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Grzybek
bez kapelusza

Prof. Wiatrowski i dr Zieliƒski
honorowymi obywatelami

Dofinansowania
do wymiany pieców

Parada i piknik
rozpocznà sezon
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Z ˚YCIA MIASTA

Nowi honorowi obywatele
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Przed wejÊciem do Miejskiej Biblioteki Publicznej pojawi∏a si´ plansza promujàca Klub Gier Niekomputerowych.

KALENDARZ WYDARZE¡

Maj
1 maja

Ciechociƒska Parada
Majowa

 Piknik Rodzinny
3 maja

obchody
Âwi´ta Narodowego

Trzeciego Maja
koncert zespo∏u Trzy Korony

5 maja
uroczyste otwarcie

Skweru Excentryków
Motoserce

Turniej Pokoleƒ w hokeju
na trawie

Otwarty Turniej Siatkówki
Dru˝yn Mieszanych

6 maja
koncert inauguracyjny

Orkiestry Zdrojowej
12 maja

Bieg o Kryszta∏ Soli
19 maja

Dzieƒ Seniora
25 maja

Wernisa˝ wystawy
fotograficznej

„Hokej - moja pasja”

Aktualny kalendarz wydarzeƒ
znajdziesz na

www.ciechocinek.pl.



Prof. Zygmunt Wiatrowski i dr Zdzis∏aw Zieliƒski podczas uroczystej se-
sji Rady Miejskiej oficjalnie zostali w∏àczeni w poczet honorowych oby-
wateli Ciechocinka.
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- JesteÊcie panowie osobami o nie-
kwestionowanych autorytetach, ˝yczli-
wymi i prawymi - mówi∏ do laureatów
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej 9 kwiet-
nia. - Na co dzieƒ nawet nie zdajemy
sobie sprawy, jakie osobistoÊci spoty-
kamy w Ciechocinku - doda∏ Marcin
Zajàczkowski, przewodniczàcy Rady
Miejskiej.

Burmistrz odczyta∏ laudacj´ poÊwi´-
conà obu laureatom. Wskazywa∏ na
ogromny dorobek naukowy prof. Wia-
trowskiego. - Jednak na najwi´ksze
podkreÊlenie zas∏uguje lokalny patrio-
tyzm pana profesora, który ˝ywo inte-
resuje si´ spo∏ecznym ˝yciem Ciecho-
cinka, jego historià i kulturà - doda∏.

Mówi∏ tak˝e o zawodowej i spo∏ecz-
nej aktywnoÊci dr. Zieliƒskiego. - To
„dobry lekarz”, uczciwy, solidny, kole-
˝eƒski, obowiàzkowy i zdyscyplinowa-
ny. Takie przymiotniki powtarzajà si´

w kolejnych miejscach pracy. WÊród
pacjentów cieszy∏ si´ bardzo dobrà
opinià, zawsze uczynny, bezinteresow-
ny, dba∏y, troskliwy, odznacza∏ si´ spo-
∏ecznym podejÊciem w udzielaniu po-
mocy lekarskiej. Jest wzorem dla ko-
legów lekarzy jako doskona∏y facho-
wiec, a jako mieszkaniec, zaanga˝o-
wany jest w ˝ycie lokalnego Êrodowiska
medycznego i pozamedycznego - wska-
zywa∏ burmistrz.

- Nadany tytu∏ nie tylko sprzyja na-
szemu rozwojowi obywatelskiemu, ale
i nak∏ada powinnoÊç dalszego dzia∏ania
w Ciechocinku - podkreÊli∏ prof. Wia-
trowski. - Kocham ˝ycie, ludzi i Ciecho-
cinek - cieszy∏ si´ dr Zieliƒski.

Uchwa∏´ w sprawie przyznania ty-
tu∏ów honorowego obywatela Ciecho-
cinka Rada Miejska podj´∏a podczas
sesji 26 marca na podstawie rekomen-
dacji kapitu∏y tego wyró˝nienia.

Nowi honorowi
obywatele

Zygmunt Wiatrowski

Pedagog, nauczyciel akademicki w
Wy˝szej Szkole Pedagogicznej w Byd-
goszczy oraz Kujawskiej Szkole Wy˝szej
(dawnej Wy˝szej Szkole Humanistyczno-
Ekonomicznej we W∏oc∏awku). Ukoƒczy∏
Wy˝szà Szko∏´ Pedagogicznà w Gdaƒsku,
tytu∏ profesora otrzyma∏ w 1988 roku.

Mieszkaƒcem Ciechocinka jest od nie-
mal 20 lat, jednak z kujawsko-pomors-
kiem zwiàzany jest znacznie d∏u˝ej, bo
od lat 60-tych, zawsze pe∏niàc funkcje
zwiàzane z oÊwiatà (wizytator Okr´gu
Bydgoskiego, wyk∏adowca i pe∏niàcy wie-
le funkcji kierowniczych).

Cz∏onek Komitetu Nauk Pedagogicz-
nych PAN oraz Komisji UNESCO ds.
Zawodowo-Technicznych UNEVOC i
Studiów Naukowych. Aktywnie udziela
si´ w Towarzystwie Przyjació∏ Ciecho-
cinka, W∏oc∏awskim Towarzystwie Nau-
kowym, ciechociƒskiej parafii i ruchu
ekumenicznym, a tak˝e w spo∏ecznoÊci
seniorów (Uniwersytet dla Aktywnych,
Klub Seniora, Miejska Rada Seniorów).

Zaanga˝owany filatelista, wspó∏or-
ganizator konferencji Polskiej Akademii
Filatelistyki w Ciechocinku.

Zdzis∏aw Zieliƒski

Swojà prac´ w Ciechocinku rozpoczà∏
w 1951 r., po ukoƒczeniu studiów me-
dycznych. Sp´dzi∏ tu ca∏e ˝ycie osobiste
i zawodowe. By∏ lekarzem Izby Chorych,
ordynatorem Oddzia∏u Zakaênego Szpi-
tala Powiatowego w Aleksandrowie Ku-
jawskim, dyrektorem sanatorium im. Jan-
ka Krasickiego, ordynatorem Oddzia∏u
Reumatologii i dyrektorem Domu Zdrojo-
wego, a tak˝e wspó∏za∏o˝ycielem i wielo-
letnim przewodniczàcym Oddzia∏u Towa-
rzystwa Balneologicznego. Organizowa∏
i bra∏ udzia∏ w wielu konferencjach nau-
kowych. Wykszta∏ci∏ wielu specjalistów
z zakresu reumatologii.

Aktywnie dzia∏a, po dzieƒ dzisiejszy,
w Towarzystwie Przyjació∏ Ciechocinka,
którego przez cztery lata by∏ prezesem,
a obecnie jest jego Honorowym Preze-
sem.



Dotacja obejmuje wymian´ pieców
opalanych w´glem lub koksem na kot∏y
gazowe, olejowe, elektryczne lub kot∏y
na paliwa sta∏e spe∏niajàce okreÊlone
normy (klasa V i efektywnoÊç energe-
tyczna A), a tak˝e przy∏àczenie do miejs-
kiej sieci ciep∏owniczej.

Kwota dofinansowania to maksymal-
nie 4 tys. z∏, ogó∏em w tym roku na
wymian´ pieców przeznaczono 60 tys.
z∏, z czego po∏ow´ pokrywa bud˝et
gminy, a po∏ow´ Wojewódzki Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wod-
nej.

Dotacja udzielana jest na zasadzie
refundacji poniesionych kosztów, de-
monta˝ starego pieca, a tak˝e zakup i
monta˝ nowego mo˝na rozpoczàç do-
piero po podpisaniu umowy ws. dotacji
z Urz´dem Miejskim. Wyp∏ata dotacji
nastàpi po protokolarnym odbiorze z
ogl´dzinami dokonanymi przez powo-
∏anà komisj´ i przyj´ciu rozliczenia kosz-
tów przez Urzàd Miejski.

Premiowane b´dà wnioski dotyczàce
monta˝u ogrzewania gazowego, a
tak˝e te z∏o˝one mieszkaƒców strefy
uzdrowiskowej A i B. Dotacje nie obej-
mujà domków letniskowych i budyn-
ków wykorzystywanych na dzia∏alnoÊç
gospodarczà.

Realizacja wniosków o dofinanso-
wanie jest uzale˝niona od pozyskania
przez Gmin´ Miejskà Ciechocinek do-
tacji z Wojewódzkiego Funduszu Och-
rony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu.

Wnioski o udzielenie dotacji nale˝y
sk∏adaç w sekretariacie Urz´du Miejs-
kiego w Ciechocinku lub drogà pocz-
towà na adres: Urzàd Miejski w Cie-
chocinku, ul. Kopernika 19, 87-720
Ciechocinek (decyduje data wp∏ywu).

Pe∏en regulamin programu, wzór
wniosku wraz z za∏àcznikami i og∏osze-
nie o programie znajdziesz na stronach
BIP.

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

Do 2 maja mo˝na sk∏adaç wnioski o dotacje na wymian´ pieców cen-
tralnego ogrzewania. Na kupno lub instalacj´ nowoczesnych urzàdzeƒ
gazowych, olejowych czy elektrycznych mo˝na otrzymaç do 4 tys. z∏.
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Dofinansowanie do wymiany
pieców centralnego ogrzewania.
Z∏ó˝ wniosek do 2 maja

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 Ciecho-
cinka przyjmuje wyborców i interesantów
w ka˝dy wtorek w godz. 14-16 w siedzibie
Urz´du Miejskiego (pokój nr 12).

Dy˝ury radnych

Dy˝ury w 2018 roku:
Grzegorz Adamczyk:

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:

28 maja, 3 wrzeÊnia.
Jerzy Sobierajski:

4 czerwca, 10 wrzeÊnia.
Marcin Strych:

11 czerwca, 17 wrzeÊnia.

Prawnik przyjmuje w Êrod´ 2 maja, wto-
rek 8 maja, czwartek 17 maja i piàtek 25
maja, 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).

Punkt pomocy prawnej funkcjonuje na
podstawie Ustawy o nieodp∏atnej pomocy
prawnej. Z porady prawnika mo˝e skorzys-
taç 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 pomo-
cy spo∏ecznej i kobiety w cià˝y.

Porady udzielane sà w ka˝dà pierwszà
Êrod´, drugi wtorek, trzeci czwartek i czwar-
ty piàtek miesiàca.

Bezp∏atne porady
prawne



Trzecia edycja Parady Majowej i Piknik Rodzinny rozpocznà sezon letni w Ciechocinku. Na koncercie wystàpià
gwiazdy disco polo z gwiazdà wieczoru: Zenkiem Martyniukiem z zespo∏em „Akcent”.
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Sezon kuracyjny tradycyjnie ju˝ w
Ciechocinku rozpocznie si´ 1 maja. Po
raz trzeci ulicami miasta przejdzie
Ciechociƒska Parada Majowa, która
przyciàga t∏umy turystów. Otworzy jà
para kuracjuszy w przebraniach retro,
dalej pójdà ma˝oretki, orkiestra d´ta,
przedstawiciele szkó∏, przedszkoli,
instytucji miejskich, sanatoriów, sto-
warzyszeƒ i organizacji.

Parada wyruszy o godz. 16 z ul.
Raczyƒskich (zbiórka pó∏ godziny
wczeÊniej) i przejdzie ulicami Widok,
Zdrojowà i T´˝niowà. W okolicach
„Grzybka” konferansjer b´dzie pre-
zentowa∏ uczestników imprezy.

Parada zakoƒczy si´ na Stadionie

Parada i piknik rozpocznà
sezon w Ciechocinku

Jak dojechaç na koncert?

Zmotoryzowanym na czas parady i koncertu rekomen-
dujemy parkingi:

- na skrzy˝owaniu ulic Kopernika i Jana Paw∏a II, przy
sklepie Intermarche (bezp∏atny),

- na skrzy˝owaniu ulic Kopernika i Bema, przed warszta-
tem samochodowym POLO (bezp∏atny),

- na ulicy Kolejowej przy Campingu (p∏atny),
- na skrzy˝owaniu ulic Wo∏uszewskiej i Sportowej, przy

cmentarzu parafialnym (p∏atny),
- na ulicy Kwiatowej 4 za sanatorium Zdrowie (p∏atny),
- na ulicy Lorentowicza 6 (p∏atny),
- na ulicy Warzelnianej 10 (p∏atny),
- na ulicy Warzelnianej 46 (p∏atny).
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Miejskim. Na p∏ycie boiska rozstawione
b´dà karuzele, a animatorzy zadbajà
o moc atrakcji dla dzieci. Najm∏odsi
b´dà te˝ mogli przejechaç si´ na ku-

cyku. Ca∏e wydarzenie transmitowane
b´dzie on-line.

Parada Majowa to nawiàzanie do
historii uzdrowiska i uroczystego roz-
poczynania sezonu kuracyjnego.

W tym roku podczas parady zor-
ganizowany zostanie konkurs na naj-
ciekawsze przebranie. Komisja konku-
rsowa oceniaç b´dzie pomys∏owoÊç i
inwencj´ uczestników, a zwyci´zców
poznamy do koƒca maja.

Majówka b´dzie te˝ poczàtkiem
sezonu koncertowego. Podczas pikniku
na stadionie miejskim pod t´˝niami
wystàpià Czadoman, Andre, Pi´kni i
M∏odzi, Playboys i Zenek Martyniuk.
Start o godz. 17, wst´p wolny!



Fontanna „Grzybek”, jeden z symboli Ciechocinka, uleg∏a powa˝nemu uszkodzeniu. Nie wiadomo, kiedy b´dzie
znów dzia∏aç.

We wtorek 3 kwietnia w póênych
godzinach popo∏udniowych cz´Êç cza-
szy grzybka p´k∏a i spad∏a do niecki
fontanny. Po kilku godzinach „Grzybek”
by∏ ju˝ zabezpieczony i przykryty folià.

W Êrod´ spotka∏a si´ powo∏ana przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budo-
wlanego w Aleksandrowie Kujawskim
komisja, w sk∏ad której prócz inspektora
weszli przedstawiciele Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków i Przedsi´bior-
stwa Uzdrowisko Ciechocinek, w∏aÊci-
ciela obiektu. Stwierdzi∏a ona, ̋ e „Grzy-
bek” uleg∏ katastrofie budowlanej, a
jako prawdopodobne przyczyny kata-
strofy wskazano warunki atmosferyczne
(wiatr i mróz), sól pochodzàcà z solanki
i wzmo˝ony ruch uliczny. Wszystkie te
czynniki mog∏y doprowadziç do po-
wstania mikrop´kni´ç czaszy. Jak pod-
kreÊla PUC, z wczeÊniejszych okreso-
wych przeglàdów technicznych wyni-
ka∏o, ˝e stan fontanny by∏ zadowalajà-
cy. - Ludzie nie zdajà sobie sprawy, jak
znakomicie dzia∏a solanka podczas za-
biegów wykonywanych pod okiem fa-
chowca, a jak niszczàco wp∏ywa na
wszelkie tworzywo - mówi w rozmowie
ze „Zdrojem” Mariusz Krupa, wicepre-
zes PUC.

Do koƒca kwietnia zespó∏ specjalis-

tów z dziedziny budownictwa i hydro-
techniki ma przygotowaç ekspertyz´
dotyczàcà stanu technicznego fontan-
ny. W piàtek 6 kwietnia rozpocz´∏y si´
pierwsze próby obcià˝eniowe pozosta-
∏oÊci czaszy, s∏upa podtrzymujàcego
oraz niecki basenowej fontanny. Rów-
nolegle spó∏ka wystàpi∏a z pismem do
Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków o podanie warunków i wytycznych
w celu przeprowadzenia remontu od-
tworzeniowego fontanny Grzybek.

Kiedy znów zobaczymy dzia∏ajàcà
fontann´? - ChcielibyÊmy, by „Grzybek”
dzia∏a∏ jeszcze w tym sezonie, nawet
na zasadzie tymczasowej plomby - mó-
wi Krupa. Dopiero jednak opinie spe-
cjalistów pozwolà okreÊliç, jakie prace
sà niezb´dne i jak d∏ugo b´dà trwa∏y.

W rozmowie z toruƒskà „Gazetà
Wyborczà” Marcin Zajàczkowski, prezes
PUC, mówi o nowym otwarciu „Grzyb-
ka” po remoncie i mo˝liwej rewitalizacji
otoczenia fontanny.

Awaria „Grzybka”, który jest êród∏em
solanki i cz´Êcià ciàgu technologicznego
ciechociƒskiej fabryki soli, nie wp∏ywa
na dzia∏anie t´˝ni. Te majà byç nawet
w tym roku w∏àczone wczeÊniej ni˝
zazwyczaj.

   red.

Grzybek bez kapelusza
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S∏ynny „Grzybek” usytuowany jest w cen-

trum miasta. Pe∏ni nie tylko funkcj´ ozdoby
uzdrowiska, ale tak˝e przemys∏owà. Fontanna
wykonana w kszta∏cie grzyba jest obudowà
êród∏a nr 11, czyli g∏´bokiego na 414 metrów
odwiertu solanki. W∏aÊnie stàd solanka pom-
powana jest na ciechociƒskie t´˝nie.

„Grzybek” zosta∏ zaprojektowany w 1926
roku przez Jerzego Raczyƒskiego. W swojej
historii przeszed∏ kilka powa˝nych rekonstruk-
cji i remontów, zosta∏ podwy˝szony i przesu-
ni´ty kilka metrów od poczàtkowego po∏o˝e-
nia. Fontanna ta pe∏ni równie˝ funkcj´ lecz-
niczà. Jest naturalnym inhalatorium, gdzie
odpoczywajàcy kuracjusze wdychajà bogate
w czàsteczki jodu powietrze.

W listopadzie 2017 roku „Grzybek” jako
cz´Êç ciechociƒskiej fabryki soli, wraz z t´˝nia-
mi i warzelnià, zosta∏ wpisany na list´ Pomni-
ków Historii.
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W Ciechocinku powsta∏a kolejna filia Centrum S∏uchu i Mowy Medincus
zwiàzana z osobà prof. Henryka Skar˝yƒskiego, Êwiatowej s∏awy otola-
ryngologa, audiologa i foniatry.

Na prze∏omie marca i kwietnia kinomani z Warszawy, ¸odzi i Gdaƒs-
ka, który odwiedzà Multikino, zobaczà spot reklamowy promujàcy
Ciechocinek.

OG¸OSZENIE
Burmistrz Ciechocinka dzia∏ajàc w opar-

ciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊ-
ciami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
informuje, ˝e na tablicy og∏oszeƒ w siedzi-
bie Urz´du Miejskiego w Ciechocinku przy
ul. Kopernika 19 oraz na stronie interne-
towej www.bip.ciechocinek.pl zamiesz-
czono wykazy nieruchomoÊci stanowiàcych
w∏asnoÊç Gminy Ciechocinek przeznaczo-
nych do zbycia.
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Reklama uzdrowiska poprzedzi 3,7
tys. seansów docierajàc do ponad 250
tys. widzów. WyÊwietlana b´dzie w
Multikinach Warszawa Z∏ote Tarasy,
¸ódê i Gdaƒsk.

- To miasta, z których pochodzà tu-
ryÊci najcz´Êciej odwiedzajàcy Ciecho-
cinek - mówi Janusz Hawik, kierownik

Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta.
- Na potrzeby tej kampanii zamówiono
nowy, 30-sekundowy spot reklamowy,
ukazujàcy nasz kurort jako miejsce
aktywnego odpoczynku, zdrowia, a
tak˝e miejsce z ogromna ofertà kultu-
ralnà - dodaje.

OÊrodki Centrum S∏uchu i Mowy
Medincus znajdujà si´ w kilkunastu
polskich miastach, a 13 marca uro-
czyÊcie otwarto Kujawsko-Pomorski
Centrum S∏uchu i Mowy „Medincus”,
które mieÊci si´ w zabytkowym pensjo-
nacie przy ul. KoÊciuszki. W wydarzeniu
wzi´li udzia∏ m.in. S∏awomir KopyÊç z
zarzàdu województwa, Marcin
Zajàczkowski, przewodniczàcy Rady
Miejskiej i Aldona Nocna, wiceprzewod-
niczàca rady. Obiekt poÊwi´ci∏ ks. Grze-
gorz Karolak.

Centra Medincus to prywatne oÊrodki
zdrowia zwiàzane z prof. Henrykiem
Skar˝yƒskim, Êwiatowym autorytetem
w dziedzinie laryngologii. W Centrum
prowadzona b´dzie profilaktyka, diag-
nostyka, leczenie i rehabilitacja w cho-
robach uszu, nosa, gard∏a, krtani i za-
burzeƒ równowagi u dzieci i osób
doros∏ych. Przez dwa dni mo˝na by∏o
bezp∏atnie zbadaç swój s∏uch, z czego
skorzysta∏o wielu mieszkaƒców Ciecho-
cinka i kuracjuszy.

Medyczna s∏awa
otwiera centrum s∏uchu

Ciechocinek
promuje si´ w kinach
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W punkcie Informacji Turystycznej w
marcu pojawi∏a si´ pamiàtkowa ksi´ga goÊ-
ci, w której swoje wra˝enia z wizyty w Cie-
chocinku opisaç mogà turyÊci i kuracjusze.
Pierwsze wpisy ju˝ sà, a i my zapraszamy
do zostawienia Êladu po wycieczce do uz-
drowiska.

Ksi´ga
pamiàtkowa

TELEFON DLA SENIORA
722 090 098

Pn-Pt godz. 10-22

Uchwa∏à z 26 marca Rada Miejska
przystàpi∏a do sporzàdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla podobszaru „Zachodniego” le˝àcego
w strefie ochrony uzdrowiskowej A. Chodzi
o okolice ulicy Sportowej nieopodal T´˝ni.
Burmistrz zleci∏ ju˝ wykonanie projektu
planu.

Plan dla okolic
Sportowej



W∏adze TPC podsumowa∏y dzia∏ania
stowarzyszenia w ubieg∏ym roku i na-
kreÊli∏y plany na obecny, a w g∏osowa-
niu otrzyma∏y absolutorium. Podczas
zebrania swoje legitymacje odebrali te˝
nowi cz∏onkowie towarzystwa. Obecnie
jest ich 112 oraz 19 cz∏onków wspie-
rajàcych.

Rozmowa z Marianem Gawineckim,
prezesem Towarzystwa Przyjació∏
Ciechocinka

„Zdrój”: To by∏ pracowity rok dla
towarzystwa?

Marian Gawinecki: Uda∏o si´ zre-
alizowaç wszystko, co zamierzaliÊmy i
ogromne podzi´kowania nale˝à si´
tym, którzy nam pomagali. Po raz dzie-
siàty zorganizowaliÊmy Âwi´to Soli.
Bardzo wa˝ne jest promowanie regio-
nalizmu, pokazywanie jakie by∏y poczàt-
ki naszego uzdrowiska. Dzia∏aliÊmy te˝
w obszarze sportu, wspó∏organizujàc
pó∏maraton i cykl biegów. Obie imprezy
skupi∏y bardzo wielu uczestników. Sta-
ramy si´ te˝ doceniaç ludzi, którzy wiele
robià dla miasta i samego TPC. W ubie-
g∏ym roku statuetk´ Leonarda otrzyma∏

S∏awek Ma∏ecki.
Jakie plany ma towarzystwo na

rok 2018?
- Chcemy kontynuowaç Âwi´to Soli,

w Galerii Pod Dachem Nieba we wspó∏-
pracy z Cerkwià Prawos∏awnà odb´dzie
si´ wystawa tematycznie zwiàzana ze
100-leciem odzyskania niepodleg∏oÊci
przez Polsk´. W planach mamy tak˝e
inne wernisa˝e, jesteÊmy w kontakcie
z artystami z naszego miasta, woje-
wództwa, a nawet i ca∏ego kraju.

Podczas zebrania zaapelowa∏ pan
o udzia∏ ludzi m∏odych w dzia∏aniach
towarzystwa.

- Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka
skupia g∏ównie osoby w starszym wieku
i czuç ju˝ potrzeb´ zmiany warty. Nie
chodzi mo˝e o zmian´ w∏adz, ale no-
wych cz∏onków i impuls do dzia∏ania.
Od kilku lat staramy si´ integrowaç ze
szko∏ami, jednak nie przynosi to ocze-
kiwanych rezultatów. Dlatego chcieli-
byÊmy zapraszaç m∏odzie˝ na nasze
imprezy, by powoli wdra˝aç jà do pracy
spo∏ecznej, choç na pewno b´dzie to
trudne.

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

Ponad stu cz∏onków Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka zebra∏o si´ 10
kwietnia na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

PKP nie zgodzi∏a si´ na wydzier˝awienie
kolejowych gruntów w celu budowy przejÊ-
cia nad torami do planowanego nowego
przystanku autobusowego przy ul. Kolejo-
wej.

O odmownej odpowiedzi kolejarzy bur-
mistrz poinformowa∏ radnych przed marco-
wà sesjà. Zaznaczy∏, ˝e interweniowa∏ w
sprawie dzier˝awy w dyrekcji PKP w Gdaƒs-
ku i prosi∏ o ponownie rozpatrzenie wnios-
ku. W odpowiedzi na pytanie radnych
burmistrz wyrazi∏ wàtpliwoÊç, by szybszà
Êcie˝kà by∏o nie wydzier˝awienie, a wyku-
pienie gruntu od PKP.

Zgodnie z ustaleniami burmistrza i rad-
nych budowa k∏adki nad torami ma byç
warunkiem przystàpienia do budowy no-
wego przystanku autobusowego przy ul.
Kolejowej.

Kolej blokuje
budow´ przystanku

Aleksandrowski sanepid w uj´ciu wody
na Kuczku 5 kwietnia wykry∏ bakterie z
grupy coli. Przez cztery dni woda z ciecho-
ciƒskiego wodociàgu by∏a dopuszczona do
spo˝ycia warunkowo, dopiero po przegoto-
waniu.

- Na uj´ciu w Kuczku pojawi∏y si´ bak-
terie z grupy coli - informowa∏a 5 kwietnia
Joanna ¸àtkowska z aleksandrowskiego
sanepidu. Wod´ z ciechociƒskich wodo-
ciàgów nale˝a∏o spo˝ywaç wy∏àcznie po
przegotowaniu - zosta∏a warunkowo do-
puszczona do spo˝ycia przez ludzi.

W poniedzia∏ek 9 kwietnia Sanepid
zniós∏ swoje obostrzenia, choç w kolejnych
dniach w wodzie odczuwalne by∏y zwiàzki
chloru, którymi p∏ukano wodociàg.

Informacja o decyzjach sanepidu zosta∏a
wys∏ana do mieszkaƒców Ciechocinka za
poÊrednictwem systemu powiadamiania
SMS.

Sanepid znalaz∏
bakterie
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TPC podsumowa∏o rok.
I zaapelowa∏o do m∏odzie˝y



Pierwsza Honorowa
Obywatelka Ciechocinka

Wies∏awa Wolfowa wywodzi∏a si´ z
rodziny ziemiaƒskiej. Przysz∏a na Êwiat
w 1923 roku w Krojantach. Pochodzi∏a
z domu o tradycjach patriotycznych i
spo∏ecznikowskich. Uczy∏a si´ w Pry-
watnej Szkole Sióstr Boromeuszek, a
nast´pnie w Miejskim Gimnazjum
˚eƒskim w Chojnicach. W 1939 roku
otrzyma∏a Êwiadectwo ukoƒczenia klasy
IV, zdajàc „ma∏à matur´”.

Po wybuchu wojny ojciec zosta∏
rozstrzelany, a majàtek przej´ty przez
Niemców. M∏oda Wies∏awa zosta∏a
skierowana na roboty przymusowe. W
1942 roku wysz∏a za mà˝ za Alfreda
Wolfa. Z tego zwiàzku narodzi∏y si´
dwie córki.

Po wojnie przez kilka lat Wies∏awa
Wolfowa uczy∏a w wiejskich szko∏ach
na Pomorzu. Uzupe∏nia∏a wykszta∏ce-
nie. W latach 1949-1951 pracowa∏a
w Szkole Specjalnej przy Prewentorium
w G∏uchowie, potem przeprowadzi∏a
si´ do Ciechocinka. Tu zas∏yn´∏a z nie-
zwyk∏ej ˝yczliwoÊci, wielkiego oddania
m∏odzie˝y i ludziom uzdrowiska oraz
ze swego ogromnego, ciep∏ego i zaw-
sze dla wszystkich otwartego serca.
W latach 1951-1956 by∏a nauczyciel-
kà w szkole sanatoryjnej w „Pionierze”.
Podj´∏a studia, ukoƒczy∏a filologi´
polskà, uzyskujàc tytu∏ magistra w
1961 r. Publikowa∏a swoje teksty w
„˚yciu Szko∏y”, ksià˝kach „Co mi da∏
Janusz Korczak?”, „O nauczaniu i wy-
chowaniu dzieci przewlekle chorych”.

W 1956 roku otrzyma∏a propozycj´
przejÊcia do Sanatorium M∏odzie˝o-
wego im. Janka Krasickiego, gdzie pe∏-
ni∏a funkcj´ kierownika wychowania
oraz dyrektora II Liceum Ogólnokszta∏-
càcego im. Janka Krasickiego. Praco-
wa∏a tam w latach 1956-1976. Uwa-
˝a∏a, ˝e by∏ to dla niej najciekawszy i
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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.

najpi´kniejszy okres w jej ˝yciu. Jej ˝ycz-
liwoÊç, pogoda ducha oraz niezmie-
rzona wr´cz cierpliwoÊç pozwala∏y na
nawiàzywanie z m∏odzie˝à bliskich,
pe∏nych zaufania i sympatii kontaktów.
Swoim wychowankom potrafi∏a za-
szczepiç mi∏oÊç do j´zyka polskiego,
szacunek dla innych ludzi i umi∏owanie
ojczystej przyrody. M∏odzie˝ potrafi∏a
to doceniç, czego wyrazem by∏ nada-
ny Jej - jeden z pierwszych w kraju -
Order UÊmiechu, który ceni∏a najbar-
dziej spoÊród swoich licznych, wysokich
odznaczeƒ.

Wysoko oceniana jako pedagog
otrzyma∏a propozycj´ obj´cia stano-
wiska dyrektora w Liceum Ogólno-
kszta∏càcym im. S. Staszica w Ciecho-
cinku. Przez rok szkolny 1975/76
zajmowa∏a si´ dwiema szko∏ami, ale
poniewa˝ trudno by∏o jej pogodziç obie
funkcje, we wrzeÊniu 1976 roku prze-
sz∏a na etat w LO im. S. Staszica. Na
tym stanowisku pracowa∏a do roku

1979, kiedy po konflikcie z sekretarzem
KM PZPR zosta∏a zmuszona do przejÊcia
na emerytur´. Nie potrafi∏a byç bez-
czynna, zawiesi∏a w 1981 roku emery-
tur´ i do 1987 pracowa∏a w liceum,
uczàc j´zyka polskiego.

By∏a nadzwyczaj skromna, zawsze
uprzejma i bezpoÊrednia, potrafi∏a
ka˝dego wys∏uchaç, okazaç wspó∏czu-
cie i zrozumienie. Z wielkim zapa∏em
oddawa∏a si´ pracy spo∏ecznej w Zwiàz-
ku Nauczycielstwa Polskiego, do któ-
rego wstàpi∏a jeszcze w 1946 r. Pe∏ni-
∏a wiele funkcji zwiàzkowych, przez
kilka kadencji by∏a we w∏adzach wo-
jewódzkich i w Zarzàdzie G∏ównym
Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego.
Przez wiele lat by∏a te˝ przewodniczà-
cà Oddzia∏u Zwiàzku Nauczycielstwa
Polskiego w Ciechocinku. W pracy
zwiàzkowej zawsze stara∏a si´ pomagaç
potrzebujàcym kole˝ankom i kolegom,
osobom samotnym, w podesz∏ym ju˝
wieku, chorym i bezradnym. Organi-
zowa∏a wycieczki, imprezy towarzyskie
dla nauczycieli. By∏a te˝ aktywnà dzia-
∏aczkà Towarzystwa Przyjació∏ Ciecho-
cinka, pe∏niàc do koƒca powierzonà
Jej funkcj´ prezesa. Za swojà prac´
spo∏ecznà otrzyma∏a ró˝ne odznaczenia
i medale, m.in: Z∏otà Odznak´ ZNP w
1972 r. oraz Medal im. Prof. L. Loren-
towicza. W 1997 roku nadano Jej ty-
tu∏ Honorowego Obywatela Ciecho-
cinka. Trzy lata póêniej otrzyma∏a
Medal „Za zas∏ugi dla Ciechocinka”, a
w 2001 roku  Medal „Za zas∏ugi dla
OÊwiaty”.

Zmar∏a 2 czerwca 2002 roku. Jej
prochy spocz´∏y w Alei Zas∏u˝onych
na ciechociƒskim cmentarzu komunal-
nym.

Aldona Nocna



Zdaniem psychologa
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KINO „ZDRÓJ”
w maju planujemy zagraç:

„Excentrycy,
czyli po s∏onecznej stronie ulicy”

pokaz specjalny
komedia, prod. Polska, Polska, 1.52

5.05 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Tam, gdzie mieszka Bóg”
familijny, przygodowy, religijny,

prod. Argentyna, czas projekcji 1.23,
od 7 lat

12.05 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)
i 13.05 (niedziela)

godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Âmierç Stalina”
biograficzny, dramat, komedia,
prod. Francja, Wlk. Brytania,

czas projekcji 1,46
13.05 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-

19) i 14.05 (poniedzia∏ek)
godz. 19.00 (kasa 18-19)

„˚yczenie Êmierci”
sensacyjny, prod. USA, czas projekcji 1.48,

od 15 lat
17.05 (czwartek) godz. 19.00
(kasa 18-19) i 18.05 (piàtek)

godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Futrzaki ruszajà na ratunek”
animacja, prod. Rosja, czas projekcji 1.23,

b/o
26.05 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i 27.05 (niedziela) godz. 16.00
(kasa 15-16)

„Katyƒ - Ostatni Âwiadek”
thriller, dramat, prod. Polska, Wlk. Brytania,

czas projekcji 1.37, od 15 lat
27.05 (niedziela) godz. 19.00

(kasa 18-19)
i 28.05 (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.

Teraz jest ten czas, kiedy to rodzice
siedmio-, dziewi´cioletnich dzieci zastana-
wiajà si´, kiedy jest odpowiedni moment
do usamodzielnienia si´ ich pociechy, czy
poradzi sobie na koloniach. Dla ka˝dego
ma∏ego cz∏owieka chwila ta nadchodzi kie-
dy indziej i jest zwiàzana z rozwojem emo-
cjonalnym.

¸atwo poznaç, ˝e dziecko jest gotowe
do wyjazdu - wówczas spontanicznie do-
pytuje si´ o kolonie, cieszy si´, nie mo˝e
si´ doczekaç. Niektóre dzieci mo˝na pos∏aç
ju˝ na kolonie w wieku szeÊciu lat, dla
innych to stanowczo zbyt wczeÊnie. Przy
decydowaniu o wypuszczeniu dziecka spod
rodzicielskich skrzyde∏ najwa˝niejszy jest
wi´c zdrowy rozsàdek. JeÊli u siedmio-,
oÊmiolatka wyjazd wzbudza prawdziwe
obawy czy p∏acz, lepiej poszukaç dla niego
pó∏kolonii. Przed samodzielnà wyprawà
dziecka nale˝y szczerze odpowiedzieç sobie
na pytanie - czy dziecko jest ju˝ na tyle
samodzielne, ˝eby sobie poradziç.

JeÊli mimo pozytywnej oceny samodziel-
noÊci naszego dziecka, nadal mamy obawy,
to mo˝e dobrym pomys∏em jest wys∏anie
dziecka z przyjació∏kà/przyjacielem. Razem
dzieciom b´dzie ∏atwiej. Niektórzy wysy∏ajà
na kolonie rodzeƒstwo. Tutaj ryzyko jest
takie, ˝e starsze rodzeƒstwo mo˝e mieç do
rodzica s∏uszne pretensje, ˝e musi byç
niaƒkà, a m∏odsze nie uczy si´ wtedy sa-
modzielnoÊci. Zanim tak zadecydujesz
porozmawiaj ze starszà pociechà - niektó-
rym to nie przeszkadza, ale sporo na pewno
zaprotestuje.

Je˝eli dziecko jest gotowe do roz∏àki z
rodzicami, to wyjazd stanowi dla niego po-
˝ytecznà szko∏´ samodzielnoÊci. B´dzie
patrzy∏o na siebie i swój Êwiat z innej pers-
pektywy. JeÊli wyjazd nastàpi za wczeÊnie,
dziecko mo˝e poczuç si´ odrzucone przez
rodziców, a to zaburza jego poczucie bez-
pieczeƒstwa. Nigdy nie traktuj kolonii jako
antidotum na wychowanie dziecka. Wyjazd
na kolonie czy obóz ma nie byç karà. JeÊli
rodzic mówi dziecku „zobaczysz, tam ci´
nauczà wstawaç bez grymaszenia, s∏aç ∏ó˝ko
i zjadaç wszystko do koƒca”, to oznacza,
˝e przyznaje: jestem bezradny, nie potrafi´
nauczyç sam, niech zrobià to inni. Pierw-
sze kolonie to nie jest dobry Êrodek wycho-
wawczy. Dla dziecka na koloniach czy
obozie najwa˝niejsze jest to, jak si´ czuje
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w grupie rówieÊników.
Kolonie mogà staç si´ zmorà lub najlep-

szym miejscem na Êwiecie. Wszystkie ta-
lenty si´ liczà i najlepiej, gdy wszyscy majà
szans´ zab∏ysnàç. DoÊwiadczenie bycia
gwiazdà jest dla ka˝dego bardzo cenne. A
to jest mo˝liwe przy uwa˝nym wychowawcy
i w dobrze zaaran˝owanych sytuacjach.
Wspaniale, jeÊli rodzice spotykajà si´ z
opiekunami jeszcze przed wyjazdem dziec-
ka i majà mo˝liwoÊç przekazania mu istot-
nych informacji o dziecku. Pierwszy wyjazd
jest bardzo wa˝ny i trzeba go dobrze prze-
myÊleç i przeanalizowaç program. Czasem
dzieci p∏aczà i chcà wracaç, bo po prostu
si´ nudzà, a tam, gdzie majà wype∏niony
dzieƒ, nie majà czasu t´skniç.

Przede wszystkim nie wpadaj w panik´.
JeÊli p∏acz spowodowany by∏ tylko t´sknotà,
umów si´, ˝e b´dziesz dzwoniç codziennie
o okreÊlonej porze. Dobrym przygotowa-
niem do samodzielnego wyjazdu na waka-
cje jest poczàtkowe nocowanie dziecka
poza domem (u dziadków, u kolegi), kolej-
nym etapem mo˝e byç krótki pobyt np. u
cioci. Wtedy powoli przyzwyczajamy malca,
powoli ale konsekwentnie przecinamy p´-
powin´. Dziecko w bezpiecznych warun-
kach przekonuje si´, ˝e jest w stanie pora-
dziç sobie bez mamy. Kolejny etap - pó∏-
kolonie. Potem wyjazd z kolegà/kole˝ankà
gdzie wzajemnie si´ wspierajà. JeÊli pierwsze
wyjazdy zakoƒczà si´ sukcesem, to o kolej-
ne dziecko samo b´dzie ju˝ si´ dopytywaç
- i tego wszystkim rodzicom ˝ycz´!

               Monika Kofel-Dudziak
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Wyborcza geografia
Radni przyj´li granice okr´gów i obwodów wyborczych przed jesiennymi wyborami samorzàdowymi. Zmiany
sà tylko kosmetyczne.

1 Ulica: Spó∏dzielcza
2 Ulice: Cicha, Krótka, Ogrodowa, Osiedlowa, Wierzbowa
3 Ulica: Polna
4 Ulice: Blacharska, Brata Alberta, LeÊna, Lorentowicza, Mickiewicza (od nr 1 do nr 10), Raczyƒskich, 

S∏owackiego, Szmur∏y, Widok
5 Ulica: Zdrojowa
6 Ulice: Bema, Gen. Józefa Ch∏opickiego, Gen. Józefa Sowiƒskiego, Miodowa, Po∏udniowa
7 Ulice: Boles∏awa Chrobrego, Boles∏awa Krzywoustego, Jana Paw∏a II, Jana III Sobieskiego, Jagie∏∏y, 

Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Stefana Batorego, W∏adys∏awa 
Warneƒczyka, Wo∏uszewska

8 Ulice: Aleja Pojednania, K´pa S∏oƒska, Plac Gdaƒski, Poprzeczna, Pusta, S∏oƒsk Górny, Solna, 
Sportowa, Staszica, T´˝niowa, Warzelniana, Weso∏a, WiÊlana

9 Ulice: Broniewskiego, Hermanowskiego, Kopernika (od nr 1 do nr 23), Piekarska, Przejazd, Stolarska, 
Stra˝acka, ˚elazna

10 Ulice: Gronowa, Kopernika (od nr 26 do granic miasta), ¸àkowa, Narutowicza, Okr´˝na, Orzechowa, 
Sadowa, Stawowa, WiÊniowa, Zielona

11 Ulice: 3-go Maja, Al. Armii Krajowej, Chopina, Dembickiego, KoÊciuszki, Ks. Antoniego Owczarka, 
Kwiatowa, Marsza∏ka Pi∏sudskiego, Matejki, Traugutta

12 Ulice: Konopnickiej, Kosmonautów, Mickiewicza (od nr 10a do ul. S∏oƒsk Górny), Norwida, 
Sienkiewicza, W∏adys∏awa ¸okietka, W∏adys∏awa Reymonta

13 Ulice: Aleja 700 - lecia, Bukowa, Brzozowa, D´bowa, Graniczna, Klonowa, Piaskowa, Âwierkowa, 
Zwiàzkowców, ˚ytnia

14 Ulice: Akacjowa, Kasztanowa, Lipowa, Modrzewiowa, Nieszawska, Przedmiejska, S∏oneczna, 
Topolowa, Wiejska

15 Ulice: Dobra, Lipnowska, Nowa, Rolna, S∏oƒska, Sosnowa, Wojska Polskiego

Okr´gi wyborcze nie ró˝nià si´ w
stosunku do 2014 roku. Zmiana na-
stàpi∏a w przypadku obwodów g∏oso-
wania. Mieszkaƒcy dotychczas g∏osu-
jàcy w budynku MOPS teraz swój oby-

watelski obowiàzek spe∏niaç b´dà w
siedzibie Miejskiego Centrum Kultury
przy ul. ˚elaznej.

W paêdzierniku lub listopadzie w
wyborach samorzàdowych wybieraç

b´dziemy burmistrza oraz radnych
miejskich, powiatowych i sejmiku wo-
jewództwa.

     red.

Okr´gi wyborcze, czyli skàd wybierzemy radnych

Granice okr´gu wyborczegoNumer okr´gu
wyborczego



Ulice: Cicha, Krótka , Ogrodowa, Osiedlowa, Spó∏dzielcza, Wierzbowa

Ulice: Blacharska, Brata Alberta , LeÊna, Lorentowicza, Mickiewicza (od nr 1 do nr 10),
Polna, Raczyƒskich,
Ulice: Bema, Gen. Józefa Ch∏opickiego, Gen. Józefa Sowiƒskiego, Miodowa,
Po∏udniowa, Zdrojowa
Ulice: Aleja Pojednania, Boles∏awa Chrobrego, Boles∏awa Krzywoustego, Jana Paw∏a
II, Jana III Sobieskiego, Jagie∏∏y, Kazimierza Wielkiego, K´pa S∏oƒska, Kolejowa,
Królowej Jadwigi, Mieszka I, Plac Gdaƒski, Poprzeczna, Pusta, S∏oƒsk Górny, Solna,
Sportowa, Staszica, Stefana Batorego, T´˝niowa, Warzelniana, Weso∏a, WiÊlana,
W∏adys∏awa Warneƒczyka, Wo∏uszewska
Ulice: Broniewskiego, Gronowa, Hermanowskiego, Kopernika, ¸àkowa, Narutowicza,
Okr´˝na, Orzechowa, Piekarska, Przejazd, Sadowa, Stawowa, Stolarska, Stra˝acka,
WiÊniowa, Zielona, ˚elazna
Ulice: 3-go Maja, Al. Armii Krajowej, Chopina, Dembickiego, Konopnickiej,
Kosmonautów, KoÊciuszki, Ks. Antoniego Owczarka, Kwiatowa, Marsza∏ka
Pi∏sudskiego, Matejki, Mickiewicza (od nr 10a do ul. S∏oƒsk Górny), Norwida,
Sienkiewicza, Traugutta, W∏adys∏awa ¸okietka, W∏adys∏awa Reymonta
Ulice: Aleja 700 - lecia, Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, D´bowa, Dobra, Graniczna,
Kasztanowa, Klonowa, Lipnowska, Lipowa, Modrzewiowa, Nieszawska, Nowa,
Piaskowa, Przedmiejska, Rolna, S∏oneczna, S∏oƒska, Sosnowa, Âwierkowa, Topolowa,
Wiejska, Wojska Polskiego, Zwiàzkowców, ˚ytnia

Przedszkole Samorzàdowe nr 2
ul. Wierzbowa 10

Przedszkole Samorzàdowe nr 1
ul. Widok 9

Szko∏a Podstawowa nr 1
ul. Kopernika 18

Szko∏a Podstawowa nr 1
ul. Kopernika 18

Miejskie Centrum Kultury
ul. ˚elazna 5

Szko∏a Podstawowa nr 3
ul. Wojska Polskiego 37

Szko∏a Podstawowa nr 3
ul. Wojska Polskiego 37

1

2

3

4

5

6

7

Granice komisji g∏osowania Siedziba obwodowej
wyborczej

Nr obwodu
g∏osowania

Wystaw´ fotografii Piotra Komosiƒskiego i Krzysztofa Ga∏àzki mo˝na oglàdaç w Galerii Pod Dachem Nieba.
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Zdj´cia subiektywne
Otwarcie wystawy ciechociƒskich

fotografików odby∏o si´ 16 marca w
Galerii Pod Dachem Nieba. Jak
podkreÊlajà autorzy, ich prace majà
charakter eksperymentalny, a aparatu

u˝ywajà nie tyle do odwzorowywania,
co do tworzenia rzeczywistoÊci.

„Wystaw´ fotografii subiektywnej”
mo˝na oglàdaç w Galerii Pod Dachem
Nieba (Szpital Wojskowy, ul. Wojska

Polskiego 5, wejÊcie od strony cerkwi,
III pi´tro) w dni powszednie w godz.
9.30-15.

     red.
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Obwody wyborcze, czyli gdzie b´dziemy g∏osowaç



Pisarki Anna Brzeziƒska i Aneta Krasiƒska, a tak˝e podró˝nik Robert Czerniak odwiedzili ciechociƒskà bibliotek´
w marcu i kwietniu. To by∏y podró˝e po historii, sercu i Êwiecie.
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Biblioteczne podró˝e
po Êwiecie, sercach i historii

Historia

Anna Brzeziƒska jest absolwentkà
Instytutu Historii na KUL oraz absol-
wentkà i doktorantkà mediewistyki na
Central European University w Buda-
peszcie. Do ciechociƒskiej ksià˝nicy
przyjecha∏a z nowà, zaskakujàcà ksià˝kà
„Córki Wawelu”.

Na przesz∏o oÊmiuset stronach opi-
suje ˝ycie kobiet za czasów ostatnich
Jagiellonów. Jej bohaterkami sà nie
tyko uprzywilejowane córki króla Zyg-
munta I Starego z ma∏˝eƒstw z Barbarà
Zápolyà i Bonà Sforzà, ale tak˝e b´kar-
cice, mieszczki, kobiety z plebsu przyj-
mowane do pracy jako s∏ugi, a trakto-
wane jak niewolnice.

„Córki Wawelu” zadziwiajà rozma-
chem  i drobiazgowoÊcià, jednoczeÊnie
pociàgajà barwnà fabu∏à i plastycznoÊ-
cià opisów. Brzeziƒska, jako wytrawna
historyczka i znawczyni epoki, dba o
szczegó∏y, powo∏uje si´ na êród∏a, a

jako pisarka, tak ciekawie snuje opo-
wieÊç, ˝e jej ksià˝k´ czytaç mo˝na na
równi jako dzie∏o historyczne i wciàga-
jàcà powieÊç. Spotkanie zrealizowane
w ramach DKK Ksià˝nica Kopernikaƒska
w Toruniu.

Serce

Aneta Krasiƒska zadebiutowa∏a w
2014 roku powieÊcià „Finezja uczuç”,
ukazujàcà trudne ludzkie wybory i ich
konsekwencje. W 2015 roku wyda∏a
„Szukajàc szcz´Êcia”, powieÊç sk∏ania-
jàcà do refleksji nad przemijaniem i
wartoÊcià ludzkiego ˝ycia.

- JeÊli kilka lat temu ktoÊ by mi po-
wiedzia∏, ˝e napisz´ powieÊç, najpew-
niej postuka∏abym si´ w czo∏o. Z drugiej
strony nigdy nie wyobra˝a∏am sobie
˝ycia bez ksià˝ek. Zawsze jednak by∏am
po tej drugiej stronie. Bycie czytelnikiem
naprawd´ du˝o mnie nauczy∏o. W tym
kontekÊcie wcale nie b´dzie górnolotne
stwierdzenie, ˝e ksià˝ka to pokarm dla
duszy - tak mówi∏a na spotkaniu w na-
szej bibliotece.

OczywiÊcie ma ÊwiadomoÊç, ˝e mo-
g∏aby ten czas przeznaczyç na setki in-
nych zaj´ç, dzi´ki którym dziÊ zapewne
by∏aby zupe∏nie innym cz∏owiekiem,
ale po co? W swoich ksià˝kach ukazuje
zmagania zwyk∏ych ludzi z szarà co-
dziennoÊcià, trudne wybory, przed któ-
rymi stajemy. Sama okaza∏a si´ osobà
niezwykle sympatycznà, ciep∏à i weso∏à.

Âwiat

Robert Czerniak, geograf z wykszta∏-
cenia, cukiernik z wyboru, podró˝nik
pasjonat wprowadzi∏ uczestników spot-
kania w klimat podró˝owania i rodzàcej
si´ w jego ˝yciu ciekawoÊci Êwiata. Pa-
sja zmieni∏a jego ˝ycie - zara˝ajàc nià
syna. W 2008 r. przez szeÊç miesi´cy
samotnie przemierza∏ Ameryk´ Po∏ud-
niowà. Na kolejnà wypraw´, tym razem
przez Boliwi´, Argentyn´, Brazyli´, We-
nezuel´, Kolumbi´ - a˝ do Meksyku,
pojecha∏ ju˝ z synem Joachimem. Pod-
czas spotkania w bibliotece wielkà przy-
jemnoÊcià by∏o s∏uchanie o kajmanach,
anakondach, kapibarach, wyspie Coche,
którà bohaterowie opowieÊci postano-
wili obejÊç pieszo, a tak˝e wyprawie
na czynny wulkan czy najczystszej wo-
dzie na Êwiecie na wyspie Cosumel.
Niezwyk∏e ˝ycie przerwane chorobà
nowotworowà syna, zmieni∏o na d∏ugo
jego plany. Nie poddajàc si´, przetrwali
t´ prób´ wspólnie, wykorzystujàc rower
jako sprz´t rehabilitacyjny. S∏uchaliÊmy
tych opowieÊci z otwartymi ustami, a
na zakoƒczenie rozlosowano dwie
ksià˝ki „Podró˝e do granic”.

I tak og∏aszamy nowà tradycj´ w bi-
bliotece miejskiej w Ciechocinku. Dla
uczestników spotkaƒ literackich b´dzie-
my zawsze fundowaç nagrody w posta-
ci ksià˝ek. Zapraszamy do biblioteki!

       Mariola Ró˝aƒska
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Ma∏gorzata Iwanowska-Ludwiƒska, kobieta o wielu talentach, zwiàzana
uczuciowo z Kujawami, ale przede wszystkim z naszym miastem. Zarówno
w jej poezji, jak i w obrazach, Ciechocinek stanowi punkt odniesienia.

Reminiscencje kujawskie…
i ciechociƒskie

Artystka jest absolwentkà Wydzia∏u
Sztuk Pi´knych UMK w Toruniu. Dyplom
otrzyma∏a w roku 1973, a od 1974
pracuje twórczo jako cz∏onek Toruƒs-
kiego Okr´gu Zwiàzku Polskich Artys-
tów Plastyków. Od 2005 r. nale˝y do
toruƒskiego, a póêniej do warszawskie-
go Okr´gu Stowarzyszenia Pisarzy Pols-
kich. Ma na koncie ponad 50 wystaw
indywidualnych malarstwa. Wyda∏a 10
ksià˝ek - poezj´ i proz´. Wspó∏pracowa-
∏a z „Artelier UMK” prof. Mariana St´-
paka w Toruniu i „Galerià Wspó∏czesnà”
prof. Janusza Boguckiego w Warszawie.
Uczestniczy∏a te˝, w ciàgu minionych
lat, w licznych plenerach malarskich i
sympozjach poÊwi´conych sztuce.

Jest autorkà trzech zbiorów kolekcji
archiwaliów artystycznych stanowiàcych
spuÊcizn´ jej m´˝a - Jerzego Ludwiƒs-
kiego, które sà w posiadaniu muzeów
- Polskiej Sztuki Wspó∏czesnej: CSW
,,Znaki Czasu” w Toruniu, CSW ,,Zamek
Ujazdowski” w Warszawie i MWW we
Wroc∏awiu. Jest te˝ laureatkà nagród
m.in. Nagrody Specjalnej Ministra Kul-
tury Waldemara Dàbrowskiego za ca∏o-
kszta∏t twórczoÊci, Nagrody Prezydenta
Miasta Torunia za VI Annale ZPAP oraz
,,Anio∏a” od Prezydenta Micha∏a Zales-
kiego, wr´czonego artystce na otwarciu
wystawy Jubileuszu 40-lecia pracy twór-
czej, w toruƒskim Domu Muz, w roku
2014. Jej prace znajdujà si´ w kolek-
cjach toruƒskich: CSW ,,Znaki Czasu”,
PGS ,,Wozownia”, w zbiorze sta∏ym
Muzeum Okr´gowego w Ratuszu Sta-

romiejskim oraz w domach kolekcjone-
rów w kraju i poza nim, np. w Szwecji
czy w Niemczech, 200 prac na papierze
posiada BU UMK w Toruniu.

Prace olejne malarki goÊci∏y w naszej
bibliotece w 2015 roku. Obecnie poka-
zujemy g∏ównie pastele i kilka rysunków
wykonanych tuszem. Sobotnie spotka-
nie zainaugurowa∏y wiersze poÊwi´cone
Ciechocinkowi, z jeszcze niewydanego
tomiku. Niezwykle klimatyczne, wzru-
szajàce wytworzy∏y wspania∏y nastrój.
WspominaliÊmy stary Ciechocinek i jego
mieszkaƒców, oglàdajàc jednoczeÊnie
obrazy. PodziwialiÊmy krajobrazy ku-
jawskie w pastelowych barwach,
uwiecznionà spalonà cz´Êç Hotelu
Millera, czy zniszczonà w chwili obecnej
fontann´ „Grzybek”. Ma∏gorzata Iwa-
nowska-Ludwiƒska jest osobà niezwykle
skromnà i wyciszonà, spostrzeganà
zazwyczaj przez pryzmat swojego s∏aw-
nego taty, zas∏u˝onego dla Ciechocinka
lekarza. Sàdz´, ˝e jej talent malarski i
nie tylko, jest wart ukazania go w ca∏ej
okaza∏oÊci szerszej grupie odbiorców,
dlatego mamy w planie zorganizowanie
jesienià du˝ego wernisa˝u prezentujà-
cego ca∏y dorobek artystki. Obecnie
przygotowuje ona du˝à ekspozycj´ -
retrospektyw´ w Dworze Artusa w To-
runiu. Wernisa˝ wystawy przewiduje
si´ na lipiec 2018 r. Zach´camy póki
co do odwiedzania naszej Galerii w
bibliotece i podziwiania zgromadzo-
nych prac.

       Mariola Ró˝aƒska

Ruszajà
plenerowe
koncerty

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI15

KULTURA

Wyst´pami Paw∏a Soboty i W∏odzi-
mierza Votki rozpocznie si´ tegoroczny
cykl plenerowych koncertów pod fon-
tannà na Parterach Hellwiga i przy t´˝ni
nr 1.

Plenerowe koncerty odbywajà si´ w Cie-
chocinku od kilku lat. ArtyÊci zapraszani
sà, by koncertowaç pod go∏ym niebem,
nie tylko dla przechodniów, ale i licznej
widowni, która specjalnie przybywa na wy-
st´py cieszàce si´ ogromnà popularnoÊcià.

W tym roku prócz Paw∏a Soboty i W∏o-
dzimierza Votki w plenerze wystàpià Guy
Crucillo z przebojami muzyki w∏oskiej,
Aleksander Evseev z balladami rosyjskimi
i ukraiƒskimi, Liza z romansami cygaƒsko-
rosyjskimi, Jadwiga Kowalska z utworami
Edith Piaf i Charlesa Aznavoura, a tak˝e
Micha∏ Hajduczenia oraz Magdalena Cy-
sewska, którzy zaproszà w muzycznà pod-
ró˝ po S∏owiaƒszczyênie. NowoÊcià jest
Kumba z wyst´pem w rytmach disco polo.

Tegoroczny cykl wyst´pów rozpocznà
Pawe∏ Sobota z muzykà akordeonowà na
weso∏o (w sobot´ 28 kwietnia przy t´˝ni
nr 1) i W∏odzimierz Votka z romansami
rosyjskimi (w niedziel´ 29 kwietnia przy
fontannie w Parterach Hellwiga). Wszyst-
kie koncerty rozpoczynajà si´ o godz. 15
i trwajà oko∏o godziny. W razie niepogody
termin jest przesuwany.

Wst´p wolny!
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Spotkanie
z Okud˝awà
Ciechociƒska publicznoÊç wys∏ucha-

∏a najpi´kniejszych pieÊni Bu∏ata Oku-
d˝awy.

Koncert 22 marca niemal do ostatniego
miejsca zape∏ni∏ sal´ widowiskowo-kino-
wà Miejskiego Centrum Kultury. Widzo-
wie us∏yszeli najbardziej znane utwory ro-
syjskiego barda, m.in. „PieÊƒ gruziƒskà”,
„Piosenk´ o papierowym ˝o∏nierzyku”,
„Balonik”, „Wybaczcie piechocie”, „Modlit-
w´ - Dopóki ziemia kr´ci si´”, „Trzy mi∏oÊ-
ci”, „Aleksander Siergiejewicz Puszkin”,
„Ostatni trolejbus”, „O Wo∏odii Wysoc-
kim”, „Majster Grisza” czy „Piosenk´ o
Arbacie”.

Podczas koncertu wystàpili Piotr Kaje-
tan Matczuk, lider i za∏o˝yciel zespo∏u Pira-
midy, absolwent studium muzycznego w
klasie fortepianu na Uniwersytecie Gdaƒs-
kim; Artur Chyb, gitarzysta pochodzàcy z
Tomaszowa Mazowieckiego zwiàzany z
trójmiejskim Êwiatem muzycznym, który
przez wiele lat uczestniczy∏ w niemieckich
produkcjach musicalowych i gra∏ w spek-
taklach muzycznych wystawianych w wielu
europejskich krajach, a w Polsce wspó∏pra-
cowa∏ z zespo∏em Czerwone Gitary, zespo-
∏em Farba, grupà Rezerwat oraz Paullà; To-
masz Imienowski, gitarzysta basowy, kom-
pozytor, który na scenie pojawia si´ z ze-
spo∏em Krzysztofa Tyƒca, zespo∏em Pira-
midy.
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Otwarty Konkurs Malarski dla dzieci i m∏odzie˝y szkolnej

„Nasza Niepodleg∏oÊç”

Miejskie Centrum Kultury zaprasza do udzia∏u w Otwartym Konkursie
Malarskim dla dzieci i m∏odzie˝y szkolnej pt. „Nasza Niepodleg∏oÊç”

Pod patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinek.

Celem konkursu jest kultywowanie i rozbudzenie postaw patriotycznych,
u˝ycie technik malarskich jako Êrodka obrazowania, poznawania i utrwalania

wiedzy o historii naszego kraju.

Temat: obraz malarski o historii Niepodleg∏ej Polski.

Techniki: dowolne techniki malarskie na pod∏o˝u papierowym, format prac
50x70cm.

Konkurs rozstrzygany b´dzie w czterech kategoriach:
A) klasy I-III,

B) klasy IV-VI,
C) klasy VII i Gimnazja,

D) Liceum Ogólnokszta∏càce.

Jury przyzna nagrody rzeczowe w ka˝dej kategorii wiekowej oraz dyplomy
i wyró˝nienia dla autorów prac zakwalifikowanych do wystawy po

konkursowej. Konkurs ma charakter indywidualny.

Autorzy dostarczà do biura MCK ul. ˚elazna 5 po jednej pracy malarskiej
(wyklucza si´ prace zbiorowe) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31
maja 2018. Ka˝da praca powinna byç opatrzona na odwrocie imieniem i
nazwiskiem autora, kategorià (podaç klas´ i adres szko∏y) oraz telefonem

kontaktowym wszystkie dostarczone prace pozostajà w dyspozycji
organizatora i kolekcji obrazów MCK. Zastrzegamy sobie prawo do swobodnej
prezentacji prac w Êrodkach masowego przekazu. Autorzy bioràc udzia∏ w
konkursie wyra˝ajà zgod´ na przetwarzanie danych osobowych na potrzeb´

realizacji i reklamy konkursu przez organizatora.

Uroczyste rozstrzygni´cie konkursu oraz wystawa nagrodzonych prac
planowana jest na czerwiec 2018. Autorzy nagrodzonych prac zostanà
telefonicznie poinformowani o terminie otwarcia wystawy i wr´czenia

nagród.

Biuro konkursu: Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku, ul. ˚elazna 5,
87-720 Ciechocinek, tel. 54 234 18 94.



Towarzystwo Walki z Mukowiscydozà zorganizowa∏o w niedziel´ 15 kwietnia zbiórk´ dla Rocha Grzegorczyka
pod tytu∏em „Taniec dla Rocha”, w którym wystàpili uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie
Kujawskim.

W niedziel´ 18 marca TV Polonia przeprowadzi∏a transmisj´ mszy Êwi´tej z koÊcio∏a pw. Êw. Êw. Piotra i Paw∏a,
której przewodniczy∏ biskup w∏oc∏awski Wies∏aw Mering.

W niedziel´ po po∏udniu na boisku
przy t´˝niach w Ciechocinku wystàpi∏y
bezp∏atnie dwie grupy uczniów: junio-
rzy i seniorzy ze Szko∏y Podstawowej
nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, pro-
wadzone przez Ann´ Serockà. Jako
wolontariusze zbierajàcy do puszek
dary oraz obs∏ugujàcy nag∏oÊnienie
uczestniczyli Rycerze Kolumba z Cie-
chocinka. Roch jest wnukiem jednego
z ciechociƒskich Rycerzy - Piotra Jaguc-
kiego.

W trakcie wyst´pów tanecznych li-
cytowano albumy ze Êw. Janem Paw-
∏em II ofiarowane przez burmistrza
Leszka Dzier˝ewicza i ks. Grzegorza
Karolaka, zestawy kosmetyków i vou-
chery ofiarowane przez Marcina Zajàcz-
kowskiego, prezesa PUC S.A. i jedno-
czeÊnie przewodniczàcego Rady Miasta
oraz Tomasza Góreckiego, dyrektora
OSiR w Ciechocinku.

Wojciech Krzysztof Jankowski

Taniec dla Rocha przy t´˝niach

Witajàc zebranych, ks. Grzegorz Ka-
rolak, proboszcz ciechociƒskiej parafii,
wymieni∏ przyby∏ych na msz´ senatora
Józefa ¸yczaka, Wojciecha Mariaƒskie-

go, wicestarost´ aleksandrowskiego i
Leszka Dzier˝ewicza, burmistrza Ciecho-
cinka. Wspomina∏ tak˝e o przypadajàcej
8 maja setnej rocznicy powstania parafii

w Ciechocinku. Podczas nabo˝eƒstwa
obecnych by∏o tak˝e 17 pocztów sztan-
darowych z orkiestrà i chórem.

Wojciech Krzysztof Jankowski

Telewizja z transmisjà z ciechociƒskiej Êwiàtyni
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W poniedzia∏ek 12 marca Szko∏a Podstawowa nr 3 otworzy∏a swoje drzwi przed rodzicami i dzieçmi, które od
1 wrzeÊnia b´dà kontynuowa∏y edukacj´ w klasach IV i VII w naszej placówce.
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Dzieƒ otwarty w „Trójce”

Przyby∏ych goÊci powita∏ dyrektor
Maciej Wzi´ch, który przedstawi∏ g∏ów-
ne cele, jakimi kieruje si´ placówka w
procesie edukacji i wychowania. 

W programie artystycznym przygo-
towanym pod kierunkiem Justyny Man-
dry, Pauliny Mrówczyƒskiej i Joanny
˚elazkiewicz, swoje umiej´tnoÊci ta-
neczne i wokalne pokazali uczniowie
klas IV i VII szko∏y podstawowej oraz
klas II i III wygaszanego gimnazjum.

Wszyscy obejrzeli równie˝ film uka-
zujàcy ˝ycie szko∏y podczas nauki i za-
bawy, który opracowa∏a Agnieszka
Racka, przy wspó∏pracy z naszà ab-
solwentkà Annà Przydatek. Cz´Êç ar-

tystycznà zakoƒczy∏ pokaz mody nau-
czycieli z prze∏omu lat 60-80 ubieg∏ego
wieku, wywo∏ujàc burz´ Êmiechu wÊród
przyby∏ych. Wycieczka po szkole oka-
za∏a si´ dobrà zabawà zakoƒczonà
s∏odkimi niespodziankami.

14 paêdziernika bogatà ofert´ naszej
placówki poznawali „mali” goÊcie" -
przysz∏oroczni pierwszoklasiÊci, wraz z
rodzicami. Tego dnia w programie ar-
tystycznym zaprezentowali si´ ucznio-
wie klas I, IV i VIII. Dzieci spacerowa∏y
po szkole oglàdajàc sale lekcyjne, gdzie
czeka∏y na nich ró˝ne atrakcje, m.in.
pokaz wyrobu kolorowych myde∏ek
przygotowany przez Martyn´ Jastrz´bs-

kà, wystawa prac plastycznych naszych
pierwszaczków, zabawa z tablicà inter-
aktywnà.

Ka˝dy z uczestników spotkania móg∏
poczuç si´ jak prawdziwy uczeƒ sie-
dzàc z ∏awce i rozwiàzujàc zadania pod
czujnym okiem wychowawczyƒ klas
pierwszych Dni Otwarte Szko∏y by∏y
okazjà do spotkania si´ z nauczycielami
uczàcymi poszczególnych przedmio-
tów, do pokazania goÊciom panujàcego
w szkole klimatu ˝yczliwoÊci i otwartoÊ-
ci. Do zobaczenia we wrzeÊniu!

          Justyna Mandra
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Lena Kowalska ze Szko∏y Podstawowej nr 1 w Ciechocinku zwyci´˝y∏a
w I Powiatowym Konkursie Pi´knego Czytania w j´zyku angielskim „TO
READ OR NOT TO READ...”, który odby∏ si´ 27 marca w siedzibie Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Ciechocinku.

Âwiatowy
Dzieƒ Wody

SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI19

W Êwiecie LEGO

To read
or not to read
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W konkursie wzi´∏o udzia∏ osiemnas-
tu uczniów z szeÊciu szkó∏ powiato-
wych (SP Zbrachlin, SP Nieszawa, SP
Racià˝ek, SP Wo∏uszewo, SP Stawki i
SP nr 1 Ciechocinek). Konkurs ten ma
ju˝ trzecià edycj´. Najpierw by∏ to kon-
kurs szkolny, w kolejnym roku mi´dzy-
szkolny, a ˝e cieszy∏ si´ du˝à popular-
noÊcià, zyska∏ edycj´ powiatowà.

Konkurs przeznaczony by∏ dla klas
IV - VI szko∏y podstawowej. Jego ce-
lem by∏o rozwijanie zainteresowaƒ
j´zykowych uczniów, podniesienie
poziomu umiej´tnoÊci j´zykowych,
zainteresowanie uczniów literaturà
obcà i rozwijanie umiej´tnoÊci czyta-
nia ze zrozumieniem w j´zyku obcym.

Dzieci pi´knie zaprezentowa∏y fra-
gmenty bajek i wierszy w j´zyku an-
gielskim. Jury ocenia∏o czytanie ucz-
niów wed∏ug nast´pujàcych kryteriów:
poprawnoÊç fonetyczna, intonacja/ak-
cent, respektowanie znaków przystan-
kowych i zdolnoÊci aktorskie (inter-
pretacj´ tekstu). Poziom konkursu by∏
wysoki i bardzo wyrównany, dlatego
gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Konkurs zosta∏ przeprowadzony we

wspó∏pracy ze Szko∏à Podstawowà nr
1 i Bibliotekà Miejskà w Ciechocinku.
Nagrody ufundowa∏o Wydawnictwo
Oxford University Press.

           Agnieszka Karpowicz-Kalota

22 marca, w Âwiatowy Dzieƒ Wody,
uczniowie klas pierwszych zostali za-
proszeni przez Martyn´ Jastrz´bskà do
szkolnej pracowni chemicznej, gdzie
poprzez przeprowadzane doÊwiadczenia
zapoznali si´ z w∏aÊciwoÊciami wody.

Dla powodzenia eksperymentów pierws-
zaki musia∏y wywo∏aç „chemicznego du-
cha”, dzi´ki któremu wszystko doskona-
le si´ uda∏o, a dzieci po∏kn´∏y chemicznego
bakcyla. Mali chemicy Êwietnie si´ spisa-
li. Czary „chemiczki” spowodowa∏y, ˝e
w przysz∏oÊci lekcje chemii b´dà jednym
z najciekawszych przedmiotów dla ucz-
niów obecnych klas pierwszych.

  Marta Turkiewicz, Paulina Czy˝niewska

Zwyci´zcy:
I miejsce - Lena Kowalska kl. Vb

(SP 1 Ciechocinek),
II miejsce - Alicja Woêniak kl. IV

(SP Racià˝ek),
II miejsce - Ma∏gorzata Ko∏owrocka

kl. VI b
(SP 1 Ciechocinek),

III miejsce Miko∏aj Schwebs kl. Vb
(SP Stawki),

III miejsce Karolina Klamecka kl. Vb
SP 1 Ciechocinek),

I wyró˝nienie Jakub Anaszewicz kl. Vb
( SP Stawki),

II wyró˝nienie Adam Ciemiecki kl. VI
(SP Nieszawa),

III wyró˝nienie Julia Pluskota kl. IV
(SP Wo∏uszewo).
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Uczniowie klas pierwszych Szko∏y
Podstawowej nr 3 10 kwietnia pojechali
na wycieczk´ do Bydgoszczy, gdzie
podziwiali najwi´kszà w Polsce wystaw´
klocków LEGO.

W czasie zwiedzania „natkn´liÊmy si´”
m.in. na znanych polskich sportowców,
s∏awne budynki, bohaterów filmów i bajek,
ogromny samolot amerykaƒskich linii lot-
niczych, a nawet ludzki szkielet. Najwi´kszà
atrakcjà by∏a mo˝liwoÊç zabawy klockami
i zakupy w firmowym sklepiku.

       Marta Turkiewicz, Paulina Czy˝niewska



Kinga, Daria i Natalka Skrodzkie oraz Franek Kaliszewski, absolwenci Przedszkola Samorzàdowego „Bajka”,
17 kwietnia uroczyÊcie zaprezentowali wiosenne wierszyki.
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Czytanym wierszykom przys∏uchiwa-
∏o si´ szacowne jury, w którym zasiedli
Aldona Nocna jako przewodniczàca, a
tak˝e Klara Drobniewska i Katarzyna
Kaliszewska.

Jury, po burzliwych obradach, posta-
nowi∏o uhonorowaç autorów wierszy-
ków:

I miejsce - Jeremiasz Miedziak.
II miejsce - Zosia Ma∏ecka, Oliwier

Zalewski.
III miejsce - Dominik Rybczyƒski.
Jury przyzna∏o równie˝ wyró˝nienia

dla Gabrysi Bojanowskiej i Jasia Lewan-
dowskiego.

Wszystkim autorom dzi´kujemy za
udzia∏ w konkursie i twórczy wysi∏ek z
cz∏onkami rodzin. Jurorkom zaÊ dzi´ku-
jemy za poÊwi´cony czas i wnikliwe,
profesjonalne oceny.

Podzi´kowania nale˝à si´ tak˝e na-
szym absolwentom, którzy wcià˝ pa-
mi´tajà o przedszkolu i z zaanga˝o-
waniem przygotowali si´ do prezentacji
wierszyków.

Wiosennie i patriotycznie
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A oto nagrodzone utwory:
Jerko Miedziak, I miejsce
W Ciechocinku gwarno i radoÊnie,
Wszyscy mówià ju˝ o wioÊnie.
Zima posz∏a, s∏oƒce Êwieci
I na dworze pe∏no dzieci.
Place zabaw zape∏nione:
B´dà buzie opalone,
Lody pyszne na patyku,
Kogut wo∏a: kukuryku!
Witaj, wiosno, nam kochana!
Dzieci cieszà si´ od rana.
Rano, wieczór i w po∏udnie
S∏onko Êwieci nam przecudnie!
Wiosna idzie, wiosna mi∏a,
Trawk´, kwiatki obudzi∏a!

Zosia Ma∏ecka z mamà, II miejsce
Niech ˝yje wiosna!
S∏onko zza chmurki wyjrza∏o,
weso∏à nowin´ wykrzycza∏o:
„Kochani, przysz∏a wiosna!
Pora roku najbardziej radosna!”
Ucieszy∏y si´ dzieci z przedszkola:
„Niech ˝yje wiosna weso∏a!
Niech ˝yje wiosna wspania∏a!
Tak bardzo przez nas wyczekana!”
Zazieleni∏y si´ w parku drzewa,

Ptaszek piosenk´ weso∏à Êpiewa,
zakwit∏y kolorowe kwiatki:
krokusy, pierwiosnki i bratki.
Wiosna w ca∏ej Polsce zagoÊci∏a,
wszystkich swym pi´knem zachwyci∏a.
Nad Wis∏à, w lesie, na jeziorze,
ka˝dy si´ cieszy, jak mo˝e!
Dzieci radoÊnie biegajà,
na podwórku si´ spotykajà,
rowery wyjmujà z piwnicy,
bawià si´ te˝ w piaskownicy.
Bia∏o-czerwona flaga na maszcie
przedszkolnym powiewa.
„Wiwat, wiosna! Wiwat, Polska!” –
chór dzieci Êpiewa!

Oliwier Zalewski, II miejsce
„Polska wiosna”
Przysz∏a polska wiosna pi´kna i radosna.
Zielona ∏àka w kwiatki ozdobiona,
Z∏otym s∏oƒcem oÊwietlona.
To ka˝dy przyzna,
˚e pi´kna ta nasza Ojczyzna!

Dominik Rybczyƒski z babcià Basià, III
miejsce
Ojczyzno moja maleƒka,
JesteÊ jak ciep∏y wiosenny wiatr
I pi´kna piosenka!
Kocham Ci´, Polsko:

Wiosnà, gdy widz´ bociany,
Zimà- lepiàc ba∏wany,
Latem, gdy kàpi´ si´ w jeziorze,
Jesienià, zbierajàc z∏ote liÊcie.
Kocham Ci´ zawsze, oczywiÊcie!

Gabrysia Bojanowska z tatà, wyró˝-
nienie
Bia∏y orze∏ wzbi∏ si´ w gór´,
By powitaç ptaki,
Które barwnym kluczem tu wracajà,
Do tej ziemi, którà kochajà,
Do tej ziemi, która przetrwa∏a,
Choç nie∏atwe losy mia∏a.
DziÊ, gdy patrz´ wioÊnie w oczy
Wiem, ˝e kraj ten jest uroczy,
Gdy rozkwita zieleƒ ∏àk…
….Nigdy nie wyjad´ stàd!

JaÊ Lewandowski z tatà, wyró˝nienie
„Bia∏o- czerwona”
Gdy wietrzyk majowy powieje
Bia∏o- czerwonà do góry wznieÊ!
Niech przypomina narodu dzieje.
Tak oddasz bohaterom czeÊç!
I na paradzie z przedszkolem swym
Maszeruj dzielnie: krok w krok!
Bia∏o- czerwona wiedzie tu prym.
Zimy z∏ej czasy odchodzà w mrok!



W Mi´dzynarodowy Dzieƒ Teatru, czyli 27 marca, uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1 przygotowali przedstawienie
teatralne na podstawie dramatu Adama Mickiewicza „Dziady, cz´Êç II”.

SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA
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Dziady w „Jedynce”

Mi´dzynarodowy Dzieƒ Teatru to
Êwi´to wszystkich tych, dla których
teatr jest miejscem magicznym, w któ-
rym aktor, re˝yser, widz sà tak samo
wa˝ni, bo wszyscy ch´tnie przenoszà
si´ w Êwiat iluzji sztuki.

„Dziady” to utwór inspirowany daw-
nym ludowym obrz´dem, który pole-
ga∏ na wywo∏ywaniu duchów zmar∏ych

przodków, którym ˝yjàcy mieli pomóc
uzyskaç zbawienie. Ka˝dy duch mia∏
przekazaç prawd´ moralnà, którà na-
le˝y przestrzegaç za ˝ycia, aby uniknàç
wiecznego pot´pienia.

Jest to dramat romantyczny, w któ-
rym Êwiat realny miesza si´ z fantastycz-
nym, a „czucie i wiara wi´cej mówi ni˝
m´drca szkie∏ko i oko”, czyli mi∏oÊç i

uczucia sà wa˝niejsze ni˝ rozum.
Pos∏uchaliÊmy tego trudnego, ale

jak˝e màdrego tekstu, którego próby
wystawienia podj´li si´ uczniowie klas
siódmych pod kierunkiem polonistki
Kamilli Bolewickiej. M∏odzi aktorzy za-
prosili nas do cmentarnej kaplicy, gdzie
„ciemno wsz´dzie, g∏ucho wsz´dzie…”.

      Kamilla Bolewicka
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Wystàpili uczniowie klasy VIIa:

GuÊlarz - Kasia Derengowska,
Starzec - Maciej W´c∏awski,

Duchy lekkie - dzieci - Ola Âwieczkowska
i Hania Przekwas,

Duch ci´˝ki - Widmo z∏ego pana - Julia Ostrowska,
Duch Êredni - pasterka Zosia - Zosia Nocna.

Kruk i Sowa, czyli duchy poddanych z∏ego pana - Kalina
Zi´tek,

Chór ptaków nocnych - Micha∏ Rutkowski
 i Jurik Ananyan (z kl. VII b),

Chór mieszkaƒców wioski - Zuzia Zajàczkowska,
Hania Przekwas, Amelka Grabowska, Laura WaÊkowska,

Gabrysia Nowak, Weronika BoguÊ ( z kl. VI c).



W ostatnich czterech spotkaniach Zdrój Ciechocinek odniós∏ trzy zwyci´stwa i pora˝k´ z faworyzowanà Unià
Gniewkowo. Pi∏karze z uzdrowiska zajmujà piàtà lokat´ w tabeli ligi okr´gowej.
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Dobra gra Zdroju na wiosn´

Ziemowit Osi´ciny - Zdrój Ciechocinek 1:5 (1:2)

17. kolejka, 25 marca.

Bramki: ¸. Witucki (5).

ZDRÓJ: Woêniak - Chwojnicki, Jankowicz, Krzy˝anowski,
M.Langner - ˚urawski (81' Celmer), Bachor (˝k), Polak, Fras
(78' Meler) - Dryps - Witucki (88' Lityƒski).

Pewna wygrana bia∏o-niebieskich w Osi´cinach. Bohaterem
po raz kolejny zosta∏ ̧ ukasz Witucki, który pokona∏ bramkarza
Ziemowita a˝ pi´ç razy.

Od poczàtku mecz u∏o˝y∏ si´ dla Zdroju perfekcyjnie. W
4. minucie obroƒca Ziemowita zosta∏ ukarany czerwonà
kartkà za faul, zaÊ chwil´ póêniej Witucki z wolnego wypro-
wadzi∏ Zdrój na prowadzenie. W 28. minucie ten sam za-
wodnik po raz drugi umieÊci∏ pi∏k´ w siatce. Przed przerwà
Ziemowit zdo∏a∏ zdobyç z rzutu karnego gola, jednak to na
tyle ile by∏o staç rywali.

Po przerwie Witucki jeszcze trzykrotnie umieÊci∏ pi∏k´ w
siatce. Wynik móg∏ byç wy˝szy, jednak dobrych sytuacji nie
wykorzysta∏ Arkadiusz Dryps. Warto dodaç, ˝e trzy asysty
w tym spotkaniu zaliczy∏ Marcin Langner.

Zdrój Ciechocinek - Gop∏o Kruszwica 4:0 (2:0)

18. kolejka, 31 marca.

Bramki: ¸. Witucki 21', 36', 53', A. Dryps 79'.

ZDRÓJ: Woêniak - Chwojnicki, Jankowicz, Krzy˝anowski,
M.Langner - Lityƒski (˝k) (62' Modrzejewski), Fras, Dryps,
˚urawski - Cyra - Witucki (˝k) (86' Celmer).

Pi∏karze Zdroju Ciechocinek pewnie pokonali na w∏asnym
boisku zespó∏ Gop∏a Kruszwica. Trzy bramki dla naszej dru-
˝yny strzeli∏ ¸ukasz Witucki, który ju˝ ma 12 bramek strze-
lonych na wiosn´. Czwartà bramk´ do∏o˝y∏ Arkadiusz Dryps.

Mecz od poczàtku toczy∏ si´ g∏ównie w Êrodkowej cz´Êci
boiska. Gra z obu stron by∏a doÊç chaotyczna, g∏ównie
przez s∏aby stan ciechocƒskiej murawy. W 21. minucie d∏u-
gie podanie od Jaros∏awa Krzy˝anowskiego w pole karne
wykorzysta∏ ¸ukasz Witucki, który zastawi∏ obroƒce z Krusz-
wicy i pewnym strza∏em po d∏ugim roku da∏ prowadzenie
Zdrojowi. W 36. minucie idealne doÊrodkowanie Marcina
Chwojnickiego wykorzysta∏ ponownie Witucki. Pi∏k´ lecàcà
nad obroƒcami przejà∏ "Witek" i w sytuacji sam na sam mi-
nà∏ bramkarza goÊci i wpakowa∏ pi∏k´ do pustej bramki.
Koƒcówka pierwszej po∏owy to ataki dru˝yny Gop∏a i sku-
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teczna obrona Ciechocinian, którzy nie pozwalali na wiele
dru˝ynie przyjezdnej. Pierwsza po∏owa zakoƒczy∏a si´ wi´c
wynikiem 2:0 dla Zdroju.

Druga po∏owa rozpocz´∏a si´ od ataków goÊci. Zdrój
znów skutecznie broni∏ si´ prawie ca∏ym zespo∏em oddalajàc
pi∏k´ jak najdalej od swojej bramki liczàc przy tym na kon-
trataki. Po jednej z nich w∏aÊnie w 53. minucie znów w sy-
tuacji sam na sam znalaz∏ si´ Witucki, który pewnym strza∏em
zdoby∏ swojà 12. bramk´ w trzecim meczu na wiosn´. Po
trzeciej bramce Zdroju tempo ataków goÊci troch´ opad∏o
i mecz si´ wyrówna∏. Swoje okazje mieli zarówno zawodnicy
z Ciechocinka jak i goÊcie z Kruszwicy. W 79. minucie jednak
po kolejnej kontrze Zdroju ∏adnà akcj´ wykoƒczy∏ Arkadiusz
Dryps, który ustanowi∏ wynik na 4:0.

Unia Gniewkowo - Zdrój Ciechocinek 1:0 (1:0)

19. kolejka,7 kwietnia.

ZDRÓJ: Woêniak - Chwojnicki, Jankowicz, Krzy˝anowski
(˝k), Fras (˝k) - ˚urawski, Polak, Lewandowski, Lityƒski (55'
Meler) - Cyra (˝k) - Dryps.

Skazywani na wysokà pora˝k´ ciechocinianie zaprezento-
wali si´ w Gniewkowie z dobrej strony i minimalnie przegrali
z tamtejszà Unià 1:0 (1:0).

Os∏abiony Zdrój spotkanie rozpoczà∏ z du˝ym animuszem.
Dobrà okazj´ do zdobycia gola mia∏ Marcin Chwojnicki,
lecz jego strza∏ minimalnie przelecia∏ obok s∏upka. Zdrój
zdecydowanie czyha∏ na kontry. Gospodarze mieli problemy
ze sforsowaniem dobrze grajàcej ciechociƒskiej defensywy.
W 25 minucie Arkadiusz Dryps móg∏ wyprowadziç bia∏o-
niebieskich na prowadzenie ale trafi∏ w s∏upek. Jednak w
37 minucie to Unia wysz∏a na prowadzenie po strzale z
bliskiej odleg∏oÊci.

Po przerwie obraz gry nie zmieni∏ si´. Unia ospale atako-
wa∏a, jednak bez ˝adnego du˝ego zagro˝enia, zaÊ Zdrój
broni∏ si´ i kontratakowa∏.

Zdrój Ciechocinek - Start Radziejów 3:2 (1:0)

20. kolejka, 14. kwietnia

Bramki: A.Dryps x2, ¸.Witucki.

ZDRÓJ: R.Langner - Celmer, M.Langner, Chwojnicki, Meler
- Lewandowski (80' Lityƒski), Polak (˝k), Cyra, ˚urawski -
Dryps, Witucki.

Os∏abiony Zdrój znów zwyci´ski. Ciechocinianie po cieka-
wym spotkaniu pokonali Start Radziejów i dzi´ki wygranej
awansowali na 4. miejsce w tabeli rozgrywek.

Do meczu bia∏o-niebiescy przystàpili w znacznym os∏a-
bieniu. Za kartki pauzowa∏ Krzy˝anowski, praca jak i sprawy
prywatne uniemo˝liwi∏y gr´ Jankowiczowi, Woêniakowi i
Frasowi. W bramce wystàpi∏ R. Langner, a duet stoperów
utworzy∏a para Chwojnicki i M. Langner. Z przodu powróci∏
kartkowicz Witucki.

Mecz rozpoczà∏ si´ z 10-minutowym opóênieniem z racji
póênego przyjazdu rywali. Od poczàtku to Zdrój narzuci∏
swój styl gry. W 16. minucie akcj´ rozpoczà∏ Dryps, który
dostrzeg∏ Wituckiego, a ten, b´dàc sam na sam z golkiperem
Startu, zosta∏ przez niego sfaulowany. S´dzia nie mia∏ wàt-
pliwoÊci i podyktowa∏ jedenastk´, do której podszed∏ Dryps,
lecz jego strza∏ intuicyjnie obroni∏ bramkarz z Radziejowa.
Co nie uda∏o si´ teraz, uda∏o si´ pi´ç minut póêniej. Âwietnà
kontr´ przeprowadzili bia∏o-niebiescy, którà na gola zamieni∏

Witucki. Radziejowianie zbytnio nie zagra˝ali bramce Zdroju.
Zamieszanie by∏o tylko po sta∏ych fragmentach gry, jednak
do przerwy utrzyma∏ si´ wynik 1:0 dla gospodarzy.

Dwie minuty po przerwie mieliÊmy ju˝ 2:0. Witucki do-
Êrodkowa∏ z prawej strony boiska wprost na nog´ Drypsa,
który nie mia∏ problemów z umieszczeniem pi∏ki w siatce.
Zdrój chcia∏ iÊç za ciosem i zdobyç trzeciego gola. Rywale
jednak nie poddawali si´ i po rzucie ro˝nym w zamieszaniu
zdobyli kontaktowego gola. Ciechocinianie nadal atakowali
i w jednej z akcji po faulu na ˚urawskim, Zdrój mia∏ drugiego
karnego w tym meczu. Do uderzenia podszed∏ Witucki, ale
jego strza∏ trafi∏ w s∏upek bramki Startu, a dobitka przelecia∏a
nad bramkà. Chwil´ póêniej by∏o jednak ju˝ 3:1. Po krótko
rozegranym rzucie ro˝nym, Dryps otrzyma∏ pi∏k´ na szesna-
stym metrze i ∏adnym uderzeniem zdoby∏ swojego drugiego
gola w tym meczu. Po tej bramce agresywnie grajàcy tego
dnia Start, otrzyma∏ czerwonà kartk´. Wydawa∏o si´, ˝e
wynik jest ju˝ ustalony, lecz rywale walczyli do koƒca i po
kolejnym ro˝nym zdobyli bramk´ na 3:2. B∏àd w tej sytuacji
pope∏ni∏ Rafa∏ Langner, który niefortunnie skierowa∏ pi∏k´
do w∏asnej bramki. Do koƒca zespó∏ z Radziejowa stara∏ si´
doprowadziç do remisu, lecz nie mia∏ pomys∏u na zagro˝enie
ciechociƒskiej bramki.

Krzysztof Zakrzewski, ckszdroj.futbolowo.pl



SzeÊç zespo∏ów wzi´∏o udzia∏ w Turnieju Trójek Siatkarskich Kobiet i Dziewczàt „Ladies Cup 2018” rozegranym
14 kwietnia w ciechociƒskiej hali sportowej.

W weekend od 13 do 15 kwietnia na Campingu Ciechocinek odbywa∏ si´ drugi w tym roku Zlot „Wiosenne
wietrzenie domków” za∏óg kempingowych i karawaningowych grupy Karawaning.pl.
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Siatkarski Ladies Cup

Wietrzenie na kempingu

Po kilkugodzinnych zmaganiach,
podczas których dominowa∏a dobra
zabawa i pozytywne sportowe emocje,
wy∏onione zosta∏y zwyci´˝czynie. Dru-
˝yny gra∏y systemem ka˝dy z ka˝dym.

Mecz sk∏ada∏ si´ z dwóch setów,
ka˝dy do 15 pkt.

Szczegó∏owe wyniki:

Dru˝yna Pkt Miejsce
Ma∏e Kleszcze 10 1
Odwieczny Problem 8 2
Oksymoron Team 6 3
Aktywne Bardzo 4 4
Landryny 2 5
Nast´pnym Razem 4 6

Nagrod´ dla najlepszej zawodniczki
otrzyma∏a Julia Graczyk (Ma∏e Kleszcze).
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W zlocie wzi´∏o udzia∏ 50 za∏óg.
W trakcie pobytu w Ciechocinku goÊ-
cie zwiedzali nasze miasto, jak i za-
˝ywali zabiegów zdrowotnych. 

Wszystkim z nich bardzo podoba∏
si´ nowoczesny kemping, a po krót-
kiej kuracji w uzdrowisku udali si´ w
dalszà tras´ po Polsce.

OSiR



Rywalizacj´, która toczy∏a si´ 24 marca w ciechociƒskiej
hali sportowej, wygra∏ zespó∏ Jagódki.

W drodze do wielkiego fina∏u kibice mogli oglàdaç wiele
spektakularnych akcji, wybuchów radoÊci, a tak˝e sportowej
z∏oÊci. Na koniec odby∏a si´ oficjalna ceremonia wr´czenia
nagród dru˝ynowych, a tak˝e indywidualnych. Zawodnikom
gratulowali goÊcie honorowi - burmistrz miasta Ciechocinka
Leszek Dzier˝ewicz, a tak˝e Dyrektor OSiR Ciechocinek
Tomasz Górecki.
Szczegó∏owe wyniki:

Grupa A

LP Dru˝yna Pkt Bilans Miejsce
1 Jagódki 6 6:2 1
2 Volley Team P∏ock 2 3:4 2
3 Kisiel z Ry˝em 2 3:4 3
4 Wirtuozi Prawej R´ki 2 3:5 4

 

Grupa B

LP Dru˝yna Pkt Bramki Miejsce
1 100 Twarzy Grzybiarzy 6 6:18:2 1
2 Team Lipno 4 5:2 2
3 Rodzina i Przyjaciele 2 2:5 3
4 Volley Chalin 0 1:6 4

Grupa C

LP Dru˝yna Pkt Bilans Miejsce
1 M∏odzi Zjednoczeni 6 6:0 1
2 Odwieczny Problem 4 4:2 2
3 Morelka Team 2 2:5 3
4 AZS VIP 0 1:6 4

Faza Pucharowa

åwierçfina∏y
M∏odzi Zjednoczeni - Kisiel z Ry˝em 2:0.
Odwieczny problem - Volley Team P∏ock 0:2.
Morelka Team - 100 Twarzy Grzybiarzy 0:2.
Jagódki - Team Lipno 2:0.

Pó∏fina∏y
M∏odzi Zjednoczeni - Volley Team P∏ock 2:1.
100 Twarzy Grzybiarzy - Jagódki 0:2.

Mecz o 3. miejsce
M∏odzi Zjednoczeni - 100 Twarzy Grzybiarzy 0:2.

Fina∏
Volley Team P∏ock - Jagódki 0:2.

Wyró˝nienia Indywidualne (wybierani przez zawodników
i s´dziów).
Najlepszy Zawodnik Turnieju: Dominik Zieliƒski (Jagódki).
Najlepsza Zawodniczka Turnieju: Klaudia Trojanowska
(Morelka Team).
Najlepszy Rozgrywajàcy: Kuba Orze∏ (Jagódki).
Najlepszy Atakujàcy: Karol Aleksandrzak (Jagódki).
 

DwanaÊcie zespo∏ów z ca∏ego regionu walczy∏o w XI Amatorskim Turnieju Pi∏ki Siatkowej o Puchar Burmistrza
Ciechocinka.
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Siatkarze walczyli o Puchar Burmistrza
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Bieg niepodleg∏oÊci
Tegoroczny cykl Grand Prix T´˝nie Run rozpoczà∏ si´ okolicznoÊciowym Biegiem 100-lecia odzyskania niepodleg∏oÊci
przez Polsk´.
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Na starcie tego wyjàtkowego biegu stawi∏o si´ ∏àcznie
oko∏o 80 biegaczy i „kijkarzy”. Wielu z nich w patriotycz-
nych przebraniach co zosta∏o docenione na koniec indy-
widualnymi wyró˝nieniami. Ka˝dy z uczestników biegu
otrzyma∏ pamiàtkowy medal, a dla najlepszej trójki w kate-
gorii OPEN zosta∏y przyznane dodatkowe medale oraz dy-
plomy.

Cykl Grand Prix T´˝nie Run Ciechocinek w Biegach i Nordic
Walking sk∏ada si´ z siedmiu biegów na dystansie 5200 m
odbywajàcych si´ co miesiàc od kwietnia do paêdziernika.
Kolejna impreza, tym razem pod has∏em „Bieg o Kryszta∏
Soli”, ju˝ 12 maja.

Bieg 100-lecia odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´

NORDIC WALKING KOBIET OPEN

1. Marianna Jóêwiak (W∏oc∏awek)
2. Aleksandra Nowak (Solec Kujawski)
3. Agnieszka Kowalewska (Ciechocinek)
4. Zofia Kaczmarek (Szczutki)

NORDIC WALKING M¢˚CZYZN OPEN

1. Marcin Radomski (P∏ock)
2. Romuald Baranowski (P∏ock)
3. W∏odzimierz Krych (Toruƒ)
4. Jacek Jaworski (Toruƒ)

BIEGI KOBIET OPEN

1. Karolina Szuflewska (Ciechocinek)
2. Justyna Salwa (Ro˝no Parcele)
3. Marta Dobrzaƒska (Ciechocinek)
4. Paulina Polaƒczyk (Aleksandrów Kujawski)

BIEGI M¢˚CZYZN OPEN

1. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo)
2. Zbyszek Koz∏owski (Toruƒ)
3. Marek Murawski (Ot∏oczyn)
4. Jarek Jab∏oƒski (Ciechocinek)

Szczegó∏owe wyniki na stronach OSiR.
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WIOSNA W KUBUSIU



BIEG NIEPODLEG¸OÂCI

FOTOREPORTA˚ ZDROJU
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