza∏a si´ przed Êwi´tami, dla-
tego nie mog∏o zabraknàç „Kol´dy
przemyÊlenia”, w której Marek Modrze-
jewski Êpiewa, by w tym wyjàtkowym
czasie spojrzeç w siebie. Jest w tym
albumie piosenka ekologiczna „Armia
pustych flach” z rewelacyjnà gitarà
„Partyzanta”. P∏yt´ koƒczy bonus,
którym jest angielskoj´zyczna wersja
„Burzy uczuç” zaÊpiewana przez Pa-
trycj´ Longwe Lewan-dowskà. Tekst na
j´zyk angielski prze∏o˝y∏ Grzegorz Le-
wandowski. Wszystkie utwory zaaran-
˝owane by∏y przez Roberta Biadunia,
który te˝ udziela∏ si´ jako muzyk grajàcy
na gitarze elektrycznej, gitarze basowej
oraz organach Hammonda.

- Czym dla Sko∏owanych jest mu-
zyka?

- To pasja. Najwa˝niejsze jest to, ˝e
paru wiecznych ch∏opców, niektórzy
ju˝ z siwymi g∏owami spotka∏o si´ i
stwierdzi∏o, ˝e mo˝na si´ realizowaç
w ten sposób. Ale trzeba te˝ pami´taç
o kontekÊcie, w którym to jest robione.
Tym kontekstem jest Sajgon, miejsce
w którym staramy si´ „naprawiaç” ludzi
po urazach rdzenia kr´gowego. I tutaj
chcemy pokazaç naszym podopiecz-
nym, ˝e pomimo niepe∏nosprawnoÊci
Êwiat mo˝na postrzegaç ca∏kowicie
inaczej, mo˝na ˝yç aktywnie, mieç pa-
sje, zainteresowania, nie siedzieç tylko
przed komputerem czy si´ upijaç bez-
sensownie. Mo˝na ˝ycie prze˝yç jakoÊ

P∏yta „Wieczny ch∏opiec”

Ze Sko∏owanymi wystàpili Joanna
Czajkowska-Zoƒ, Anthimos Apostolis
(SBB), S∏awomir Ma∏ecki i Marek Mo-
drzejewski (Zdrowa Woda), Jacek Gaz-
da (Easy Rider, Hokus, grupa Niemen),
Aleksander Górny (Hokus), Krzysztof
Toczko i Miko∏aj Toczko (pARTyzant),
Jaros∏aw Tioskow (Kasa Chorych), Prze-
mys∏aw ¸osoÊ i Igor Nowicki (Open
Blues), Henryk Chy∏a (Stara Szko∏a).

P∏yt´ „Wieczny ch∏opiec” mo˝esz
kupiç w serwisie nuplays.pl, w siedzibie
Sajgonu (ul. Wojska Polskiego 17 w
Ciechocinku) lub w salonach Media
Markt.

pe∏niej. Chcemy pokazaç, ˝e nawet jeÊli
coÊ nam przylepi∏o si´ do ty∏ka, mo˝na
mieç marzenia, które mo˝na i trzeba
realizowaç, trzeba chcieç.

- Wasz przekaz wydaje si´ najmoc-
niej widoczny w utworze „Skacz z
g∏owà”.

- On przestrzega przed skokami do
wody, ˝eby m∏odzi ludzie pomyÊleli i
zastanowili si´, zanim skoczà na „g∏ów-
k´”. Nieudany skok to bardzo powa˝-
ne konsekwencje. My to wiemy, bo na
co dzieƒ zajmujemy si´ ludêmi, którzy
po∏amali sobie kr´gos∏up i z∏amali swo-
je ˝ycie. Ale te˝ wa˝ny przekaz jest w
utworze „Sko∏owani”. Marek Gaszyƒski
napisa∏: „Co by∏o to by∏o zapomniane
/ w nowe melodie zas∏uchani / jadà po
przysz∏oÊç ko∏o w ko∏o / by hymn swój
Êpiewaç ‘Sko∏owani’”. Wa˝nym prze-
s∏aniem wydania naszej p∏yty jest pro-
pagowanie idei „Niezale˝nego ˚ycia”,
której podstawowym za∏o˝eniem jest
to, ˝e ka˝dy jest w stanie samodzielnie
rozwiàzywaç swoje problemy, podej-
mowaç niezale˝ne decyzje i samodziel-
nie kszta∏towaç swoje ˝ycie. Chodzi o
to, ˝eby iÊç czy jechaç ciàgle do przo-
du, nie rozpami´tujàc tego, co ju˝ za
nami.



Tegoroczny bud˝et Ciechocinka zosta∏ przyj´ty niemal jednog∏oÊnie. Choç wykuwanie kompromisu trwa∏o
niemal do ostatniej chwili.

Podczas sesji Rady Miejskiej 28 gru-
dnia za projektem bud˝etu zag∏osowa-
∏o 12 radnych, a jeden wstrzyma∏ si´
od g∏osu. - Dzi´kuj´ paƒstwu za to, ˝e
bud˝et zosta∏ przyj´ty niemal˝e jedno-
myÊlnie, szczególnie w sytuacji, kiedy
rodzi∏ si´ w takich du˝ych bólach -
mówi∏ burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.

Te bóle to a˝ trzy projekty bud˝eto-
we, które powsta∏y od po∏owy listopa-
da. Pierwszy nie spotka∏ si´ z aprobatà
radnych, wobec czego burmistrz prze-
d∏o˝y∏ kolejny, znaczàco ograniczajàcy
wydatki inwestycyjne. - Drugi z projek-
tów, który by∏ najbardziej restrykcyjny,
mia∏ stanowiç impuls do naszych dysku-
sji, próby przekonania do swoich argu-
mentów i szukania konsensusu. I wresz-
cie projekt, który zosta∏ paƒstwu
przed∏o˝ony jako ostateczny - zaznaczy∏
burmistrz, dodajàc ˝e prace nad osta-
tecznym kszta∏tem dokumentu trwa∏y
niemal przez ca∏y poprzedzajàcy sesj´
dzieƒ, a projekt by∏ gotowy w póênych
godzinach wieczornych. - Chcia∏em
podzi´kowaç pani skarbnik, bo na
przestrzeni blisko 23 lat konstruowania
projektów bud˝etu po raz pierwszy
zdarzy∏o si´, ˝eby pracowa∏a nad trze-
ma projektami - doda∏ burmistrz.

- Niecz´sto si´ zdarza, aby zadania,
które majà byç realizowane przez po-
szczególne jednostki gminne, otrzyma-
∏y Êrodki finansowe kwotach, o które
wnioskowa∏y, a w kilku przypadkach
sà to kwoty jeszcze wy˝sze. Oznacza
to, ˝e wszystkie zadania zaplanowane
przez kierowników jednostek gminnych
majà szans´ pe∏nej realizacji - zaznaczy∏
Leszek Dzier˝ewicz.

- Mam wra˝enie, ˝e po raz kolejny
nie wyciàgn´liÊmy wniosków z roku
poprzedniego - stwierdzi∏ jednak Marcin
Zajàczkowski, przewodniczàcy Rady
Miejskiej, wskazujàc na niepotrzebnà
nerwowoÊç podczas prac nad bud˝et-
em i wyt´˝onà prac´ do ostatniej chwili.
- Tegoroczny bud˝et mo˝na okreÊliç
bud˝etem kompromisu, ale nie mo˝na
go okreÊliç mianem bud˝etu prorozwo-
jowego. Zbyt koncentrujemy si´ na par-
tykularnych interesach lokalnych spo-
∏ecznoÊci, które reprezentujemy, a za-
pominamy o tym, po co tu naprawd´
jesteÊmy. Chcemy widzieç Ciechocinek
wielki za kilka, kilkanaÊcie lat, a nie tyl-
ko za rok czy za dwa lata. Mam wra-
˝enie, ˝e przy konstrukcjach kolejnego
bud˝etu powinniÊmy pami´taç o tym,

˝eby by∏ to bud˝et d∏ugofalowy i ini-
cjujàcy prawdziwe zmiany w kluczo-
wych dla uzdrowiska elementach, jakim
jest chocia˝by jakoÊç powietrza, orga-
nizacja ruchu samochodowego w cen-
trum, uporzàdkowanie transportu pu-
blicznego, uporzàdkowanie przestrzeni
publicznej. Chcia∏bym Paƒstwu przy-
pomnieç, ̋ e w czerwcu 2016 roku uch-
waliliÊmy Strategi´ Rozwoju Miasta
Ciechocinek na lata 2016-2017. Ser-
decznie polecam lektur´ tego doku-
mentu w porównaniu z poprzednim
i aktualnym bud˝etem i mam nadzie-
j´, ˝e wspólnie wyciàgniemy wnioski
i wspólnie wypracujemy pewnie pole
do zmian dla Ciechocinka w bud˝ecie
roku 2018.
Bud˝et z deficytem

W tegorocznym bud˝ecie przewi-
dziane sà dochody na poziomie 44,3
mln z∏ i wydatki wynoszàce 49 mln z∏.
Deficyt w wysokoÊci 4,76 mln z∏ prak-
tycznie w ca∏oÊci ma zostaç pokryty
dzi´ki emisji obligacji komunalnych. Na
inwestycje w 2018 roku przeznaczone
b´dzie 6,2 mln z∏. Co powstanie za te
pieniàdze?
Miejska pla˝a

W drugiej po∏owie ubieg∏ego roku
nad Wis∏à powsta∏a piaszczysta pla˝a
z boiskiem do siatkówki i miejscami
le˝akowymi, altanami i niewielkim par-
kingiem. W tym roku dodatkowo wy-
budowana ma byç przystaƒ wodna z
pomostem. Koszt tej inwestycji to 250
tys. z∏.
Nowy przystanek autobusowy

Przy ul. Wo∏uszewskiej, w bezpoÊred-
nim sàsiedztwie popularnej pizzerii
powstaç ma nowy przystanek autobu-
sowy, który wyprowadzi ruch du˝ych
pojazdów z centrum miasta. Na jego
budow´ przewidziano 800 tys. z∏. - Te
Êrodki finansowe zostanà uruchomione
dopiero w momencie, kiedy b´dziemy
mieli pisemne potwierdzenie ze strony
PKP na mo˝liwoÊç wydzier˝awienia
fragmentu dzia∏ki kolejowej, która wy-
korzystana zostanie na stworzenie ∏àcz-
nika pomi´dzy ul. Kopernika, a obec-
nym terenem parkingu „Centrum” -
zastrzeg∏ burmistrz.
Wodny plac zabaw

Przy ul. Staszica, w sàsiedztwie parku

linowego, powstaç ma okaza∏y wodny
plac zabaw dla dzieci. Jego budowa
planowana by∏a ju˝ w ubieg∏ym roku,
˝aden jednak z szeÊciu dotychczaso-
wych przetargów nie potoczy∏ si´ po
myÊli miasta. A to wykonawcy ˝àdali
zbyt wiele pieni´dzy (nawe 4,7 mln z∏),
a to pope∏niali b∏´dy w dokumentach
przetargowych. - Mam nadziej´, ˝e to
zadanie, pomimo takich przeszkód,
uda nam si´ zrealizowaç i wszyscy b´-
dziemy mieli satysfakcj´ z tego, ˝e naj-
m∏odsi mieszkaƒcy i goÊcie uzdrowiska
b´dà z tego miejsca korzystaç - mówi∏
burmistrz. Na budow´ placu zabaw w
tegorocznym bud˝ecie przeznaczono
300 tys. z∏ prócz 3,2 mln z∏ z ubieg∏o-
rocznej puli.
Przebudowa budynku komunalnego

Sporà inwestycjà b´dzie moderniza-
cja i przebudowa budynku mieszkal-
nego przy ul. Nieszawskiej 149. Obecnie
dysponuje on dwoma mieszkaniami,
docelowo ma ich byç 27, co pozwoli
rozwiàzaç znacznà cz´Êç problemów
mieszkaniowych w Ciechocinku. In-
westycja ma si´ zakoƒczyç w 2019 ro-
ku, w tym roku jej koszt wyniesie 1,3
mln z∏.
Rewitalizacja Teatru Letniego

Teatr Letni zosta∏ wyremontowany
w 1998 roku i od tego czasu nie do-
konywano ˝adnej powa˝niejszej mo-
dernizacji tego budynku. Jak czytamy
w uzasadnieniu bud˝etu, obecnie
obiekt ten wymaga wymiany elemen-
tów konstrukcji drewnianej, stolarki
okiennej i drzwiowej, instalacji wodno-
kanalizacyjnej. Gmina ma szans´ na
dofinansowanie ze Êrodków europejs-
kich, z w∏asnych funduszy przeznacza
na remont 600 tys. z∏.
Budowa dróg

W 2018 roku planowana jest bu-
dowa nawierzchni ul. Nieszawskiej
(wzd∏u˝ bloków CTBS, 400 tys. z∏) oraz
przebudowa ul. Ogrodowej (300 tys.
z∏), a tak˝e odwodnienie osiedla przy
ul. Nieszawskiej 149a i 149b. Wykona-
ny ma byç tak˝e projekt budowy na-
wierzchni ulicy Sowiƒskiego. Na ulicach
Orzechowej, Zielonej i Rolnej pojawi
si´ nowe oÊwietlenie.

    red.

Bud˝et kompromisu
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Aktorka charakterystyczna

Jednà z zapomnianych postaci jest
Janina Munclingrowa - aktorka, która
wyst´powa∏a na deskach teatru ponad
pi´çdziesiàt lat. Przysz∏a na Êwiat 19
lutego 1887 r. w Ciechocinku, choç
podawa∏a potem dat´ 1893 r. Pocho-
dzi∏a z rodziny ciechociƒskich hotelarzy.
By∏a córkà Karola Adama i Aleksandry
z domu Bartz. Jej ojciec i stryj Oskar
byli spadkobiercami Karola Müllera -
w∏aÊciciela najwi´kszego w uzdrowisku
hotelu, który ciàgle czeka na odbudow´
po po˝arze w 2008 roku. W ocalonym
skrzydle - nowym hotelu Müllera mieÊci
si´ obecnie Liceum Ogólnokszta∏càce
im. S. Staszica. Do braci Adamów na-
le˝a∏ te˝ drewniany budynek przy ul.
Zdrojowej 2 b - obecnie siedziba Biura
Promocji Miasta.

Zakochana w teatrze

Janina Adamówna ucz´szcza∏a na
pensj´ we W∏oc∏awku. Ju˝ w latach
szkolnych ch´tnie bra∏a udzia∏ w przed-
stawieniach amatorskich. W 1911 r.
ukoƒczy∏a klas´ dramatycznà przy War-
szawskim Towarzystwie Muzycznym.
Debiutowa∏a w sezonie 1911/1912 w
Teatrze Komedii w P∏ocku, a nast´pnie
przez dwa lata by∏a aktorkà Teatru Pols-
kiego w Poznaniu. Gra∏a wówczas M∏y-
nark´ w „Zaczarowanym kole” Lucjana
Rydla, Goplan´ w „Balladynie” Juliusza
S∏owackiego, Podstolin´ w „ZemÊcie”
Aleksandra Fredry. Tam pozna∏a swo-
jego przysz∏ego m´˝a, Józefa Munclin-
gra, który by∏ Êpiewakiem. W czerwcu
1914 r. wyst´powa∏a goÊcinnie w cie-
chociƒskim teatrze. W latach 1917-18
gra∏a w Teatrze Polskim w ̧ odzi, wyst´-
pujàc ju˝ pod nazwiskiem m´˝a. Prze-
nios∏a si´ do Warszawy. Zaanga˝owa∏a
si´ do zespo∏u Teatru Polskiego w War-
szawie, gra∏a te˝ w Teatrze Ma∏ym.
Mà˝ wyjecha∏ w 1921 r. na sta∏e z Pols-
ki do Czechos∏owacji, zaÊ ona pozosta∏a
w kraju. Wyst´powa∏a w Teatrze na
Ch∏odnej w Zrzeszeniu Artystów Teatru
Polskiego, w teatrach: Letnim, Narodo-
wym i Nowym.

Na deskach teatru i na ekranie

Jan Lorentowicz pisa∏ o niej, ˝e by∏a
„pomys∏owà odtwórczynià jaskrawych
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ROK PRAW KOBIET

Sejm ustanowi∏ rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. Jest to okazja, by przypomnieç zas∏u˝one 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.

postaci charakterystycznych”. Do his-
torii teatru wesz∏y jej role: Prudencji w
„Damie kameliowej”, siostry Barbary w
„Wariacie i zakonnicy” Witkacego,
Anieli w „Dziejach grzechu”, Celii w
„Operze za trzy grosze”. Janina Mun-
clingrowa pojawi∏a si´ te˝ na ekranie.
W 1933 r. zagra∏a w filmie „Szpieg w
masce” w re˝yserii Mieczys∏awa Kra-
wicza u boku Hanki Ordonówny.

Na scenie i przy mikrofonie

W czasie II wojny Êwiatowej praco-
wa∏a jako kelnerka w Cafe Bazar w
Warszawie. Po 1945 r. pozosta∏a w
zespole artystycznym Teatru Polskiego.
Zagra∏a m. in. Agrafien´ we „Wrogach”
M. Gorkiego, Pó∏toraczk´ w „Odwie-
dzinach” L. Kruczkowskiego. W 1957
r. przesz∏a na emerytur´, ale nie zesz∏a
ze sceny. Grywa∏a zgodnie ze swoimi
warunkami zewn´trznymi starsze ko-
biety, szczególnie znakomicie kreÊlàc
portrety psychologiczne kobiet z ni˝-
szych warstw. Jej dorobek jest niezwykle
bogaty. Gra∏a: Zofi´ Sworzeniowà w
„Domu kobiet” Z. Na∏kowskiej, Mirskà
w „Klubie kawalerów” M. Ba∏uckiego,

Dyndalskà w „Damach i huzarach” A.
Fredry, Tadrachowà w „MoralnoÊci pani
Dulskiej” G. Zapolskiej. Wyst´powa∏a
te˝ w Teatrze Polskiego Radia, grajàc
m.in. Mroczyƒskà w „Szcz´Êciu Frania”
W. Perzyƒskiego, w s∏uchowiskach:
„Ksià˝´ i ˝ebrak”, „Balladyna”, „Dzia-
dy”. Pojawi∏a si´ w Radiowym Teatrzyku
„Eterek” Jeremiego Przybory, a tak˝e
w powieÊci radiowej „Matysiakowie”.
Jej g∏os znajà dzieci z bajki muzycznej
„Czerwony kapturek” Jana Brzechwy,
którà wydano na p∏ycie winylowej.

Janina Munclingrowa ustàpi∏a ze
sceny w 1968 r. po pi´çdziesi´ciu latach
pracy w Teatrze Polskim. Jak pisali Ja-
dwiga i Eugeniusz Szulcowie: „Stwo-
rzy∏a wiele pi´knych kreacji, grywa∏a
postacie kobiet z ludu, o surowej po-
wierzchownoÊci, lecz pe∏ne wewn´trz-
nego ciep∏a i dobroci”. Zmar∏a w 1970
r. w Warszawie. Jest pochowana na
sto∏ecznym cmentarzu ewangelicko-
reformowanym. Wspominana jako
osoba niezwykle skromna, bardzo lu-
biana przez kole˝anki i kolegów.

Aldona Nocna

Irena Wasiutyƒska (stoi) i Janina Munclingrowa w jednej ze scen przedstawienia. Fot. Stanis∏aw Brzozowski / ze
zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego



Maj. Piknik Majowy
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Maj. 2. Ciechociƒska Parada Majowa

ROK 2017 W OBIEKTYWIE „ZDROJU CIECHOCI¡SKIEGO”
Styczeƒ. 25. Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy

Kwiecieƒ. Start cyklu Grand Prix T´˝nie Run

Kwiecieƒ. Inauguracja cyklu koncertów plenerowych

Maj. Âwi´to Seniora

Maj. Turniej Bokserski „S∏ona R´kawica”

Czerwiec. Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyƒskiej
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Czerwiec. Otwarcie nowego Punktu Informacji Turystycznej

Czerwiec. Wojewódzkie Pokazy i Parada Stra˝acka

Czerwiec. Otwarcie ronda im. Stanis∏awa Serafina

Czerwiec. Âwi´to Soli

Czerwiec. Prezentacje Artystyczne – Sztuka bez Barier

Lipiec. Piknik „M∏odzie˝ wita wakacje”

Lipiec. Festiwal Piosenki M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej

Czerwiec. Plenerowe kino nocne w parku Zdrojowym



fot. K. Jasiƒska

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI15

Z ˚YCIA MIASTA

fot. K. Jasiƒska

Lipiec. Wielka Gala Tenorów Sierpieƒ. XX Festiwal Operowo-Operetkowy

Lipiec. Festiwal Piosenki i Kultury Romów

Sierpieƒ. Festiwal Wis∏y

Sierpieƒ. Festiwal Happy Jazz

Sierpieƒ. Kazimierz Kowalski z gwiazdà na Deptaku S∏awfot. K. Jasiƒskafot. K. JasiƒskaLipiec. Festiwal Piosenki i Kultury RomówLipiec. Festiwal Piosenki i Kultury Romów

Wrzesieƒ. Bieg Solny

Sierpieƒ. Piknik „Na zakoƒczenie wakacji”
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Paêdziernik. Irena Ponikowska z gwiazdà na Deptaku S∏aw

Grudzieƒ. Âwiàteczne iluminacje

Listopad. Jubileusz 60-lecia Kina „Zdrój”

Listopad. Ciechociƒska salina z tytu∏em Pomnika Historii

Grudzieƒ. Wizyta miko∏aja i w∏àczenie miejskiej choinki

Grudzieƒ. Ogólnopolski turniej OSIREK CUP

Wrzesieƒ. XX Ogólnopolskie Spotkania Teatralne

Wrzesieƒ. Irena Szewiƒska z gwiazdà na Deptaku S∏aw



Barbara Kawczyƒska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku,
znalaz∏a si´ w gronie laureatów nagrody za osiàgni´cia w dziedzinie
kultury dla twórców z powiatu aleksandrowskiego.

Barbara Kawczyƒska
z nagrodà dla twórców kultury

UroczystoÊç wr´czenia wyró˝nieƒ
odby∏a si´ 28 grudnia w sali im. Edwar-
da Stachury na dworcu kolejowym w
Aleksandrowie Kujawskim. Nagroda za
osiàgni´cia w dziedzinie twórczoÊci
artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury wyró˝niajàcym si´ artystom i
dzia∏aczom kultury z terenu powiatu
aleksandrowskiego trafi∏a do czterech
osób.

Barbara Kawczyƒska to dyrektor i
instruktor najpr´˝niej dzia∏ajàcej w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim in-
stytucji kultury, która zdoby∏a Certyfikat
Europejskiego Rejestru Renomowanych
oraz Z∏oty Certyfikat DobroczynnoÊci
Fundacji R. Szumana; kontynuatorka
wielu znanych w regionie imprez kul-
turalnych i koncertów, laureatka wie-
lu nagród i wyró˝nieƒ.

Prócz tego nagrod´ otrzyma∏y:
Kaja Potrzebska, dyrygentka Chóru

„Lutnia Nova”, laureatka wielu nagród
i wyró˝nieƒ.

Ewa Katarzyna Rynarzewska, rzeê-
biarka w drewnie, uczestniczka wielu

plenerów i wystaw rzeêbiarskich, or-
ganizatorka i uczestniczka warsztatów
artystycznych.

Siostra Noemi (Alicja Wojtanowska),
jedna z najbardziej kulturotwórczych
osób Nieszawy. Organizatorka wielu
przedsi´wzi´ç kulturalnych i oÊwiato-
wych, w tym dorocznych Koncertów
na Wodzie, za∏o˝ycielka zespo∏u muzyki
dawnej, silnie zaanga˝owana w rato-
wanie nieszawskiego zabytku - zespo-
∏u klasztornego franciszkanów. Czyni
starania w zakresie pozyskiwania Êrod-
ków finansowych na przywrócenie
dawnej ÊwietnoÊci temu wyjàtkowemu
miejscu, gdzie odbywajà si´ plenery
malarskie, warsztaty muzyczne,
malarskie i filmowe szko∏y Andrzeja
Wajdy w Warszawie, a tak˝e próby
zespo∏u muzyki dawnej.

Wr´czeniu nagród towarzyszy∏ kon-
cert kol´d w wykonaniu chóru „Lutnia
Nova” oraz zespo∏u wokalnego „Mu-
za”.

   red./aleksandrow.pl

O Ciechocinku
w Krakowie

Po˝egnanie
z ksi´garnià

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI17
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W Muzeum Narodowym w Krakowie
mo˝na by∏o zwiedziç wystaw´
#Dziedzictwo, otwartà tu˝ przed
rozpocz´ciem 41. Sesji Komitetu
Âwiatowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO.

Ekspozycj´ objà∏ patronatem honoro-
wym Prezydent RP Andrzej Duda. WÊród
wielu eksponatów znalaz∏y si´ mapy z cie-
chociƒskimi akcentami. Na jednej z nich
umieszczony jest S∏oƒsk (obecnie cz´Êç
miasta), zaÊ na innej - z czasów II wojny
Êwiatowej - zosta∏a zaznaczona duma miasta
- basen termalno-solankowy. Ten niezwyk∏y
obiekt znalaz∏ si´ na mapie opracowanej
dla ˝o∏nierzy W∏adys∏awa Andersa.

Z kolei przed gmachem krakowskiego
muzeum mo˝na by∏o podziwiaç oryginalnà
instalacj´ - „T´˝ni´ Sztuki” Roberta KuÊmi-
rowskiego, inspirowanà ciechociƒskimi
gradierniami. W jej Êrodku zamiast chrustu
i solanki artysta umieÊci∏ przeró˝ne przed-
mioty codziennego u˝ytku. Jak mówiono
w Krakowie, takiej wystawy jeszcze pod
Wawelem nie by∏o!

Aldona Nocna
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Dzia∏ajàca od 1962 roku ksi´garnia na
ulicy Broniewskiego po niemal 60 latach
koƒczy dzia∏alnoÊç.

- Wszystkim sta∏ym klientom i wspó∏-
pracownikom dzi´kuj´ za zawarte znajo-
moÊci, przyjaênie i wsparcie okazane w
ostatnim czasie - mówi nam Monika Kor-
daƒska, która kierowa∏a ksi´garnià.

Za wieloletnià wspó∏prac´ ca∏emu ze-
spo∏owi ksi´garni dzi´kuje tak˝e redakcja
„Zdroju”.



KULTURA
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W holu zabytkowych ¸azienek nr 4 (obecnie Szpital Uzdrowiskowy nr 1) 16
grudnia odby∏ si´ wernisa˝ wystawy „Julian Adam Majewski (1826-1920) i je-
go dzie∏o”.

Zenek Martyniuk
i Kamil Bednarek

pod t´˝niami

Jej bohater sprawowa∏ przez 40 lat
funkcj´ in˝yniera gubernialnego guberni
warszawskiej. Po∏o˝y∏ du˝e zas∏ugi dla
rozwoju Ciechocinka. Przez wiele lat
wchodzi∏ w sk∏ad Komitetu Zarzàdza-
jàcego Zak∏adem Wód Mineralnych w
Ciechocinku zwanego Komitetem G∏ów-
nym, którego zadaniem by∏o m.in. opra-
cowywanie planów i projektów rozwoju
Ciechocinka czy budowa kolejnych obie-
któw w uzdrowisku.

Jego dzie∏a to: osuszanie uzdrowiska,
opracowanie planu wa∏u ochronnego
(1872), który mia∏ zabezpieczyç Ciecho-
cinek przed wylewami Wis∏y, niszczà-
cymi uzdrowisko. W 1894 roku Julian
Adam Majewski zaprojektowa∏ te˝ wo-
dociàg dla Ciechocinka i kierowa∏ jego
budowà. Woda by∏a doprowadzana
grawitacyjne ˝elaznymi rurami z miejs-
cowoÊci Kuczek. Budowa wodociàgu
w znacznym stopniu poprawi∏a warunki
sanitarne. W 1896 r. na wystawie higie-
nicznej w Warszawie in˝. Majewski zo-
sta∏ wyró˝niony z∏otym medalem za
swój projekt. Dodaç nale˝y, ˝e w koƒcu
XIX wieku wybudowano w Królestwie
Kongresowym zaledwie kilka sieci wo-
dociàgowych. WieÊ, jakà by∏ wówczas
Ciechocinek, by∏a wi´c niezwykle nowo-
czesna. In˝ynier Julian Adam Majewski
przyczyni∏ si´ równie˝ do budowy no-
woczesnej bazy zabiegowej w Ciecho-
cinku. Zaprojektowa∏ b∏otne ¸azienki
nr 3 i solankowe ¸azienki nr 4. Dzi´ki
niemu w Ciechocinku pojawi∏o si´ Êwia-

t∏o elektryczne na ulicach i w parku
oraz w ró˝nych obiektach: teatrze, ¸a-
zienkach i czytelni.

Na wernisa˝ przybyli goÊcie z War-
szawy: cz∏onkowie Polskiego Towarzys-
twa Archiwalnego oraz Towarzystwa
Rapperswilskiego, mieszkaƒcy Ciecho-
cinka i kuracjusze. Imprez´ uÊwietni∏
wyst´p Matyldy Pietrzykowskiej.

Wystawa zosta∏a przygotowana
przez Archiwum Polskiej Akademii
Nauk. Wspó∏organizatorami byli Polskie
Towarzystwo Archiwalne i Przedsi´-
biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek. Sce-
nariusz opracowa∏y Joanna Arvaniti,
Izabela Gass, Katarzyna S∏ojkowska i
Aldona Nocna.

Wystawa sk∏ada si´ z plansz opra-
cowanych na podstawie dokumentów
po Julianie Majewskim w Archiwum
PAN, Narodowego Archiwum Cyfro-
wego i zbiorów prywatnych Aldony
Nocnej. Planowane jest jej przeniesienie
do innych miejsc w Ciechocinku.

      red.

Wystawa o budowniczym
nowoczesnego Ciechocinka

Znamy ju˝ niemal pe∏nà obsad´ tego-
rocznych letnich pikników pod t´˝niami.
Ciechocinek znów odwiedzi Zenek Mar-
tyniuk, sezon po˝egna z nami Kamil Be-
dnarek.

Piknikowy sezon w Ciechocinku roz-
pocznie si´ w majówk´. Tu˝ po paradzie
ulicami miasta zapraszamy na Majowy
Piknik Rodzinny pod t´˝niami. Gwiazdà
wieczoru b´dzie Zenek Martyniuk, który
w naszym uzdrowisku zagra ju˝ po raz
trzeci. Ubieg∏oroczny wyst´p króla disco
polo okaza∏ si´ hitem, który przyciàgnà∏
pod t´˝nie wielotysi´cznà publicznoÊç.
Prócz Martyniuka na Stadionie Miejskim
wystàpià Pi´kni i M∏odzi, Andre, Czado-
men i Playboys.

M∏odzie˝ wita wakacje
W tym roku po raz drugi odb´dzie si´

piknik „M∏odzie˝ wita wakacje”, który
organizowany jest wspólnie z m∏odymi
mieszkaƒcami uzdrowiska. Formu∏a tego
pikniku to spotkanie m∏odych, lokalnych
muzyków z idolami m∏odych. I tak w czerw-
cu pod t´˝niami wystàpi DJ Zakee, ciecho-
ciƒski did˝ej, a obok niego DJ Hazel,
CJ Stone oraz I.GOT.U, tak˝e twórcy mu-
zyki elektronicznej. Us∏yszymy tak˝e ra-
perów Palucha i K´K´.

Po˝egnamy wakacje
Pod koniec sierpnia piknikiem po˝egna-

my wakacje. W ubieg∏ym roku pod t´˝nia-
mi lÊni∏a gwiazda Perfectu, teraz b´dzie to
Kamil Bednarek, jeden z najpopularniej-
szych polskich piosenkarzy reggae. Obok
niego ma wystàpiç jeszcze jedna gwiazda,
w tej sprawie wcià˝ jednak trwajà rozmowy.
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Konkurs od 2011 roku organizuje
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnic-
twa Wy˝szego z Sosnowca. Certyfikat
ma wyró˝niaç i promowaç samorzàdy,
które sà ogólnopolskimi liderami w
dziedzinie polityki edukacyjnej oraz
wdra˝ania najnowoczeÊniejszych ro-
zwiàzaƒ oÊwiatowych.

Zwyci´zców konkursu wskazuje ka-
pitu∏a, w której zasiadajà wybitni nau-
kowcy, m.in. z Uniwersytetu Warsza-
wskiego, Uniwersytetu Âlàskiego i Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Paw∏a II.

W przypadku Ciechocinka kapitu∏a
wyró˝ni∏a m.in. dba∏oÊç o rozwój szkol-
nictwa, wspieranie twórczoÊci kultu-
ralnej dzieci i m∏odzie˝y oraz innowacje
i projekty edukacyjne adresowane do
m∏odzie˝y czy nauczycieli. Zwrócono
tak˝e uwag´ na znaczàce osiàgni´cia
dydaktyczne, organizatorskie, kulturalne
i sportowe ciechociƒskich szkó∏.

Wyró˝nienie przyznano na podstawie
ankiety certyfikacyjnej opracowanej
przez Paulin´ Starzyƒskà, inspektor ds.
oÊwiaty i wychowania. Kapitu∏a zwra-
ca∏a uwag´ na najwa˝niejsze oÊwia-
towe osiàgni´cia samorzàdu i dobre
praktyki oÊwiatowye, które wyró˝niajà
gmin´ na tle innych samorzàdów. Oce-
niano tak˝e dzia∏ania na rzecz syste-
matycznego podnoszenia poziomu
bezpieczeƒstwa oraz poziomu kszta∏-
cenia w szko∏ach prowadzonych przez

gmin´ (szko∏y podstawowe i gimnazja).
Ponadto brano pod uwag´ integracj´
Êrodowiska szkolnego oraz zapewnienie
uczniom mo˝liwoÊci rozwoju talentów
i zainteresowaƒ a tak˝e uczestnictwa
w ˝yciu publicznym szko∏y.

Program Samorzàdowy Lider Edu-
kacji to jeden z najbardziej presti˝owych
i wartoÊciowych projektów certyfika-
cyjnych w Polsce, porównywany do
takich inicjatyw, jak konkurs Teraz
Polska, czy Polska Nagroda JakoÊci.

Certyfikat przyznano na okres od
grudnia 2017 roku do listopada 2018
roku.

Od poczàtku roku w Urz´dzie Miejs-
kim mo˝na korzystaç z bezp∏atnych
porad prawnych.

Punkt pomocy prawnej funkcjonuje na
podstawie Ustawy o nieodp∏atnej pomocy
prawnej. Z porady prawnika mo˝e skorzy-
staç m.in. m∏odzie˝ do 26. roku ˝ycia, se-
niorzy po ukoƒczeniu 65 lat, kombatanci
i weterani, osoby posiadajàce wa˝nà Kart´
Du˝ej Rodziny, osoby korzystajàce z po-
mocy spo∏ecznej i kobiety w cià˝y. W cie-
chociƒskim punkcie s∏yszymy jednak, ˝e
mimo tych ograniczeƒ nikt nie zostanie
odes∏any z kwitkiem.

Z czym mo˝na si´ zwróciç do prawnika
w ramach bezp∏atnej porady? - Praktycznie
ze wszystkim, poza podatkami i bie˝àcym
prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej
- mówi Andrzej Grabowski, radca prawny,
który pe∏ni dy˝ury w ramach nieodp∏atnej
pomocy prawnej w Ciechocinku. - Sprawy
karne, ubezpieczenia spo∏eczne, spory
cywilno-prawne, spory rodzinne - wylicza.
Jak podkreÊla, nie mo˝e reprezentowaç
zainteresowanych w sàdzie, tylko udzielaç
porad w konkretnych sprawach. Jak dodaje,
na spotkanie warto przyjÊç przygotowanym,
najlepiej majàc ze sobà potrzebne doku-
menty w dotyczàcej nas sprawie.

Mecenas Grabowski podkreÊla, ˝e pod-
czas wizyty nie trzeba zostawiaç swoich
danych osobowych, zachowywana jest
pe∏na dyskrecja i anonimowoÊç.

Z jakimi sprawami najcz´Êciej przycho-
dzà interesanci? - Dominujà tematy rodzin-
ne: alimenty, sprawy rozwodowe, ubezpie-
czenia. Cz´ste sà spory sàsiedzkie i kwestie
zwiàzane z rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci go-
spodarczej - mówi Andrzej Grabowski. -
Niestety te porady nie sà popularne. Cz´sto
ludzie o nich nie wiedzà, czasem mo˝e
obawiajà si´, ˝e wià˝à si´ one z jakimiÊ
op∏atami. A porady sà zupe∏nie nieodp∏at-
ne - podkreÊla.

W myÊl Ustawy o nieodp∏atnej pomocy
prawnej dy˝ury prawnika finansuje samo-
rzàd powiatu aleksandrowskiego. Porady
udzielane b´dà w ka˝dà pierwszà Êrod´,
drugi wtorek, trzeci czwartek i czwarty
piàtek miesiàca.

Bezp∏atne porady prawne w lutym

Prawnik przyjmuje w Êrod´ 7 lutego,
wtorek 13 lutego, czwartek 15 lutego

i piàtek 23 lutego,
zawsze w godz. 10-14 w pokoju nr 7

w Urz´dzie Miejskim w Ciechocinku przy
ul. Kopernika 19

(budynek II; tel. 54 416 18 00, wew. 120).

Bezp∏atne
porady prawne

Ciechocinek zosta∏ laureatem VII Ogólnopolskiego konkursu i Programu
Certyfikacyjnego „Samorzàdowy Lider Edukacji 2017”.

Jambo Africa i Italo-Disco wystàpili w Sylwestra w muszli koncertowej w parku Zdrojowym.
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Ciechocinek Liderem Edukacji

Powitanie nowego roku

Ciechocinianie licznie przybyli do
parku Zdrojowego, by przywitaç nowy
rok w rytmach muzyki disco i etnicznej.

Noworoczne ˝yczenia z∏o˝y∏ im bur-
mistrz Leszek Dzier˝ewicz, a na niebie
rozb∏ys∏y sztuczne ognie.



Od 10 grudnia w Muzeum Stanis∏awa Noakowskiego w Nieszawie jest
prezentowana wystawa prac Ma∏gorzaty Iwanowskiej-Ludwiƒskiej
„Pastele”.
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Uroda kujawskiego
krajobrazu

Tym razem artystka zaprezentowa∏a
obrazy, na których pojawiajà si´ kra-
jobrazy dzieciƒstwa sp´dzonego na
Kujawach: pola, mennonickie ∏àki, wo-
∏uszewskie wierzby, wzgórze Racià˝ka z
charakterystycznà wie˝à koÊcio∏a, fara i
prom w Nieszawie oraz jedyne w swoim
rodzaju ciechociƒskie budowle.

Malarka ukazuje w niezwyk∏ych ko-
lorach monumentalne t´˝nie, nieistniejàcy
hotel Millera, neogotycki koÊció∏. Obiekty
ciechociƒskie zosta∏y uchwycone w go-
ràcych barwach. Sà wspomnieniem
póênego lata w uzdrowisku, które powoli
szykuje si´ do zimowego snu i chce
oczarowaç jeszcze swojà urodà. Ujmujà
krajobrazy pradoliny Wis∏y, w której

odbywa si´ spektakl natury rozgrywajàcy
si´ nocà i dniem. Iwanowska utrwala
ulotne chmury, jakby pragnàc ocaliç je
przed nieuchronnym przemijaniem.

Niezwyk∏e to prace, z których bije
tajemnicze Êwiat∏o. W jego blasku pulsu-
je uroda kujawskiego krajobrazu. - To
remanent wspomnieƒ - powiedzia∏a na
wernisa˝u malarka.

Wystawa czynna jest do 4 lutego br.
Ma∏gorzata Iwanowska-Ludwiƒska

ukoƒczy∏a LO im. S. Staszica w Ciecho-
cinku, jest absolwentkà Wydzia∏u Sztuk
Pi´knych UMK w Toruniu. Nie tylko
maluje - wyda∏a 10 ksià˝ek - poezj´ i
proz´.

Aldona Nocna

Prezes UdA
wyró˝niona

Z narodzenia
Pana

Gra˝yna Ochociƒska otrzyma∏a wyró˝-
nienie w konkursie „Stalowy Anio∏” dla
osób zas∏u˝onych w dzia∏alnoÊci pomocy
spo∏ecznej.

Konkurs „Stalowy Anio∏” organizowany
jest przez Zarzàd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Prezes Stowarzyszenia Uni-
wersytet dla Aktywnych wyró˝niono za
„zas∏ugi w rozwiàzywaniu problemów spo-
∏ecznych oraz propagowaniu innowacyj-
nych form pracy w dziedzinie integracji
i pomocy spo∏ecznej”.

- Dzi´kuj´ za zg∏oszenie mnie do kon-
kursu, ale te˝ dzi´kuj´ wszystkim, którzy
ze mnà przez lata wspó∏pracowali. To te˝
jest wyró˝nienie dla Was - podkreÊli∏a
Gra˝yna Ochociƒska, dzi´kujàc ciecho-
ciƒskim wspó∏pracownikom w mediach
spo∏ecznoÊciowych.

    red.
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Podopieczni warsztatów muzycznych
w Miejskim Centrum Kultury pod kierun-
kiem S∏awomira Ma∏eckiego 16 grudnia
przygotowali koncert z cyklu „Cztery po-
ry roku” „Z narodzenia Pana”. M∏odzi
wykonawcy w sali widowiskowo-kinowej
MCK wprowadzili nas w Êwiàtecznà at-
mosfer´.



Zdaniem psychologa

Paradoks zadowalacza

Z ˚YCIA MIASTA

KINO „ZDRÓJ”
W lutym planujemy zagraç:

„Narzeczony na niby”
komedia romantyczna, prod. Polska,

czas projekcji 1,52, od 12 lat
2.02 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16) i godz. 19.00
(kasa 18-19), 3.02 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19),

4.02 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19) i 5.02
(poniedzia∏ek) godz. 16.00 (kasa 15-16)

Bilety np. na film „Narzeczony na niby” na dowolnie
wybrany dzieƒ mo˝na kupiç w dniu rozpocz´cie

sprzeda˝y biletów.
„Paddington 2”

bajka dla dzieci w 2D, familijny, przygodowy, komedia,
prod. Francja, Wlk. Brytania, czas projekcji 1,43, b/o

3.02 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16) i 4.02 (niedziela)
godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Pasa˝er”
thriller, prod. USA, czas projekcji 1.45, od 15 lat

5.02 (poniedzia∏ek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
 i 6.02 (wtorek) godz. 19.00 kasa (18-19)

„Atak paniki”
komediodramat, prod. Polska, 1,40, od 15 lat

9.02 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19) i 10.02 (sobota)
godz. 16.00 (kasa 15-16) i godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Gnomy rozrabiajà”
bajka dla dzieci w 2D,animacja, przygodowy,

prod. Kanada, czas projekcji 1,29, b/o
11.02 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16) i 12.02

(poniedzia∏ek) godz. 16.00 (kasa 15-16)
„Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi” w 3D
przygodowy, sci-fi, prod. USA, czas projekcji 2,32

14.02 (Êroda) godz. 18.00 (kasa 17-18) i 15.02 (czwartek)
godz. 18.00 (kasa 17-18)

„Podatek od mi∏oÊci”
komedia romantyczna, prod. Polska,

czas projekcji 1.53, od 12 lat
14.02 (Êroda - Walentynki!) godz. 15.30 (kasa 14.30 -
15.30), 16.02 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16) i godz.
19.00 (kasa18-19), 17.02 (sobota) godz. 16.00 (kasa

15-16) i godz. 19.00 (kasa 18-19),
18.02 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 181-19)

„Pszczó∏ka Maja”
bajka dla dzieci w 2D, animacja, familijny, komedia,

prod. Australia, Niemcy, czas projekcji 1,23, b/o
18.02 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16) i 19.02

(poniedzia∏ek) godz.16.00 (kasa 15-16)
„Plan B”

komedia, dramat, prod. Polska, czas projekcji 1,25
23.02 (piàtek ) godz. 16.00 (kasa 15-16) i godz. 19.00
(kasa 18-19) i 24.02 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i godz. 19.00 (kasa 18-19)
„Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”

dramat, krymina∏, komedia, prod. USA,
czas projekcji 1,55, od 15 lat

25.02 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19) i 26.02
(poniedzia∏ek) 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.

Niektórzy z nas majà problem nie z po-
wodu swoich wad, lecz z powodu zalet.
Rezygnujà z siebie, bo muszà zadowalaç
ludzi, by nie straciç ich sympatii.

Spe∏niajàc oczekiwania innych rozwija-
jà w sobie Zadowalacza, który poczàtkowo
w okresie dzieciƒstwa zapewnia im bez-
pieczeƒstwo. Z czasem jednak Zadowalacz
nie ceni siebie, a swój gniew zwraca do
wewnàtrz i niekiedy godzi si´ na chorob´,
byle nie ryzykowaç odrzucenia. Choç wiele
pragnie dla siebie, neguje to i poÊwi´ca si´
dla innych. Dobroç mo˝e byç jednak êró-
d∏em przykroÊci, bywa bowiem intereso-
wnie i z premedytacjà wykorzystywana.

Bezgraniczne poÊwi´cenie bàdê zale˝-
noÊç od innych ludzi wcale nie jest dla nas
dobra. Pod przykrywkà wspania∏oÊci no-
simy gniew, uraz´ i poczucie krzywdy.
OfiarnoÊç uchodzi czasem za naiwnoÊç, a
poÊwi´cenie za brak charakteru. Osoby
zaradne, sprawne i dobrze zorganizowane
cz´sto w domu i w pracy robià wszystko
za wszystkich. Przychodzi jednak taki mo-
ment, ˝e uÊwiadamiajà sobie paradoks
krzywdzàcej sytuacji, w jakiej od dawna
si´ znajdujà. Dostrzegajà w koƒcu, ˝e w
zamian za dobre serce, wysi∏ek i prac´ do-
stajà niewiele lub zgo∏a nic. Wtedy rodzi
si´ bunt, cz´sto doÊç póêno.

˚eby nie pogrà˝yç si´ w urazach i po-
czuciu krzywdy, przydaje si´ zdrowy ego-
izm. Podstawowa sprawa to nauczyç si´
dbaç o realizacj´ swoich najwa˝niejszych
potrzeb. Nie oczekujmy przy tym, ˝e ktoÊ
je odgadnie i zaspokoi. O to, co jest nam
potrzebne, trzeba zadbaç samemu. Sami
te˝ musimy zawiadomiç otoczenie, na czym
nam zale˝y i czego pragniemy. Czasem
trafiajà si´ wra˝liwi i dobrzy bliscy, ale jeÊli
ich poinformujemy, u∏atwimy im zadanie.
Dobre relacje z bliskimi powinny byç oparte
na zasadzie wzajemnoÊci. Tylko wtedy po
˝adnej stronie nie zbierajà si´ nadmierne
oczekiwania i pretensje.

Uk∏ad zabójczy dla dobrych uczuç to
taki, gdzie jedna strona daje z siebie wszyst-
ko, a otrzymuje niewiele. W takim zwiàzku
pozornie wszystko jest „w porzàdku”, ale
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po pewnym czasie jest coraz wi´cej ˝alów
i pretensji. Cz´sto Zadowalacz tak wypar∏
swoje potrzeby, ˝e ci´˝ko mu je okreÊliç.
T∏umaczy, ˝e wszystko jest dobrze i nicze-
go mu nie brakuje. W momencie jednak
kryzysu (a taki w koƒcu si´ pojawi), kiedy
b´dzie mieç ju˝ doÊç poÊwi´cania si´ dla
innych, zacznie widzieç to, czego „chce
dla siebie”.

„Chc´” kojarzy si´ pozytywnie. Zwià-
zane jest z czymÊ, na co masz ochot´, z
przyjemnoÊcià, marzeniami i entuzjazmem.
Ono motywuje do dzia∏ania. Ma∏o tego,
pomaga wziàç odpowiedzialnoÊç za podej-
mowane decyzje. „Musz´” natomiast ko-
jarzy nam si´ z przymusem, niech´cià, dzia-
∏aniem na czyjÊ rozkaz. „Musz´” czasem
stawia nas w pozycji ofiary. A to cz´sta po-
zycja Zadowalacza. Odpowiedzmy sobie
na pytanie: co musz´ robiç w ˝yciu? Poza
potrzebami fizjologicznymi niczego tak na
prawd´ nie musimy. Wszystko w ˝yciu to
mogà byç nasze dobrowolne decyzje. Im
wi´cej pojawi si´ „chc´” a nie tylko, od
rana do nocy „musz´”, tym nasze ˝ycie
b´dzie pozytywniejsze i radoÊniejsze. Kiedy
wewn´trzny Zadowalacz jest zrównowa˝ony
i uczciwy, czujemy si´ wartoÊciowi i szano-
wani. Mo˝emy zachowywaç si´ naturalnie
i realizujàc swoje potrzeby, nie zaniedbu-
jemy te˝ bliskich.

Monika Kofel-Dudziak
    tel. 783 133 336

OG¸OSZENIE
Burmistrz Ciechocinka dzia∏ajàc w oparciu o art. 35 ust.
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoÊciami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121), informuje,

˝e na tablicy og∏oszeƒ w siedzibie Urz´du Miejskiego
w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 oraz na stronie
internetowej www.bip.ciechocinek.pl zamieszczono
wykazy nieruchomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç Gminy
Ciechocinek przeznaczonych do zbycia.



Podczas grudniowych dni uczniowie klasy I b Szko∏y Podstawowej nr 3 uczyli si´, jak praktycznie radziç sobie
z przedÊwiàtecznymi przygotowaniami.

13 grudnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku odby∏ si´ Êwiàteczny
kiermasz ozdób bo˝onarodzeniowych.
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Nauka ta odbywa∏a si´ na wszystkich
frontach, poczàwszy od urzàdzania
sto∏u wigilijnego, a skoƒczywszy na
robieniu wszelkiej maÊci ozdób choin-
kowych i wizytówek. W tym celu za-
proszona zosta∏a specjalistka w tym
temacie, Jagoda Witkowska z firmy
„Planerka”, która z wielkim zapa∏em
pokaza∏a tajniki tej trudnej sztuki.

Rodzice równie˝ stan´li na wysokoÊci
zadania, pomagajàc swoim pociechom
wykonaç ozdobne choinki na kiermasz.
Jeden z rodziców wykaza∏o si´ wyjàt-
kowà kreatywnoÊcià, przygotowujàc
ba∏wanki z masy solnej, które dzieci
pomalowa∏y farbkami. Umiej´tnoÊci,
które naby∏y dzieci podczas warsztatów,
zaprocentujà na przysz∏oÊç  W ich do-
mach podczas Êwiàt nigdy nie b´dzie
szaro i pospolicie.

Paulina Czy˝niewska

Praktyczne Âwi´ta

Bo˝onarodzeniowy kiermasz
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Na kiermaszu mo˝na by∏o kupiç nie-
powtarzalne upominki, unikatowe
dekoracje Êwiàteczne, m.in. r´kodzie∏a
wykonane z w∏óczki, zawieszki, stroiki
oraz ma∏e i du˝e elementy dekoracji
sto∏u Êwiàtecznego, a tak˝e przepi´kne
i oryginalne kartki Êwiàteczne, a przede
wszystkim choinki wykonane przez

dzieci z Przedszkola Samorzàdowego
nr 2 im. Kubusia Puchatka i ze Szko∏y
Podstawowej nr 1 i nr 3 z Ciechocinka.
Dochód ze sprzeda˝y Êwiàtecznych
ozdób wyniós∏ 545 z∏. Pieniàdze zasili∏y
konto Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy.

Na konkurs wp∏yn´∏o 25 prac. Celem
konkursu by∏o kultywowanie tradycji
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, rozwijanie
aktywnej twórczoÊci plastycznej dzieci
w formie doskonalenia ró˝norodnych
technik plastycznych.

Nagrody otrzymali:
I grupa wiekowa - oddzia∏y przed-

szkolne („0”):
I miejsce - Antonina Matuszak.
II miejsce - Oktawia Marjaƒska.
III miejsce - Jagoda Sadownik.
II grupa wiekowa - uczniowie z klas I:
I miejsce - Jan Gbiorczyk Szko∏a,

Maciej Groncikowski, Maciej Kamola,
Milena Kr´cisz, Igor Lewandowski.

Na prze∏omie listopada i grudnia Szko∏a Podstawowa nr 3 w Ciechocinku
zorganizowa∏a miejski konkurs pod has∏em „Drzewko bo˝onarodzeniowe”.

Âwiàteczny konkurs II miejsce - Gabriel Gadziemski, Ma-
ciej Jarocki, Mateusz Pietrzakowski,
Zofia Szalkowska.

III miejsce - Maksymilian Norkowski,
Lena Rybarczyk, Mateusz Trzciƒski,
Dominik Smykowski, Rados∏aw GrzeÊ.
Wyró˝nienia - Dominik Bednarski, Jakub
Zakrzewski, Wojciech Morawski, Remi-
giusz Kuszyƒski, Mateusz Kokot, Kinga
Derengowska, Sebastian Serafin.

Wszystkie prace bioràce udzia∏ w
tym konkursie mo˝na by∏o kupiç na
kiermaszu Êwiàtecznym w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Ciechocinku. Dochód
ze sprzeda˝y choinek zasili∏ konto Wiel-
kiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.

    red.



Uczniowie klasy pierwszej Szko∏y Podstawowej nr 3 w Ciechocinku w roku
szkolnym 2017/2018 przystàpili do programu edukacyjnego "Akademia

Dy˝ury radnych

Tym razem dzieciaki z klasy I A Szko∏y
Podstawowej nr 3 wykaza∏y si´ kolej-
nym talentem, wykonujàc ozdoby cho-
inkowe z masy porcelanowej.

W urz´dzie
zap∏acisz kartà
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„Puchatek” kontra Pierwszaki
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Dekoracje
choinkowe

Projekt ten mia∏ na celu zwi´kszyç
ÊwiadomoÊç dzieci i praktycznie przygo-
towaç na ewentualne zagro˝enia wy-
nikajàce z codziennego ˝ycia. Cz´Êç
praktycznà zrealizowali funkcjonariusze
Policji i stra˝acy, zaÊ dope∏nieniem wie-
dzy praktyczniej zaj´∏a si´ Ma∏gorzata
Bujalska wraz z uczniami klasy 3 gim-
nazjum, pokazujàc tajniki prawid∏owo
udzielanej resuscytacji.

W ramach „Puchatkowego Progra-
mu” ka˝de z dzieci otrzyma∏o specjalnie

przygotowane do tego celu ksià˝eczki
z çwiczeniami i zabawami. Nie mo˝na
tu pominàç du˝ego wk∏adu nauczycie-
lek - Pauliny Czy˝niewskiej i Marty Tur-
kiewicz, bo dzi´ki ich zaanga˝owaniu
uczniowie bez wi´kszego problemu
poradzili sobie z tym trudnym testem
wiedzy o bezpieczeƒstwie. Zwieƒcze-
niem ca∏ego przedsi´wzi´cia by∏o otrzy-
manie przez szko∏´ certyfikatu. Brawo
Pierwszaki!

    Paulina Czy˝niewska

Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyj-
mujà wyborców i interesantów w ka˝dy

poniedzia∏ek w godz. 13.30-15.30 w sie-
dzibie Urz´du Miejskiego (pokój nr 12).

Przewodniczàcy Rady Miejskiej Ciechocinka
przyjmuje wyborców i interesantów

w ka˝dy wtorek w godz. 14-16 w siedzibie
Urz´du Miejskiego (pokój nr 12).

Dy˝ury w 2018 roku:
Grzegorz Adamczyk: 26 lutego, 18 czerwca,

24 wrzeÊnia.
Krzysztof Czajka: 5 marca, 25 czerwca,

1 paêdziernika.
Jerzy Draheim: 12 marca, 2 lipca,

8 paêdziernika.
Klara Drobniewska: 19 marca, 9 lipca,

15 paêdziernika.
Tomasz Dziarski: 26 marca, 16 lipca,

22 paêdziernika.
Pawe∏ KanaÊ: 9 kwietnia, 23 lipca,

29 paêdziernika.
Izabela Kowacka: 16 kwietnia, 30 lipca.

Marek Kuszyƒski: 23 kwietnia, 6 sierpnia.
Anna Michalska: 7 maja, 13 sierpnia.
Aldona Nocna: 14 maja, 20 sierpnia.

Bartosz Ró˝aƒski: 21 maja, 27 sierpnia.
W∏odzimierz S∏odowicz: 5 lutego, 28 maja,

3 wrzeÊnia.
Jerzy Sobierajski: 12 lutego, 4 czerwca,

10 wrzeÊnia.
Marcin Strych: 19 lutego, 11 czerwca,

17 wrzeÊnia.

W ruch posz∏y brokat, farby i kolo-
rowe wstà˝ki. Jak zwykle dzieci´ca
wyobraênia nie mia∏a granic. Pi´knie
ozdobione figurki: ba∏wanków, choi-
nek, gwiazdek, misiów, serduszek i ko-
ników na biegunach zawisnà na choin-
kach w domach pierwszaków.

        Marta Turkiewicz

Od poczàtku stycznia w kasie Urz´du
Miejskiego oraz w Punkcie Informacji Tu-
rystycznej mo˝liwe sà p∏atnoÊci bezgotów-
kowe.

Kartà p∏atniczà lub telefonem za pomocà
specjalnej aplikacji zap∏acimy wszelkie op∏a-
ty lub podatki w kasie Urz´du Miejskiego
(ul. Kopernika 19) oraz za pamiàtki i mate-
ria∏y w Punkcie Informacji Turystycznej
(ul. Zdrojowa 2b).

Terminale do p∏atnoÊci bezgotówkowych
zosta∏y zainstalowane w ramach Programu
upowszechniania p∏atnoÊci bezgotówko-
wych w jednostkach administracji publicz-
nej prowadzonego przez Ministerstwo
Przedsi´biorczoÊci i Technologii we wspó∏-
pracy z Krajowà Izbà Rozliczeniowà S.A.



13 grudnia w Hali Sportowej OSiR w Ciechocinku odby∏a si´ ju˝ XIV edycja wyjàtkowego turnieju “M∏ode
Pi∏karskie Talenty 2018” dla klas III, IV, V i VI ze Szkó∏ Podstawowych nr 1 oraz nr 3 w Ciechocinku.

W Ciechociƒskiej Hali Sportowej przy ul. Lipnowskiej odby∏ si´ VI Âwiàteczno - Noworoczny Turniej Trójek
Siatkarskich.
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Pi∏karskie talenty

Zagra∏y siatkarskie trójki

Podczas Turnieju rywalizacja toczy
si´ dru˝ynowo oddzielnie dla ka˝dej
kategorii wiekowej, a co najwa˝niejsze,
wybierany jest pi∏karski M∏ody Talent
w ka˝dej grupie wiekowej. Rozgryw-
kom towarzyszy∏y wielkie emocje, efek-
towne bramki a tak˝e og∏uszajàcy do-

ping licznie zgromadzonych fanów -
rodziców oraz kolegów i kole˝anek
pi∏karzy.

M∏ody Pi∏karski Talent 2018

Klasy III
¸ukasz Podlasiewski IIIB.

Klasy IV
Witek Guêniczak IVB.

Klasy V
Szymon Wi´ckowski VC II.

Klasy VI
Max Zwierzchowski IVB.

Bartosz Lipiƒski

fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 L

ep
cz

yƒ
sk

i

Dobra zabawa oraz sportowe emocje
przyciàgn´∏y wielu kibiców, a tak˝e a˝
18 zespo∏ów, które rywalizowa∏y w
trzech grupach eliminacyjnych. Najlep-
sze dru˝yny awansowa∏y do fazy pucha-
rowej, która wy∏oni∏a zwyci´zców. Tego
dnia nie by∏o mocnych na „Nietykal-
nych"” którzy w finale pokonali zespó∏
„Hesz”. Oprócz klasyfikacji dru˝ynowej

zosta∏y przyznane dwa wyró˝nienia
indywidualne dla Zawodnika i Zawod-
niczki Turnieju.

FAZA PUCHAROWA:

1. miejsce Nietykalni.
2. miejsce HESZ.
3. miejsce Peperbol.
4. miejsce Zenit Kazaƒ.
5. miejsce MVP.
5. miejsce Askaz.
5. miejsce Fc po Nalewce.
5. miejsce Aktywni Bardzo.

Zawodnik Turnieju:
Dominik Zieliƒski (Nietykalni).

Zawodniczka Turnieju:
Wiktoria Jóêwiak (MVP).

           Bartosz Lipiƒski
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Nie zabrak∏o wszystkiego, za co kochamy pi∏k´ no˝nà -
oglàdaliÊmy wspania∏e gole podczas emocjonujàcych
spotkaƒ. By∏a rywalizacja sportowa, ale tak˝e wspania∏a
integracja, rodzinna atmosfera oraz pi´kne kobiety na
widowni.

Zawodnicy mogli zjeÊç pysznà grochówk´ dzi´ki
uprzejmoÊci firm Willa York oraz Piekarni Z∏oty K∏os.

Faza eliminacyjna

Grupa A

LP Dru˝yna Pkt Bramki Miejsce
1 Budkrusz 9 9:1 1
2 KPP Aleksandrów Kujawski 6 6:6 2
3 DRÓBALEKS 3 7:3 3
4 FORM-PLASTIC 0 1:13 4

 

Grupa B

LP Dru˝yna Pkt Bramki Miejsce
1 Anwil W∏oc∏awek 12 8:2 1
2 JRG Aleksandrów Kujawski 7 5:2 2

3 OSiR Ci echocinek 6 6:2 3
4 ASTEX TEAM 3 7:16 4
5 DRUK-PAK 1 3:7 5

Klasyfikacja koƒcowa po fazie pucharowej:
1. miejsce ANWIL W¸OC¸AWEK
2. miejsce Budkrusz
3. miejsce JRG Aleksandrów Kujawski
4. miejsce KPP Aleksandrów Kujawski
5. miejsce DRÓBALEKS
6. miejsce OSiR Ciechocinek
7. miejsce FORM-PLASTIC
8. miejsce ASTEX TEAM
9. miejsce DRUK-PAK

Najlepszy zawodnik turnieju : Mateusz Florkiewicz (Anwil
W∏oc∏awek).

Najlepszy bramkarz turnieju : Kacper KoÊcielecki (Budkrusz).

       Bartosz Lipiƒski

16 grudnia w Hali Sportowej przy ul. Lipnowskiej odby∏ si´ ju˝ VII Zak∏adowy Turniej Pi∏ki No˝nej „OSiR CUP”

Ciechociƒski OÊrodek Sportu i Rekreacji mo˝e si´ pochwaliç zupe∏nie nowà identyfikacjà wizualnà.
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SPORT

Zak∏adowy turniej OSiR CUP

Nowa strona i logo OSiR
fo

t.
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W grudniu OÊrodek Sportu i Rekreacji
wzbogaci∏ si´ o nowà stron´ interne-
towà, nowe logo, a tak˝e wiele innych
projektów jak banery, plakaty, karnety
koƒczàc na materia∏ach biurowych od
wizytówek po wzory listów. - Wszystkie
nasze materia∏y marketingowe, doku-
menty, maile majà ujednoliconà, no-
woczesnà szat´ graficznà, dzi´ki czemu
nasza jednostka postrzegana jest jako

profesjonalna i godna zaufania - mówi
Bartosz Lipiƒski z OSiR. - Od strony wi-
zerunkowej zasz∏y du˝e zmiany - do-
daje.

Jak mówi, przez kilka lat zajmowa∏
si´ zawodowo fotografià i grafikà kom-
puterowà, dlatego rozpoczynajàc prac´
w OÊrodku postanowi∏ odÊwie˝yç wi-
zerunek, który odbiega∏ od obecnych
standardów.
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Z ˚YCIA MIASTA

Twórcy Êwiàtecznej magii
PoznaliÊmy zwyci´zców corocznego konkursu na naj∏adniejsze Êwià-
teczne iluminacje.
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W kategorii „sanatoria i obiekty u˝y-
tecznoÊci publicznej” nagrody otrzy-
mali: Gabinet Lekarski - Halina i S∏a-
womir Miedziƒscy, ul. Widok 6, Ro-
dzinny Dom Seniora, ul. Zdrojowa 53,
Osiedle Wierzbowe, Aleja 700-lecia 3
A i C.

W kategorii „domy prywatne” na-
grody otrzymali: Stefania i Zbigniew
Jastrz´bscy, ul. Bema 177 A, Krystyna
Trelewicz, ul. Topolowa 3, Marcin i
Jolanta Kowalczykowie, ul. Bema 2a.

Wyró˝nienia otrzymali: Izabela Ko-
walewska, ul. Wierzbowa 5, Józef i
Krystyna Pliƒscy, ul. Chrobrego 25.

- Wiele osób docenia paƒstwa dzia-
∏ania, które zimowà porà dodajà Cie-
chocinkowi uroku - mówi∏ podczas
uroczystoÊci wr´czenia nagród 19 stycz-
nia burmistrz Leszek Dzier˝ewicz. Pod-
kreÊli∏ przy tym, ˝e trosk´ o wizerunek
miasta muszà przejawiaç zarówno w∏a-
dze, jak i mieszkaƒcy uzdrowiska. -
Wszyscy jesteÊmy czàstkà samorzàdo-
wej wspólnoty - zaznaczy∏.

- To my wszyscy budujemy Êwiàtecz-
ny klimat. Dzi´kuj´ za waszà inwencj´

i prac´ - doda∏ Bartosz Ró˝aƒski, radny
i cz∏onek konkursowej komisji.

- Poziom konkursu z roku na rok jest
coraz wy˝szy, a konkurencja ogromna
- przyzna∏ Józef Pliƒski, wyró˝niony w
konkursie. - Jeszcze kilka lat temu dosta-
wa∏em nagrody, a dziÊ tylko wyró˝nie-
nie - Êmia∏ si´.

W sk∏adzie komisji konkursowej za-
siedli Justyna Ma∏ecka, inspektor ds.
turystyki, kultury i sportu, Katarzyna
Turkiewicz, inspektor ds. obs∏ugi Rady
Miejskiej, Klara Drobniewska, radna
Rady Miejskiej, Barbara Kawczyƒska,
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury,
Czes∏awa Florczak, mieszkanka Cie-
chocinka oraz Bartosz Ró˝aƒski, radny
Rady Miejskiej.

Komisja iluminacje na ciechociƒskich
ulicach ocenia∏a na prze∏omie grudnia
i stycznia. Oceniajàc zg∏oszenia, pod
uwag´ brano wykonanie i estetyk´ in-
stalacji, pomys∏owoÊç oraz wk∏ad w
stworzenie Êwiàtecznego nastroju w
uzdrowisku.

     red.

Podzi´kowania za wyró˝niajàce si´ iluminacje pow´drowa∏y do w∏aÊcicieli na-
st´pujàcych budynków: ul. Modrzewiowa 7, ul. Nieszawska 67, ul. Nieszawska
61, ul. Nieszawska 52, ul. Nieszawska 44, ul. Nieszawska 63, ul. Norwida 42,
ul. Norwida 18, ul. Lipowa 3, ul. Graniczna 16, ul. Zdrojowa 55, ul. Kolejowa
6a, ul. Chrobrego 22, ul. Chrobrego 24, ul. Jagie∏∏y 18, ul. Traugutta 40, ul.
Wiejska 44, Hotel „Kopernik”, Dom Samotnej Matki, Klinika Uzdrowiskowa
„Pod T´˝niami”, Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „Orion”, Wspólnota Mie-
szkaniowa „Tosca- Figaro”, Camping Ciechocinek, sklep „Christian”, Przedszko-
le „JaÊ i Ma∏gosia”, Teodorka Med&Spa, Restauracja Pizzeria „U Tomaszka”,
Kino „Zdrój”.



fot. Justyna Ma∏ecka, Krzysztof Lepczyƒski
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fot. Krzysztof Lepczyƒski, Krzysztof Kaƒkowski


