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Skwer Excentryków otwarty
w jazzowym rytmie

Ruszy∏ bud˝et
obywatelski

Parada i piknik
rozpocz´∏y sezon
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KALENDARZ WYDARZE¡

Czerwiec

1 czerwca
Dzieƒ Dziecka z Miejskim

Centrum Kultury
3 czerwca

Regionalny Przeglàd
Orkiestr D´tych OSP

9 czerwca
V Wojewódzkie Pokazy

i Parada Stra˝acka
10 czerwca

Koncert fina∏owy przeglàdu
wokalnego Debiuty'18

14 czerwca
„Sztuka o ma∏o co teatralna”.

Przedstawienie sekcji
teatralnej przy MCK

16 czerwca
¸àczy nas Wis∏a - Âwi´to Soli

Koncert z cyklu
„Cztery Pory Roku”

23 czerwca
Prezentacje Artystyczne

„Sztuka Bez Barier”
Letnie kino plenerowe

25 czerwca
Retransmisja opery

 „Madame Butterfly”
z Metropolitan Opera

30 czerwca
Piknik

„M∏odzie˝ wita wakacje”
Aktualny kalendarz wydarzeƒ

znajdziesz na
www.ciechocinek.pl.



Trzecià Ciechociƒskà Paradà Majowà i Majowym Piknikiem Rodzinnym
rozpoczà∏ si´ tegoroczny sezon w uzdrowisku.
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Tym razem parad´ majowà otworzy-
∏a para kuracjuszy, w których wcielili
si´ Wanda Rosiƒska i Stanis∏aw Wo-
dyƒski z Uniwersytetu dla Aktywnych.
Tu˝ za nimi jecha∏ cadillac, w którym
zasiedli W∏odzimierz Kowalewski, autor
toczàcej si´ w Ciechocinku powieÊci
„Excentrycy”, na podstawie której na-
kr´cono film o tym samym tytule. Pis-
arzowi towarzyszy∏a Zuzanna Lewan-
dowska, uczennica ciechociƒskiego
liceum, która gra∏a powieÊciowà i filmo-
wà Modest´.

Za nimi ciàgnà∏ si´ d∏ugi, barwny ko-
rowód, który oglàda∏y t∏umy kuracjuszy,
turystów i mieszkaƒców. By∏y orkiestry

d´te, rozÊpiewane doro˝ki z romskimi
muzykami, szczudlarze i artyÊci z MCK,
zabytkowe samochody, przebrane w
kolorowe stroje radne, reprezentacje
sanatoriów i organizacji.

Rozciàgni´ty na kilkaset metrów po-
chód tradycyjnie ju˝ ruszy∏ z ulicy Ra-
czyƒskich ulicami Widok, Zdrojowà
i T´˝niowà na stadion miejski.

Tu˝ po paradzie rozpoczà∏ si´ Ma-
jowy Piknik Rodzinny, na którym po-
dobnie jak przed rokiem wystàpi∏y
gwiazdy disco polo. Do Ciechocinka
wróci∏ Zenek Martyniuk, a przed nim
zagrali Czadoman, Andre, Pi´kni i M∏o-
dzi oraz Playboys.

Parada i piknik
rozpocz´∏y sezon

W 3. Ciechociƒskiej
Paradzie Majowej

 udzia∏ wzi´li:
Uniwersytet dla Aktywnych,

Don Vasyl & Gwiazdy Cygaƒskiej PieÊni,
 Przedszkole Samorzàdowe nr 1 „Bajka”,

 Przedszkole Samorzàdowe nr 2 im.
Kubusia Puchatka, Przedszkole Nie-
publiczne „JaÊ i Ma∏gosia”, Szko∏a

Podstawowa nr 1 im. Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego, Szko∏a Podstawowa nr 3 im.
Polskich Olimpijczyków, Studio Piosenki
„AJKI”, Zespó∏ Szkó∏ Uzdrowiskowych nr 1,
Pole Dance Studio, Academy Martial Arts,

Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Liceum Ogólnokszta∏càce im. Stanis∏awa
Staszica, Klub Senior+ Niezapominajka,

Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka,
Miejskie Centrum Kultury, Grupa Taneczna
Creep Team, Miejska Biblioteka Publiczna,

OÊrodek Sportu i Rekreacji, CKS Zdrój
Ciechocinek, Uczniowski Klub Sportowy

Kurort, Ciechociƒski Klub Bokserski
Pot´˝nie, Ciechociƒski Klub Jeêdziecki

„Bonanza”, Wojskowe Ko∏o ¸owieckiego
nr 255 „Wiarus”, Ko∏o ¸owieckie „Zdrój”,
Komisja Zdrojowa, Klinika Uzdrowiskowa
„Pod T´˝niami”, Przedsi´biorstwo Uzdro-

wisko Ciechocinek S.A., Sanatorium
Uzdrowiskowego „Krystynka”, Sanatorium

Uzdrowiskowe „Polex”, Sanatorium
Uzdrowiskowe „Promieƒ”, Sanatorium

Uzdrowiskowe „Zdrowie”, 22. Wojskowy
Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny,
Sanatorium Uzdrowiskowe „¸àcznoÊç”,

Sanatorium Uzdrowiskowe „Sanvit”, Pa∏ac
¸azienki II, Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy,

Dom Zdrowia Lila, Rycerze Kolumba,
Urzàd Miejski, Rada Miejska, Piekarnia
Polkorn, MPWiK, KPUP „Ekociech”,

Ranczo Pod Olszynà, Ochotnicza Stra˝
Po˝arna w Ciechocinku, Ochotnicza Stra˝
Po˝arna w Straszewie, Klub Motocyklowy

„Boruta MC Poland”, Ciechociƒskie
Towarzystwo Budownictwa Spo∏ecznego.



Projekty mogà zg∏aszaç wszyscy mie-
szkaƒcy Ciechocinka, którzy ukoƒczyli
16 lat (ka˝dy mo˝e zg∏osiç tylko jeden).
Pomys∏ musi poprzeç 20 innych miesz-
kaƒców.

Czego mogà dotyczyç propozycje
inwestycji w ramach bud˝etu obywa-
telskiego? Wszystkiego, co przyczyni
si´ do rozwoju Ciechocinka: budowy,
modernizacji lub remontu infrastruk-
tury, dzia∏aƒ majàcych na celu popra-
w´ warunków ˝ycia mieszkaƒców, wy-
darzeƒ o charakterze spo∏ecznym,
kulturalnym lub sportowym, inicjatyw
z zakresu ochrony zdrowia lub poprawy
estetyki miasta.

W poprzednich latach w ramach
bud˝etu obywatelskiego zapropono-
wano m.in. budow´ miejskiej pla˝y nad
Wis∏à, zakup defibrylatorów, moderni-
zacj´ ulicy Solnej czy budow´ placu
zabaw.

Projekt nale˝y sk∏adaç za pomocà
formularza, który dost´pny jest na stro-
nie internetowej, w sekretariacie Urz´du
Miejskiego, w Biurze Kultury Sportu i
Promocji Miasta, a tak˝e szko∏ach,
przedszkolach i innych jednostkach

samorzàdowych (MOPS, OSiR etc.).
Wype∏niony formularz wraz z podpisa-
mi poparcia nale˝y z∏o˝yç osobiÊcie w
sekretariacie Urz´du Miejskiego, listow-
nie na adres Urz´du Miejskiego z do-
piskiem „Bud˝et obywatelski - 2018
rok” lub mailowo przesy∏ajàc skan
formularza z podpisami na adres
budzetobywatelski@ciechocinek.pl lub
przez aplikacj´ internetowà dost´pnà
na stronie budzetobywatelski.ciechoci-
nek.pl.

- Lipiec jest bardzo realnà datà uroczys-
tego otwarcia szóstej mutacji Grzybka -
powiedzia∏ Mariusz Krupa, wiceprezes PUC
S.A. w Polskim Radiu PiK.

Przedsi´biorstwo Uzdrowisko Ciecho-
cinek w koƒcu kwietnia otrzyma∏o eksper-
tyz´ stanu technicznego fontanny Grzybek.
- Dokumentacja remontu jest gotowa, cze-
kamy jedynie na zgod´ konserwatora za-
bytków - doda∏ Krupa.

Po uzyskaniu zielonego Êwiat∏a ze strony
konserwatora, PUC b´dzie jeszcze ubiega∏
si´ o pozwolenie na budow´.

Fontanna Grzybek uleg∏a powa˝nemu
uszkodzeniu 3 kwietnia. Czasza fontanny
p´k∏a, jej cz´Êç spad∏a do niecki. Obecnie
fontanna przykryta jest plandekà.

Nowy Grzybek
w lipcu?

Po raz trzeci mieszkaƒcy Ciechocinka przygotujà bud˝et obywatelski, na
który w kasie miasta zarezerwowano 300 tys. z∏. Projekty mo˝na sk∏adaç
do koƒca maja, zwyci´zców poznamy w lipcu.

Prawnik przyjmuje w Êrod´ 6 czerwca,
wtorek 12 czerwca, czwartek 21 czerwca
i piàtek 22 czerwca, zawsze w godz. 10-
14 w pokoju nr 7 w Urz´dzie Miejskim w
Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 (bu-
dynek 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 sko-
rzystaç m.in. m∏odzie˝ do 26. roku ˝ycia,
seniorzy 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.

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

Bezp∏atne porady
prawne
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Rusza bud˝et
obywatelski

Harmonogram bud˝etu
obywatelskiego

w Ciechocinku w 2018 roku:

do 31 maja
zg∏aszanie projektów

do 10 czerwca
weryfikacja zg∏oszonych projektów

11 czerwca - 30 czerwca
g∏osowanie

10 lipca
og∏oszenie wyników

Punkt Terapeutyczny dla Dzieci
i M∏odzie˝y

Za˝ywajàcych Ârodki Psychoaktywne

czynny w piàtki w godzinach 16:00-18:00
w Klubie Senior + „Niezapominajka”

przy ul. Mickiewicza 10
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Wielki jazz w ma∏ym mieÊcie
Uroczyste otwarcie skweru Excentryków sprowadzi∏o do Ciechocinka Janusza Majewskiego i W∏odzimierza
Kowalewskiego, a Adama J´drzejowskiego sk∏oni∏o do za∏o˝enia kwartetu jazzowego. Ca∏a sobota 5 maja
up∏yn´∏a w uzdrowisku pod znakiem jazzu w najlepszym wydaniu.

Rada Miejska na wniosek Uniwersy-
tetu dla Aktywnych przyj´∏a nowà naz-
w´ skweru jeszcze w ubieg∏ym roku.
Na uroczyste ods∏oni´cie okolicznoÊcio-
wej tablicy czekaliÊmy do maja.

Z ksià˝ki i filmu do uzdrowiska
- Dlaczego taka nazwa? Dlatego, ˝e

wi´kszoÊç zdj´ç do filmu „Excentrycy”
powsta∏a w∏aÊnie tu, w Ciechocinku -
mówi∏ burmistrz Leszek Dzier˝ewicz. -
 Ods∏oni´cie tablicy z nazwà skweru to
ukoronowanie zabiegów Uniwersytetu
dla Aktywnych - doda∏.

- DziÊ w uzdrowisku dzieje si´ to, co
na kartach ksià˝ki i w filmie. Wielki jazz
w ma∏ym Ciechocinku - mówi∏a Gra˝yna
Ochociƒska, prezes stowarzyszenia Uni-
wersytet dla Aktywnych. - Ten dzieƒ
ju˝ po wsze czasy b´dzie w Ciechocinku
dniem jazzu. Spotykajmy si´ tu co roku
- zaapelowa∏ burmistrz.

Excentrycy promujà Ciechocinek
Ods∏oni´ciu tablicy z nazwà skweru

towarzyszyli W∏odzimierz Kowalewski,
autor powieÊci „Excentrycy” i Janusz
Majewski, re˝yser filmowej adaptacji
ksià˝ki.

- KiedyÊ pods∏ucha∏em rozmow´
dwóch osób na temat „Excentryków”
- wspomina∏ Majewski. - Jedna mówi:
„o czym jest ten film?”. „To film o mu-

zyce”. A druga na to: „Nie, to film o
Ciechocinku”. To mi zrobi∏o wielkà fraj-
d´ - doda∏.

- Ciesz´ si´, ˝e dzi´ki filmowi i mojej
ksià˝ce jazz zagoÊci w Ciechocinku na
d∏u˝ej. Pami´tajmy, ˝e „Excentrycy”
promujà Ciechocinek nie tylko w Polsce,
ale i na ca∏ym Êwiecie - mówi∏ Kowa-
lewski. Kilka dni przed majówkà „Excen-
tryków” mog∏a zobaczyç publicznoÊç
festiwalu w Tarragonie w Hiszpanii, w
sobot´ film wyÊwietlano podczas No-
wojorskiego Festiwalu Filmów Polskich.
- By∏em zaproszony na festiwal w No-
wym Jorku, ale powiedzia∏em, ˝e nie
mog´ przyjechaç, bo b´d´ w Ciecho-
cinku - Êmia∏ si´ Majewski.

W jazzowym klimacie
Przed ods∏oni´ciem tablicy na skwe-

rze rozbrzmia∏y jazzowe standardy w
wykonaniu zespo∏u Dixie Team z Mogil-
na. Taneczna muzyka sprawi∏a, ̋ e wielu
kuracjuszy postanowi∏o do niej zataƒ-
czyç. Ju˝ po uroczystoÊci w Kinie „Zdrój”
odby∏ si´ natomiast wyjàtkowy koncert
kwartetu Sunny Side za∏o˝onego przez
Adama J´drzejowskiego, znakomitego
perkusist´ i mieszkaƒca Ciechocinka,
który przed laty grywa∏ z najwi´kszy-
mi nazwiskami polskiego jazzu. Obok
J´drzejowskiego zagrali Andrzej Gul-
czyƒski, Miros∏aw Kowalewski i Piotr

Pokutycki.
- JesteÊmy tu przede wszystkim z

powodu Adama J´drzejowskiego. To
cz∏owiek o niespo˝ytej energii i niespo-
tykanym uporze - podkreÊla∏ Kowalews-
ki. - Nigdy nie sàdzi∏em, ˝e wystàpi´ u
boku perkusisty, który gra∏ z Komedà,
Trzaskowskim, najwi´kszymi nazwiska-
mi polskiego jazzu - przyzna∏ Andrzej
Gulczyƒski.

Spotkanie z jazzmanami
Po koncercie trzej jazzmani, Kowa-

lewski, Majewski i J´drzejowski, opo-
wiadali o swych zwiàzkach z muzykà
i Ciechocinkiem.

- Ciechocinek by∏ przed wojnà letnim
salonem Warszawy, trwa∏o tu o˝ywione
artystyczne ˝ycie - mówi∏ Kowalewski.
- Po wojnie rozbita inteligencja usi∏owa-
∏a odbudowaç to˝samoÊç w takich
miejscach jak Ciechocinek. Mimo epoki
stalinowskiej Ciechocinek trwa∏, bo lu-
dzie chcieli znaleêç odskoczni´ od
przaÊnej rzeczywistoÊci - podkreÊla∏.
Jak doda∏, jazz w najmroczniejszym
okresie komunizmu by∏ zakazany. - A
jednoczeÊnie pozwala∏ wyràbaç w tych
realiach jaskini´ wolnoÊci.

Jazzowà sobot´ zakoƒczy∏a projekcja
„Excentryków” w kinie „Zdrój”.

    red.



Ciechociƒscy seniorzy ju˝ po raz drugi zorganizowali swoje Êwi´to. W sobot´ 19 maja ulicami uzdrowiska
przesz∏a uroczysta parada, a w parku Zdrojowym rozbrzmiewa∏a muzyka. Nie zabrak∏o i innych atrakcji.

Imprez´ rozpoczà∏, podobnie jak
przed rokiem, uroczysty przemarsz
seniorów z charakterystycznymi, t´czo-
wymi parasolkami pod muszl´ koncer-
towà w asyÊcie orkiestry d´tej i ma˝o-
retek.

A˝ do wieczora w muszli koncerto-
wej wyst´powali lokalni wykonawcy.
Ci starsi, jak Zespó∏ Seniorów „Mimo-
za” z Wagaƒca, ale i m∏odsi, jak Studio
Piosenki „Ajki” ze Szko∏y Podstawowej
nr 1. Gwiazdami programu by∏y wyst´-
py Paw∏a Soboty, Lizy oraz Jacek Zabo-

rowski, czyli ciechociƒski Elvis Presley.
Przez ca∏y dzieƒ w parku Zdrojowym

odbywa∏y si´ te˝ rozgrywki sportowe,
od szachów i bryd˝a po petank´. Efek-
townie ubrani w kilty goÊcie dali te˝
pokaz rzutu m∏otem szkockim, niezwyk-
le efektownej dyscypliny. Na stoiskach
prezentowa∏y si´ organizacje senioralne
z regionu, a tak˝e Przedsi´biorstwo
Uzdrowisko Ciechocinek i firmy gastro-
nomiczne.

- Frekwencja by∏a doskona∏a, znacz-
nie lepsza ni˝ przed rokiem - cieszy si´

Wies∏aw Strzy˝ewski, przewodniczàcy
Miejskiej Rady Seniorów. Dzieƒ Seniora
odby∏ si´ po raz drugi. - Pó∏tora roku
temu stwierdziliÊmy, ˝e skoro mamy
Dzieƒ Stra˝aka, Dzieƒ Nauczyciela czy
Dzieƒ Matki, to dlaczego nie zorgani-
zowaç Dnia Seniora? - mówi.

Ciechociƒski Dzieƒ Seniora to inicja-
tywa Miejskiej Rady Seniorów. Hono-
rowy patronat nad wydarzeniem objà∏
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.

Drugi Dzieƒ Seniora
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W muzycznà podró˝ do Wiednia kuracjuszy zaprosi∏a Orkiestra Zdrojowa, która wróci∏a do Ciechocinka po
niemal 30 latach przerwy.
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- Dzisiejszy koncert to w∏aÊciwie
reaktywacja orkiestry, która gra∏a w
uzdrowisku od lat 60. - mówi∏ burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz, przypominajàc
histori´ Orkiestry Zdrojowej. Dobrze
pami´ta jà Waldemar Urbaƒski, który
w niedziel´ dyrygowa∏ symfonikami. -
Podczas ostatnich wyst´pów Orkiestry
Zdrojowej, na prze∏omie 1987 i 1988
roku, mia∏em przyjemnoÊç w niej graç.
Z tym wi´kszà radoÊcià przyjà∏em
propozycj´ wyst´pu w Ciechocinku –
mówi∏.

Orkiestr´ Zdrojowà po reaktywacji
tworzy 15 muzyków, profesjonalistów
na co dzieƒ grajàcych w renomowanych
orkiestrach symfonicznych ca∏ego

regionu. Podczas inauguracyjnego
wyst´pu 6 maja w muszli koncertowej
muzycy zaprezentowali najbardziej
znane utwory wiedeƒskich klasyków.
Muzyka podana by∏a w lekkiej formie,
towarzyszy∏y jej elementy teatralne. -
Chcemy, by publicznoÊç nie tylko
s∏ucha∏a naszej muzyki, ale te˝ Êwietnie
si´ bawi∏a – podkreÊla Urbaƒski.

Miejskà Orkiestr´ Zdrojowà w latach
60. za∏o˝y∏ Kazimierz Karpecki. W
okresie swojej najwi´kszej ÊwietnoÊci
dawa∏a koncerty trzy razy w tygodniu,
cieszàc melomanów repertuarem
stawiajàcym przede wszystkim na
rozrywk´.

W tym sezonie Orkiestra Zdrojowa

zagra siedem koncertów. Na przemian
prezentowaç b´dzie muzyk´ XIX-
wiecznych wiedeƒskich salonów oraz
przeboje muzyki filmowej i musicalowej.

Orkiestra Zdrojowa
wróci∏a do Ciechocinka



Có˝ to za uzdrowisko bez muzyki, oczywiÊcie dobrej muzyki? Od poczàtku by∏a ona jednà z form terapii, którà
nazywamy dziÊ muzykoterapià. Nie dziwi wi´c to, ˝e aby zadowalaç swoich goÊci, tworzono w Ciechocinku,
a potem rozbudowywano mozolnie i w miar´ mo˝liwoÊci, zaplecze towarzysko-kulturalne, zapraszano artystów
muzyków, orkiestry cywilne, stra˝ackie i wojskowe, organizowano koncerty, utworzono te˝ orkiestr´ zdrojowà.
Ciekawostkà jest, ˝e dla kuracjuszy cz´sto wyst´powali znakomici artyÊci, uznane s∏awy bàdê poczàtkujàcy
wirtuozi jak pianista Ignacy Józef Paderewski.
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Muzyka rozbrzmiewa∏a w ró˝nych
miejscach, nie tylko na estradach. By-
wa∏o, ˝e artyÊci witali i ˝egnali goÊci,
grajàc na przystani parostatków czy
pod oknami pensjonatu, umilali czas
spacerujàcym pod t´˝niami kuracju-
szom, wykonujàc popularne melodie.
Orkiestry by∏y utrzymywane z datków,
jakie sk∏adali s∏uchacze. Marian Raczyƒ-
ski wspomina „ksi´g´ ofiar dobrowol-
nych na utrzymanie muzyki przy zak∏a-
dzie wód mineralnych w Ciechocinku”.
Potem umowy z artystami podpisywa∏
Zarzàd Wód Mineralnych.

Po 1918 r. do Ciechocinka przyje˝-
d˝ali artyÊci, m. in. Teatru Polskiego w
Katowicach, Teatru Wielkiego z Pozna-
nia czy Opery Warszawskiej oraz or-
kiestry wojskowe. W latach 20. XX w.
w parku Zdrojowym koncertowali mu-
zycy Filharmonii Warszawskiej. Wyst´-
py cieszy∏y si´ ogromnà popularnoÊcià
wÊród kuracjuszy i mieszkaƒców. Nie
dziwi wi´c fakt, ˝e miejscowi muzycy
mieli swoje ambicje. W 1930 r. z ini-
cjatywy Kazimierza Karpeckiego zosta∏a
utworzona orkiestra. Zespó∏ powsta∏ z
sekcji artystycznej Towarzystwa Drama-
tyczno-Âpiewaczego „Lira”, dzia∏ajàce-
go po I wojnie Êwiatowej. Orkiestra
koncertowa∏a do 1939 r. i zosta∏a re-
aktywowana tu˝ po zakoƒczeniu II woj-
ny Êwiatowej. Poczàtkowy trzyosobo-

wy sk∏ad (Longin Moszkowski - forte-
pian, Jerzy B∏achowicz - akordeon, Ka-
zimierz Karpecki - skrzypce) zwi´kszy∏
si´ do kilkunastoosobowego zespo∏u,
który regularnie koncertowa∏ w parku
Zdrojowym. Patronat nad muzykami
przej´∏a Komisja Zdrojowa, która nada-
∏a mu nazw´ Orkiestra Zdrojowa. W
1967 r. powstaje Miejska Orkiestra
Zdrojowa, nad którà patronat obj´∏a
Miejska Rada Narodowa.

Zas∏u˝ony dla miasta kapelmistrz Ka-
zimierz Karpecki niestrudzenie rozwija∏
miejscowy zespó∏. Jego marzeniem by∏a
wielka orkiestra, stara∏ si´ wi´c o zakup
nowych instrumentów i pozyskanie
muzyków. Potrafi∏ te˝ zaskoczyç am-
bitnym repertuarem. Nic wi´c dziwne-
go, ˝e ciechociƒska Orkiestra Zdrojowa
zyska∏a uznanie ju˝ na I Ogólnopolskim
Przeglàdzie Orkiestr Uzdrowiskowych
w Kudowie Zdroju, który odby∏ si´ wios-
nà 1966 roku. W latach siedemdzies-
iàtych zespó∏ liczy∏ 30 osób. Po Êmierci
swojego za∏o˝yciela w 1977 roku or-
kiestra kontynuowa∏a dzia∏alnoÊç, nio-
sàc radoÊç licznym melomanom. Ze-
spo∏em kierowa∏ poczàtkowo Józef
Witczak - emerytowany muzyk Filhar-
monii Pomorskiej w Bydgoszczy. Po
nim na krótko kierownictwo objà∏ Jan
Jamro˝y, a nast´pnie W∏adys∏aw Nos-
kiewicz i Jan Piotrowski. W 1985 roku

Miejskà Orkiestrà Zdrojowà zacz´∏a
kierowaç flecistka Dorota B∏ahyj.

Orkiestra dawa∏a koncerty trzy razy
w tygodniu. Repertuar by∏ starannie
opracowywany, mia∏ raczej charakter
wybitnie rozrywkowy, odpowiadajàcy
niewyrobionym muzycznie odbiorcom
oraz koneserom - kuracjuszom z ca∏ego
kraju. By∏y to utwory ludowe, marszo-
we, arie i uwertury operetkowe, inter-
mezza, potpourri, wiàzanki znanych
dzie∏. Jak pisa∏a Dorota B∏ahyj: „Orkie-
stra Êwiadomie nie wypracowa∏a sobie
jednoznacznego, ÊciÊle okreÊlonego
stylu. Stara si´ raczej prezentowaç
muzyk´ wielu kompozytorów polskich
i obcych, zró˝nicowanà pod wzgl´dem
gatunku i nastroju, przebogatà kolekcj´
utworów ludowych i stylizowanych na
ludowe, przy czym - warto zaznaczyç
- cz´Êç z nich zosta∏a napisana dla
Orkiestry przez kompozytorów przeby-
wajàcych na kuracji w Ciechocinku”.

Pod koniec ubieg∏ego wieku orkiestra
przesta∏a koncertowaç. Cieszy wi´c
fakt, ˝e po wielu latach zosta∏y reakty-
wowane koncerty muzyki powa˝nej.
W niedzielne przedpo∏udnia znowu
rozbrzmiewa muzyka w muszli koncer-
towej w parku Zdrojowym.

Aldona Nocna

Historia Orkiestry Zdrojowej



Fotografie Aldony Nocnej poÊwi´cone ciechociƒskim zabytkom techniki mo˝na oglàdaç od 18 maja w Galerii
Pod Dachem Nieba.
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Przemys∏owe oblicze uzdrowiska

Aldona Nocna to regionalistka, po-
lonistka, a tak˝e wiceprzewodniczàca
Rady Miejskiej. W Galerii Pod Dachem
Nieba pokazuje kilkadziesiàt fotografii
tych bardziej, ale i mniej znanych za-
bytków techniki znajdujàcych si´ w Cie-
chocinku. Wernisa˝ odby∏ si´ 18 ma-
ja.

„Zdrój”: Dlaczego postanowi∏a
pani pokazaç nasze zabytki techniki?

Aldona Nocna: Ciechocinek postrze-
gamy zwykle jako pi´kne, pe∏ne kwia-
tów i zieleni uzdrowisko, zapominajàc,
˝e pierwotnie zlokalizowano tu zak∏ad
produkcyjny, jakim jest warzelnia soli.
I nie by∏oby soli ciechociƒskiej, gdyby
nie pompy, rury, korytka, panwie i inne
urzàdzenia, które umo˝liwiajà przek-
szta∏cenie solanki w sól. Podobnie t´˝-
nie traktowane sà jako inhalatorium,
a ich podstawowà funkcjà jest prze-
cie˝ zag´szczanie solanki. Wielu ludzi
w pejza˝u uzdrowiska zaskakujà ko-
miny. A przecie˝ wod´ do basenów

i wanien czy solank´ i borowin´ trzeba
by∏o podgrzaç, wi´c elementem ∏azie-
nek by∏y kot∏ownie. Stàd i kominy. Cie-
chocinek pe∏en jest przemys∏owych
artefaktów, przy parku Zdrojowym
mo˝emy zobaczyç ko∏o zamachowe
maszyny parowej.

Pobliski budynek jest zresztà zaska-
kujàco zdobny jak na maszynowni´.

- To przyk∏ad solidnej, murarskiej
roboty. Sfotografowane przeze mnie
konstrukcje majà ponad 100 lat, a
wcià˝ stojà. A do tego budzà zachwyt.
Podczas spacerów po Ciechocinku
cz´sto zwracam uwag´ na estetyk´
stricte technicznych obiektów. Tà wys-
tawà chc´ uzmys∏owiç istnienie obiek-
tów, bez których miasto by nie funkcjo-
nowa∏o, a które przy tym sà po prostu
pi´kne.

Skàd pani zainteresowanie historià
techniki?

- W dzieciƒstwie z okna mojego
mieszkania widzia∏am komin ∏azienek,
wi´c od poczàtku dostrzega∏am tech-

niczne oblicze Ciechocinka. Zresztà od
lat pisz´ o naszym mieÊcie, a wÊród
opisywanych obiektów cz´sto znajdujà
si´ zabytki techniki.

Czy te budynki opowiadajà histori´
uzdrowiska?

- Tak, a do tego przypominajà, ˝e
Ciechocinek by∏ w technicznej awan-
gardzie kraju. W XIX wieku mia∏ wodo-
ciàg, choç w tym samym czasie by∏o
go pozbawionych wiele du˝ych miast.
Te zabytki to tak˝e wiele innych opo-
wieÊci: o naszych lokalnych „naj”, czy-
li najwi´kszym kompleksie t´˝niowym
na Êwiecie czy o tym, ˝e Polak potrafi,
skoro Konstantemu Wolickiemu uda∏o
si´ pozyskaç Êrodki i fachowców, ˝eby
zbudowaç coÊ, co dzia∏a do dziÊ.

Wystaw´ mo˝na oglàdaç w Galerii
Pod Dachem Nieba (Szpital Wojskowy,
ul. Wojska Polskiego 5, wejÊcie od stro-
ny cerkwi, III pi´tro) w dni powszednie
w godz. 9.30-15.
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Premiera musicalu „Legalne blondynki” w wykonaniu uczniów Szko∏y Podstawowej nr 3 odby∏a si´ w p´kajàcej
w szwach sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury.

Legalne blondynki z „Trójki”

Frekwencja by∏a znakomita, 16 maja
zabrak∏o miejsc siedzàcych. Nic dziw-
nego, bo w ubieg∏ym roku uczniowie
zachwycili publicznoÊç musicalem
„Mamma mia”.

Tym razem m∏odzi artyÊci przedsta-
wili histori´ grupy dziewczàt, blondy-
nek, które z niepokornych nastolatek,
mi∏oÊniczek nocnych wypadów do dy-
skoteki, wielbicielek kosmetyków i Bon-
da, stajà si´ damami, realizujà marzenia,
idà na studia, ale pozostajà wierne pasji
taƒca. Ta metamorfoza staje si´ mo˝li-
wa dzi´ki rodzinie, przyjacio∏om oraz
dziewcz´tom i wychowawczyniom ze
Szko∏y Dam.

- Czasami zachowujemy si´ podob-
nie. Ten musical to nasze ˝ycie za par´
lat, choç troch´ podkoloryzowane -
Êmiejà si´ uczennice, które wcieli∏y si´

w role blondynek. Jak przyznajà, przy-
gotowania do premiery trwa∏y kilka
miesi´cy, a próby nie nale˝a∏y do ∏at-
wych. - Stres by∏, ale motywujàcy - do-
dajà.

W ca∏e przedsi´wzi´cie zosta∏o za-
anga˝owanych 50 uczniów z ostatnich
klas szko∏y podstawowej i gimnazjum.
Fabu∏a musicalu zosta∏a zresztà przygo-
towana tak, by na scenie wystàpi∏o jak
najwi´cej podopiecznych „Trójki”. Ich
zaanga˝owanie zosta∏o nagrodzone
ogromnymi brawami przez licznie przy-
by∏ych goÊci, rodziny artystów, uczniów
i mieszkaƒców miasta.

Scenariusz musicalu opracowa∏a i
wyre˝yserowa∏a Justyna Mandra, nau-
czycielka geografii, przy wspó∏pracy z
Paulinà Mrówczyƒskà, Joannà ˚elaz-
kiewicz i Barbarà Szelàgowskà. fo
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Msza Êwi´ta, uroczysty przemarsz ulicami miasta i okolicznoÊciowy koncert z∏o˝y∏y si´ na ciechociƒskie obchody
227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
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- Choç Konstytucja 3 maja nie ocali-
∏a paƒstwa, ocali∏a ducha narodu. Da-
∏a lekcj´ nowoczesnego patriotyzmu
i by∏a punktem odniesienia dla przysz-
∏ych pokoleƒ - mówi∏ pod pomnikiem
Romualda Traugutta burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz. - Pami´tajmy, ˝e nie s∏o-
wami, ale solidarnym dzia∏aniem naj-
lepiej s∏u˝ymy ojczyênie - przypomnia∏.

Marcin Zajàczkowski, przewodniczà-
cy Rady Miejskiej, reprezentowa∏ Cie-
chocinek podczas przygotowanych
przez prezydenta Andrzeja Dud´ ob-
chodów Âwi´ta Trzeciego Maja na pla-
cu Zamkowym w Warszawie. List od

przewodniczàcego odczyta∏a Aldona
Nocna, wiceprzewodniczàca rady. -
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 ma-
ja powinna byç nakazem sumienia,
zobowiàzaniem do naprawiania ojczy-
zny nie dla siebie, ale dla nas wszystkich
- podkreÊla∏ w swoim przes∏aniu Zajàcz-
kowski.

Aldona Nocna przypomnia∏a skom-
plikowanà histori´ majowego Êwi´ta,
które przez lata wykreÊlone by∏o z ka-
lendarza. - Zacytuj´ wi´c d∏ugo zakaza-
ne s∏owa: witaj, majowa jutrzenko! -
podkreÊli∏a, nawiàzujàc do pieÊni na
kanwie wiersza Rajnolda Suchodols-

kiego.
W uroczystym przemarszu spod koÊ-

cio∏a parafialnego pod pomnik Romu-
alda Traugutta wzi´li udzia∏ przedsta-
-wiciele ratusza, radni miejscy oraz
przedstawiciele ró˝nych Êrodowisk i
organizacji. Pochodowi towarzyszy∏y
poczty sztandarowe i orkiestra Ochot-
niczej Stra˝y Po˝arnej z Racià˝ka.

Obchody Âwi´ta Narodowego Trze-
ciego Maja zwieƒczy∏ przygotowany
przez Miejskie Centrum Kultury koncert.
W parku Zdrojowym zagra∏ zespó∏ Trzy
Korony.

     red.

Witaj, majowa jutrzenko



W gronie goÊci znaleêli si´ Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz
Ciechocinka, Marcin Zajàczkowski, przewodniczàcy Rady
Miejskiej, prof. Bogus∏aw Âliwerski, przewodniczàcy Komitetu

Nauk Pedagogicznych PAN, prof. Nella Nyczka∏o z Narodowej
Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, prof. Jacek Woêny,
rektor UKW w Bydgoszczy czy bp Wies∏aw Mering. Uroczyst-
oÊç wspaniale prowadzi∏ prof. Stanis∏aw Kunikowski, rektor
Kujawskiej Szko∏y Wy˝szej we W∏oc∏awku.

Laudacj´ wyg∏osili doktorzy i habilitanci promowani przez
prof. Wiatrowskiego: prof. Ryszard Gerlach z UKW i prof.
Franciszek Szlosek z Akademii Pedagogiki Specjalnej w War-
szawie. Wypowiedzi wspomnieniowe przedstawi∏o dwunastu
mówców wspó∏pracujàcych przez d∏ugie lata z jubilatem.
Listy gratulacyjne przys∏ali Piotr Ca∏becki, marsza∏ek woje-
wództwa i pose∏ Joanna Borowiak.

Prof. Wiatrowski zosta∏ uhonorowany z∏otym medalem
Grigorija Skoworoda, najwy˝szym wyró˝nieniem przyzna-
wanym przez Akademi´ Pedagogicznà Ukrainy. Z kolei
Poczta Polska w Bydgoszczy wyda∏a znaczek personalizo-
wany z podobiznà profesora, cenionego filatelisty, a Za-
rzàd Okr´gu Byd-goskiego PZF takà samà kartk´ bezno-
mina∏owà.

Uczestnicy spotkania wys∏uchali te˝ wspania∏ego koncer-
tu w wykonaniu Zespo∏u Edukacji Muzycznej pod kierow-
nictwem prof. Bernarda Mendlika z Bydgoszczy, który de-
dykowa∏ Jubilatowi jego ulubionà melodi´ „Missisipi”, oraz
solowego wyst´pu prof.  Wies∏awa Bednarka.

                                        Wojciech Krzysztof Jankowski

Do ciechociƒskiego koÊcio∏a 21 kwietnia przyby∏a pielgrzymujàca po diecezji w∏oc∏awskiej figura Êw. Micha∏a
Archanio∏a z Gargano.

Prof. Zygmunt Wiatrowski, od niedawna honorowy obywatel Ciechocinka, 14 kwietnia obchodzi∏ jubileusz 90-
lecia urodzin. Z tej okazji w hotelu Austeria odby∏o si´ uroczyste przyj´cie.
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90-lecie urodzin Profesora
Zygmunta Wiatrowskiego

Wizyta Micha∏a Archanio∏a

Rzeêba peregrynuje po Polsce od
2013 r. Zosta∏a wykonana w 1507 r.
przez rzeêbiarza zwanego Sansovino.

Przedstawia Êw. Micha∏a Archanio∏a w
stroju legionisty rzymskiego, pod któ-
rego stopami le˝y pokonany Szatan.
Objawienia archanielskie mia∏y miejsce
na Górze Gargano w koƒcu V wieku.

Figur´ wita∏ przed Êwiàtynià bp Wie-
s∏aw Alojzy Mering, pasterz Diecezji
W∏oc∏awskiej. WnieÊli jà Rycerze Kolum-
ba, a koron´ niós∏ na poduszce ks. pra-
∏at Grzegorz Karolak. Przed stopniami
o∏tarza ks. bp Mering w∏o˝y∏ koron´
na g∏ow´ Archanio∏a.

Podczas mszy Êwi´tej homili´ wy-
g∏osi∏ podró˝ujàcy razem z figurà Ojciec

Michalita. O godz.19 nastàpi∏o po˝eg-
nanie figury, którà przewieziono do
Domu Sióstr Honoratek. W kaplicy od-
by∏a si´ wieczorna msza, po czym
trwa∏a adoracja.

W niedziel´ msz´ Êw. w Kaplicy Sióstr
Honoratek sprawowa∏ O. Michalita,
który na zakoƒczenie udziela∏ indywi-
dualnego b∏ogos∏awieƒstwa osobom,
które naby∏y Szkaplerz Êw. Micha∏a
Archanio∏a, oraz Êwi´ci∏ nabyte figurki
i dewocjonalia. Jeszcze rano figura
odjecha∏a do Lubicza.

Wojciech Krzysztof Jankowski
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Ekipa mi∏oÊników Wis∏y 21 kwietnia, w wigili´ Dnia ziemi, sprzàta∏a brzeg rzeki
w okolicach miejskiej pla˝y. A póêniej by∏y bezp∏atne rejsy drewnianà ∏odzià,
ognisko, kie∏baski i wata cukrowa dla najm∏odszych.

Reporterka radiowa

Sprzàtanie Wis∏y

Postacià godnà przypomnienia jest
Anna Jachnina. Przysz∏a na Êwiat w
1914 roku w znanej w Ciechocinku
rodzinie. Jej ojciec, Leopold Grzelecki,
pracowa∏ jako ogrodnik w Paƒstwo-
wym Zak∏adzie Zdrojowym, matka -
Józefa z domu Czaki pochodzi∏a z ro-
dziny o tradycjach patriotycznych (ku-
zynkà Anny by∏a Hanka Czaki - harcer-
ka, sekretarka Wydzia∏u Informacji w
Biurze Informacji i Propagandy Komen-
dy G∏ównej AK, stracona za swojà dzia-
∏alnoÊç konspiracyjnà w 1944 r.). Uczy-
∏a si´ we w∏oc∏awskim Zak∏adzie Sióstr
S∏u˝ebniczek Urszulanek, gdzie w 1933
r. zda∏a matur´. Dwa lata potem wysz∏a
za mà˝ za kpt. Juliana Jachn´, oficera
36. Pu∏ku Piechoty Legii Akademickiej.
Przeprowadzi∏a si´ do Warszawy, gdzie
urodzi∏a córk´, której dano na imi´ La-
la. Wybuch II wojny Êwiatowej zasta∏
Ann´ w trudnej sytuacji. Mà˝ walczy∏
na froncie, zaÊ ona nieoczekiwanie traci
swojà dwuletnià córeczk´. Wstrzàsajàce
sà zapisane wspomnienia matki, która
w czasie pierwszych dni wojny, kiedy
stolica jest bombardowana, próbuje
pochowaç swoje dziecko.

Anna Jachnina nie zasklepia si´ w
bólu i rozpaczy, lecz pomaga potrze-
bujàcym. Przez ca∏y wrzesieƒ opiekuje
si´ rannymi w szpitalu jako sanitariusz-
ka. Zaanga˝owa∏a si´ w walk´ pod-
ziemnà. Prowadzi∏a dzia∏alnoÊç konspi-
racyjnà w Biurze Informacji i Propagan-
dy Armii Krajowej pod pseudonimem
„Hanna”. Pracowa∏a pod kierownic-
twem Aleksandra Kamiƒskiego, póê-
niejszego autora „Kamieni na szaniec”.
Pos∏ugiwa∏a si´ satyrà, jak szybko si´
okaza∏o, bardzo skutecznà bronià po-
litycznà.

To w∏aÊnie Anna Jachnina napisa∏a
s∏owa najs∏ynniejszej piosenki okupo-
wanej Warszawy ze s∏owami:

Siekiera, motyka, bimber, szklanka,
w nocy nalot, w dzieƒ ∏apanka
Siekiera, motyka, pi∏ka, m∏ot
Dra∏uj draniu wreszcie stàd

Bardzo szybko optymistyczny tekst
zacz´∏a nuciç ca∏a Warszawa. Piosenka
by∏a modyfikowana, dopisywano do
niej nowe zwrotki. Wykonawcy Êpiewali
przeró˝ne wersje. PopularnoÊç utworu
utrwali∏ po wojnie film „Zakazane pio-

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 14

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.

senki”.
3 listopada 1942 r. gestapo areszto-

wa∏o Ann´ Jachnin´ podczas „kot∏a”
w punkcie kontaktowym. Mia∏a przy
sobie poprawki redaktorskie do przygo-
towywanej ksià˝ki „Anegdota i dowcip
wojenny”. Z Pawiaka wi´êniarka trafia
do Auschwitz i staje si´ numerem
25990. Jesienià 1944 r. zosta∏a prze-
transportowana do Ravensbrück. Po

wyzwoleniu wyjecha∏a do Szwecji dzi´-
ki mediacji Czerwonego Krzy˝a. W 1947
r. wróci∏a do Polski i osiedli∏a si´ w Byd-
goszczy, gdzie podj´∏a prac´ w Roz-
g∏oÊni Regionalnej Polskiego Radia.
Trafi∏a do redakcji wiejskiej. B´dàc re-
porterkà radiowà, jeêdzi∏a w teren, na-
grywa∏a muzyk´ ludowà twórców z
Kujaw, Kociewia, Kaszub i Krajny. Prze-
prowadza∏a wywiady z twórcami z pro-
wincji. Promowa∏a twórczoÊç ludowà
i zdolnych wiejskich artystów, ratowa-
∏a ginàcy folklor. Stworzy∏a niezwykle
bogatà taÊmotek´ regionalnà. Napisa∏a
wst´p do „PieÊni ludowych z Kujaw,
Pa∏uk i Kaszub”, ksià˝ki wydanej sta-
raniem Kujawsko-Pomorskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego w Bydgoszczy,
którego by∏a wspó∏za∏o˝ycielkà. W
1979 r. za szczególne zas∏ugi i dzia∏ania
na rzecz kultury ludowej otrzyma∏a Na-
grod´ im. Oskara Kolberga.

Na wydanie czeka jej „Pami´tnik z
obl´˝enia Warszawy”, za który zdoby∏a
pierwsze miejsce w konkursie og∏oszo-
nym w 1942 r. przez redakcj´ „Biulety-
nu Informacyjnego”. Zmar∏a w 1996
roku i jest pochowana w Bydgoszczy.

W 2017 r. ukaza∏a si´ ksià˝ka Mar-
cina Karnowskiego „Ziarno piasku.
Rzecz o Annie Jachninie”. Mo˝e warto
uczciç postaç tej niezwyk∏ej kobiety w
Ciechocinku?

Aldona Nocna
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Z okazji wydania winylowej wersji p∏yty „Wieczny ch∏opiec” ciechociƒski zespó∏ Sko∏owani wystàpi∏ 21 kwietnia
wraz z przyjació∏mi w Teatrze Letnim.

Sko∏owani na winylu

Premierze winylowego wydania pierwszego krà˝ka Sko∏o-
wanych towarzyszy∏a uroczystoÊç wr´czenia zespo∏owi Z∏otej
P∏yty za tytu∏ Bluesowej P∏yty 2017 Roku. Wydawnictwo
otrzyma∏o go w plebiscycie opiniotwórczego, bran˝owego
portalu bluesonline.pl.

Na deskach Teatru Letniego zagrali i zaÊpiewali artyÊci,
którzy wspó∏tworzyli „Wiecznego ch∏opca”: Joanna Czajko-
wska-Zoƒ, Igor Nowicki i Przemys∏aw ¸osoÊ (Open Blues),
Marek Modrzejewski i S∏awomir Ma∏ecki (Zdrowa Woda),
Henryk Chy∏a (Stara Szko∏a), Krzysztof i Miko∏aj Toczko
(Partyzant). GoÊciem specjalnym koncertu by∏ Chuck Frazier,
amerykaƒski bluesman. Pochodzàcy z Teksasu wokalista,
gitarzysta i kompozytor nie tylko zaprezentowa∏ z towarzys-
zàcymi mu muzykami autorski materia∏, lecz równie˝ wspar∏

zespó∏ Sko∏owani w czasie prezentacji utworów z p∏yty
„Wieczny Ch∏opiec”.

W nagraniu p∏yty udzia∏ wzi´li równie˝: Apostolis Anthimos
(zespó∏ SBB, grupa Niemen), Jacek Gazda (Easy Rider, grupa
Niemen), Jaros∏aw Tioskow (Kasa Chorych), Aleksander
Górny (Hokus). Stworzenie muzycznego kolektywu by∏o
inicjatywà Jurka Szymaƒskiego i Krzysztofa „Brody” Sieradz-
kiego.

Materia∏ zawarty na p∏ycie zosta∏ zrealizowany przez Ro-
berta Biadunia w ciechociƒskim studiu nagraƒ Robin Studio,
a wydany zosta∏ przez toruƒskà wytwórni´ HRPP RECORDS.
Producentem winylowego wydania by∏a Agencja Artystyczna
Sajgon dzia∏ajàca przy Stowarzyszeniu Centrum Niezale˝nego
˚ycia.
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Jadwiga i Zbigniew Jakubowscy oraz Zofia i Zdzis∏aw Skowroƒscy odebrali
Medale za D∏ugoletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒskie.

Ponad 200 kasztanowców w Ciechocinku zosta∏o zabezpieczonych przed
szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, szkodnikiem doprowadzajàcym
do zupe∏nego opadania liÊci z drzew. Na pniach pojawi∏y si´ charakte-
rystyczne, ˝ó∏te opaski.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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Opaski sà lepkie, bo to do nich majà
przylepiaç si´ owady. SkutecznoÊç
zapewniajà wk∏ady feromonowe przy-
ciàgajàce samce szrotówka. Opaski
zak∏ada si´ w kwietniu, gdy doros∏e
osobniki gromadzà si´ w du˝ej iloÊci
na pniach drzew, co pozwala wyraênie
zmniejszyç liczebnoÊç pierwszego
pokolenia gàsienic, a tak˝e ograniczyç
nast´pne generacje.

Szrotówek kasztanowcowiaczek jest
ucià˝liwym szkodnikiem kasztanowca
bia∏ego, powszechnie uprawianego w
Europie w celach ozdobnych. Gàsienice
owada drà˝à chodniki w mi´kiszu liÊci
tworzàc ̋ ó∏tobrunatne plamy, z czasem
powodujàc zasychanie i opadanie liÊci.

UroczystoÊç wr´czenia medali przy-
znanych przez prezydenta, a tak˝e
kwiatów i podzi´kowaƒ z ràk burmis-
trza Leszka Dzier˝ewicza odby∏a si´ 20
kwietnia w Urz´dzie Miejskim. Nie za-
brak∏o chwili wspomnieƒ i lampki szam-
pana.

Obie pary Êlub bra∏y poza Ciechocin-
kiem. Jadwiga i Zbigniew Jakubowscy
zwiàzek ma∏˝eƒski zawarli 5 listopada
1967 roku w Bàdkowie, a Zofia i Zdzi-
s∏aw Skowroƒscy 18 stycznia 1958 roku
w Szelkowie.

Medale dla ma∏˝onków

Kasztanowce pod ochronà

Dy˝ury radnych

TELEFON DLA SENIORA
722 090 098

Pn-Pt godz. 10-22

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 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.



Zdaniem psychologa

Pu∏apka z∏ych wspomnieƒ

Z ˚YCIA MIASTA

KINO „ZDRÓJ”
w czerwcu planujemy zagraç:

Specjalny pokaz na Dzieƒ Dziecka
„UPS! Arka odp∏yn´∏a”

animacja, przygodowy, komedia, p
rod. Belgia, Francja, Irlandia, Niemcy,

Luksemburg, USA, czas projekcji 1.25 b/o
1.06 (piàtek) godz. 16.00, bezp∏atne
wejÊciówki do odbioru w dniu 1.06

w kasie kina w godz. 15-16.

„Kaczki z g´siej paczki” 2D
animacja, familijny, komedia, prod. USA,

Chiny. czas projekcji 1,31
2.06 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i 3.06 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Prawdziwa historia”
thriller, psychologiczny, p

prod. Belgia, Francja, 1.50 od 15 lat
2.06 (sobota) godz.19.00 (kasa 18-19)

i 3.06 (niedziela) godz.19.00 (kasa 18-19)

„Deadpool 2”
dubbing, komedia, akcja, sci-fi, prod. USA,

2 godz., od 15 lat
6.06 (Êroda) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 7.06 (czwartek) godz.19.00 (kasa 18-19)

„Pozycja obowiàzkowa”
komedia, prod. USA, 1.44, od 15 lat

12.06 (wtorek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
 i 13.06 (Êroda) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Nasze najlepsze wesele”
komedia, prod. Francja, 1.57

15.06 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
 i 16.06 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Miasto 44”
dramat, wojenny prod. Polska, 2,10

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

„Zimna wojna”,
dramat, prod. Francja, Polska, Wlk. Brytania,

1.25, od 15 lat
22.06 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 23.06 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)
i godz. 19.00 (kasa 18-19).

„Odlotowy Nielot” 2D
animacja, przygodowy,

prod. Belgia, Islandia, 1.20, b/o
29.06 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16)

 i 30.06 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Czuwaj”
thriller, prod. Polska, 1,30, od 15 lat

29.06 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 30.06 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

Kino zastrzega sobie prawo do zmian
w repertuarze i zmian godzin otwarcia kasy.

Dla filmów w systemie 2D:
- bilet normalny 15 z∏otych

- bilet ulgowy 10 z∏otych dla dzieci  do lat 16 na bajki i filmy animowane
Dla filmów w systemie 3D:
- bilet normalny 19 z∏otych

- bilet ulgowy 14 z∏otych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane
- zakup okularów polaryzacyjnych 5 z∏otych

Uwaga! Nie przyjmujemy rezerwacji indywidualnych, tylko rezerwacje
dla grup zorganizowanych - minimum 20 osób.

Sk∏onnoÊç do u˝alania si´ nad sobà
majà na ogó∏ ludzie, którzy faktycznie do-
znali kiedyÊ dotkliwych krzywd i strat. Majà
wi´c prawo odczuwaç z tego powodu ˝al.
Tylko prawo to przecie˝ nie obowiàzek.

Jest wa˝ny powód, by postaraç si´ uwol-
niç od nawyku rozpami´tywania z∏ej prze-
sz∏oÊci i litowania si´ nad sobà. Ten miano-
wicie, i˝ sprawia on, ˝e dawna rana zamiast
si´ zagoiç, krwawi nadal. W dodatku roz-
drapujemy jà sami. To, czy chcemy pami´-
taç i myÊleç o z∏ych prze˝yciach i cierpieç
po nich d∏ugo, czy raczej nastawimy si´
na prze˝ywanie tego, co dzieje si´ „tu i te-
raz”, a nie „tam i kiedyÊ” - powinno wyni-
kaç ze Êwiadomej decyzji. A je˝eli si´ nie
udaje i mimo woli tkwimy w pu∏apce z∏ych
wspomnieƒ, wcià˝ u˝alajàc si´ nad sobà z
powodu dawnych niepowodzeƒ i dozna-
nych krzywd, warto uÊwiadomiç sobie dwie
rzeczy.

Po pierwsze: u˝alajàc si´ i cierpiàc i tak
nie cofniemy przykrych zdarzeƒ, a na pew-
no popsujemy sobie nastrój dzisiaj, kiedy
ju˝ nic z∏ego nie musi nas spotkaç. I po
drugie: w z∏ym nastroju, z poczuciem
krzywdy i minionego nieszcz´Êcia, ∏atwo
przegapiç obecne szanse, zraziç do siebie
mi∏ych ludzi i nie móc cieszyç si´ tym, co
akurat nam si´ udaje.

W ci´˝kich przypadkach z u˝alania si´
nad sobà mo˝e rozwinàç si´ depresja, którà,
gdy trwa d∏ugo, trudno wyleczyç. Nawyk
rozpami´tywania mo˝e odcisnàç g∏´bokie
pi´tno na charakterze, odbierajàc ufnoÊç
do ludzi, obni˝ajàc poczucie wartoÊci i wy-
wo∏ujàc katastroficzne nastawienie do
wszystkiego. Nawyk u˝alania si´ nad sobà
wynika z niezdolnoÊci do zaakceptowania
bolesnych prze˝yç i dawnych cierpieƒ. W
psychologicznym wymiarze jest to rezultat
perfekcjonizmu. To taka cecha, która naiw-
nie ka˝e nam oczekiwaç idealnego Êwiata.
Taki jednak nie istnieje. Nikt nie mo˝e
liczyç na idealne ˝ycie ca∏kowicie wolne
od cierpieƒ, smutków, strat i krzywd. Na-
turalnà, zdrowà reakcjà w sytuacji krzywdy
czy straty jest smutek, ˝al, gniew czy obu-
rzenie. Uczucia te stajà si´ niedobre dopiero
wtedy, gdy trzymamy si´ ich kurczowo,
nie odpuszczajàc winowajcom, mimo ˝e
zagro˝enie min´∏o.

Od czego zaczàç? Od zauwa˝enia, ˝e
ju˝ dawno nie jesteÊmy ma∏ymi dzieçmi,
które ∏atwo skrzywdziç czy zaniedbaç. Za-
miast tonàç w z∏ych wspomnieniach i po-
grà˝aç si´ w ˝alu z powodu zawiedzionych
nadziei, doros∏y cz∏owiek powinien rozej-
rzeç si´ wokó∏ siebie i sprawdziç, czy ma
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wystarczajàco wiele wsparcia ze strony ˝y-
czliwych ludzi oraz czy dobrze zna swoje
prawa. I do roboty. Dbanie o siebie to za-
trudnienie na pe∏nym etacie. Wynagrodze-
nie to stopniowo rosnàca wiara w siebie i
niezachwiana pogoda ducha.

Niekiedy u˝alanie si´ nad sobà wià˝e
si´ z losowà stratà. Mo˝e je spowodowaç
Êmierç w rodzinie, choroba czy utrata
sprawnoÊci. Z powodu bolesnej straty ˝ycie
mo˝e staç si´ ja∏owe i zbyt trudne. U˝alanie
wydaje si´ wtedy logicznà konsekwencjà
utraty szcz´Êcia. Mo˝na by powiedzieç, ˝e
gubimy wtedy w∏asny wymiar sensu ˝ycia.

W u˝alaniu si´ nad sobà nie wszystko
jest destrukcyjne i niedobre. Nasze wspom-
nienia mówià wiele o nas, o naszym ˝yciu.
To kim jesteÊmy, stanowi wypadkowà nie
tylko dobrych, ale i niedobrych prze˝yç.
Czasem warto przypomnieç sobie, ˝e uda∏o
nam si´ przetrwaç naprawd´ trudne chwile.
Ka˝dy od czasu do czasu mo˝e pozwoliç
sobie na smutne wspomnienia i ∏zy. Nawet
trzeba powspominaç kogoÊ, kogo ju˝ z
nami nie ma, bo nie chcia∏ albo nie móg∏
pozostaç. Mo˝na pop∏akaç nad smutkami
dzieciƒstwa czy m∏odoÊci, mo˝na po˝a∏o-
waç niewykorzystanych szans, jeszcze raz
pogniewaç si´ na kogoÊ, kto zada∏ nam
ból. O jednym tylko trzeba wtedy pami´taç:
nie wolno odwróciç si´ plecami od ˝ycia.
Nie wolno teraz na nowo obraziç si´ na
los. Niech to trwa chwil´, ale gdy zaczyna
nas ogarniaç przygn´bienie, znajdêmy swój
sposób aby przerwaç smutne rozmyÊlania.

Pilnujmy si´, ˝eby te smutne seanse
nie powtarza∏y si´ zbyt cz´sto. U˝alanie
si´ i rozpami´tywanie przesz∏oÊci uniemo˝-
liwia prze˝ywanie tego, co oferuje nam
chwila obecna.

  Monika Kofel-Dudziak



Zespó∏ Wyspy Dobrej Nadziei zaprezentowa∏ poezj´ Êpiewanà 20 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury.
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Poezja Dobrej Nadziei

Zespó∏ Wyspy Dobrej Nadziei powsta∏
z potrzeby komunikowania si´ ze Êwia-
tem màdrym i dobrym s∏owem. Dlatego
w∏aÊnie w piosenkach grupy mo˝na
us∏yszeç strofy poetów podkreÊlone
autorskà muzykà. Pewnego dnia mu-
zycy spotkali na swej artystycznej drodze
zakochanego w ksi´˝ycu Konstantego
Ildefonsa Ga∏czyƒskiego i teraz, wraz

z poetà, b∏àdzà po bezdro˝ach poety-
ckiej krainy. W ksi´˝ycowym blasku
biesiadujà przy goÊcinnym stole sztuki,
wymieniajà spostrze˝enia o mi∏oÊci,
cz∏owieku, w´drówce, uniesieniu, zwàt-
pieniu, poszukiwaniu i odnajdywaniu…
czyli o tym wszystkim, co w nieodgad-
niony sposób sk∏ada si´ na ˝ycie. Przy
owym stole znalaz∏o si´ te˝ miejsce dla

Jonasza Kofty, Edwarda Stachury, W∏o-
dzimierza Jasiƒskiego czy Marka Kusza-
kiewicza.

W sali widowiskowo-kinowej MCK
zagrali Anna Starowicz - skrzypce,
Êpiew, Norbert Filipek - gitary, Krystian
Sidor - gitara basowa, kontrabas, Mi-
ko∏aj Wielecki - instrumenty perkusyjne,
Adam Tkaczyk - Êpiew, gitara.

Wystàpili Martyna Rams, Laura Drze-
wucka, Aleksander Wonorski, Duet
Pasa, Sara Ostroróg, Patrycja Bibro,
Aleksandra Ejsmont, Zuzanna Cichoƒ,
Zuzanna Drywa, Weronika Chlewicka,
Miron Karlewski, Julia Komorowska,
Sara Urbaƒska, Martyna Wietrzyko-
wska, Bruno Wituski, Dominika Bibro,
Katarzyna Grefkiewicz, Micha∏ Ma∏ecki,
Micha∏ Kopaczewski, Julia Bartoszek
i Adrian Paw∏uszka. Koncert przygoto-
wa∏ S∏awomir Ma∏ecki.

W ramach cyklu „Cztery pory roku” uzdolniona wokalnie m∏odzie˝ z Ciechocinka zaprosi∏a 14 kwietnia na
koncert „Piosenki z list przebojów” w Miejskim Centrum Kultury.

Cztery pory roku w rytmie list przebojów



Podopieczni ciechociƒskich przedszkoli samorzàdowych „Bajka” i „KubuÊ Puchatek” zaÊpiewali 21 kwietnia w Miejskim
Centrum Kultury w ramach 23. Przeglàdu Piosenki Przedszkolnej „Dla Niepodleg∏ej”.

Parada, koncerty i wiele wi´cej z∏o˝y∏y si´ na maj w Miejskim Centrum Kultury.

Przedszkolaki dla niepodleg∏ej

Eliminacje
do Debiutów

Majówka w Miejskim
Centrum Kultury

1 maja - ju˝ po raz trzeci wzi´liÊmy udzia∏
w Paradzie Majowej na rozpocz´cie sezonu
kuracyjnego. Zespo∏owi hip-hopowemu
Creep Team z MCK i przedstawicielom na-
szej instytucji towarzyszyli tym razem aktorzy
z Teatru Kubika ze Szczecina. ArtyÊci z
powodzeniem prowadzili barwny, roztaƒ-
czony korowód na ulicach naszego miasta,
przekraczajàc magicznà barier´ pomi´dzy
widzem i aktorem. Ogromnym zaintereso-
waniem ciszy∏ si´ chiƒski sztukmistrz Xip-
Cin, któremu towarzyszy∏ przepi´kny smok.
Atrakcjà by∏y te˝ gigantyczne baƒki mydlane
puszczane przez wykwalifikowanych szczu-
dlarzy ubranych w kolorowe kostiumy. Akty-
wizujàc publicznoÊç stojàcà wzd∏u˝ ciecho-
ciƒskich ulic do udzia∏u w spontanicznie
aran˝owanych scenkach, artyÊci Teatru
Kubika wzbudzali wiele pozytywnych od-
czuç, bez wzgl´du czy dotyczy∏o to dzieci
czy doros∏ych.

3 maja - w Muszli Koncertowej odby∏
si´ koncert zespo∏u Trzy Korony. Zespó∏
zosta∏ reaktywowany w Gdyni w 2005 rok-
u i jest oficjalnym kontynuatorem dorob-
ku twórczego za∏o˝yciela zespo∏u, Krzysz-
tofa Klenczona. Podczas koncertu zabrz-
mia∏y piosenki autorstwa Klenczona, Se-
weryna Krajewskiego oraz Wojciecha Kor-
dy. Wspomnieniowy koncert muzyki lat 70.
zgromadzi∏ wszystkich wielbicieli dobrego
brzmienia i wzruszajàcych przejmujàcych
tekstów. PublicznoÊç Êpiewa∏a, taƒczy∏a w
rytm dobrze znanych przebojó w. By∏a „An-
na Maria”, „Kwiaty we w∏osach” czy „10
w skali Beauforta”.

5 maja w zwiàzku z uroczystoÊciami
zwiàzanymi z nadaniem imienia „Excen-
tryków„ skwerowi naprzeciwko siedzi-by
MCK, zaprosiliÊmy na specjalny pokaz filmu

„Excentrycy, czyli po s∏onecznej stronie uli-
cy”. Film ten w naszym kinie „Zdrój” obej-
rza∏o ju˝ ponad 4000 widzów! Sobotni
pokaz zgromadzi∏ 221 widzów. Ale kto
powiedzia∏, ˝e nie mo˝e byç wi´cej?

19 maja zorganizowaliÊmy dla grupy 50
sta∏ych fanów musicali, którzy uczestniczà
z nami we wszystkich propozycjach Teatru
Roma w Warszawie wyjazd na musical „Pi-
loci”.

„Piloci” to opowieÊç o mi∏oÊci brutalnie
przerwanej przez II wojn´ Êwiatowà. Wielkie
uczucie ∏àczàce Jana, m∏odego polskiego
pilota wojskowego i Nin´, warszawskà ak-
tork´ kabaretowà i piosenkark´, rozgrywa
si´ na tle wydarzeƒ historycznych lat 30. i
40. ubieg∏ego wieku, przede wszystkim
Bitwy o Angli´, w której niezwykle donios∏à
rol´ odegrali polscy piloci.

Nie jest to dokumentalny zapis wydarzeƒ
historycznych, ani próba odtworzenia dzie-
jów polskich którego-kolwiek z polskich dy-
wizjonów lotniczych uczestniczàcych w Bit-
wie o Angli´ w 1940 roku.

To fikcyjna fabu∏a, dla której pewne wy-
darzenia historyczne by∏y inspiracjà - ale jej
przebieg, g∏ówni bohaterowie i konstrukcja
poszczególnych scen sà od poczàtku do
koƒca wytworem wyobraêni i inwencji twór-
czej autora libretta.

Na zakoƒczenie musicalu „Piloci” by∏y
owacje na stojàco, bisy, publicznoÊç pe∏na
emocji i wzruszeƒ. By∏a nieszcz´Êliwa mi∏oÊç
w roli g∏ównej, historyczne wizualizacje,
przepi´kne sekwencje wokalne i taneczne,
a nawet wybuchy na scenie. ArtyÊci z Teatru
Roma jak zawsze nie zawiedli - zachwyca∏o
wszystko: taniec, Êpiew, scenografia i efekty
specjalne.

Barbara Kawczyƒska, Katarzyna Kaliszewska
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Sara Lityƒska i Adrian Paw∏uszka wy-
grali powiatowe eliminacje do Woje-
wódzkiego Fina∏u Kujawsko-Pomors-
kiego M∏odzie˝owego Przeglàdu Piosenki
„Debiut 18” i „Awans 18”. W czerwcu
wystàpià w muszli koncertowej.

Tegoroczny, 17. Fina∏ Kujawsko-Po-
morskiego M∏odzie˝owego Przeglàdu Pio-
senki „Debiut 18” ob´dzie si´ 10 czerwca.
Poprzedzà go warsztaty wokalne w Miejs-
kim Centrum Kultury.

Finalistów z powiatu aleksandrowskiego
wybiera∏o jury, w którym zasiedli Roman
Fieberg z Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Kultury w Bydgoszczy, S∏awek Ma∏ecki ze
Zdrowej Wody i Barbara Kawczyƒska, Dy-
rektor MCK.



KULTURA
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Artur Gotz wystàpi∏ z repertuarem Kabaretu Starszych Panów w Miejskim
Centrum Kultury 11 maja w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Noc muzeów

Bezp∏atne wejÊciówki na koncert, ro-
zesz∏y si´ jak przys∏owiowe ciep∏e bu-
∏eczki w ciàgu jednego dnia. W wype∏-
nionej po brzegi sali widowiskowo-
kinowej publicznoÊç uczestniczy∏a w
spotkaniu z ˝ywio∏owym aktorem scen
warszawskich i ∏ódzkich, laureatem na-
grody „Wokalista roku 2016”, któremu
towarzyszyli muzycy: Dawid Lutkiewicz
- instrumenty klawiszowe, ¸ukasz Jerzy-
kowski - gitara basowa oraz Pancho

Campos na perkusji.
Ciechociƒska publicznoÊç wraz z ar-

tystami Êpiewa∏a szlagiery w ciekawych
aran˝acjach: „Addio pomidory”, „Je˝eli
kochaç”, „Ju˝ kàpiesz si´ nie dla mnie”,
„Ballada z trupem” czy „W czasie desz-
czu dzieci si´ nudzà”. Nie zabrak∏o
w∏asnych kompozycji artysty z wczeÊ-
niej wydanych p∏yt „Obiekt seksualny”,
„M´˝czyzna prawie idealny”.

         Leonard Ruciƒski

Starsi Panowie na nowo

Jubileuszowe Motoserce

Po raz pierwszy w Ciechocinku odby-
∏a si´ Noc Muzeów. Swoje podwoje 19
maja otworzy∏y Warzelnia Soli i Dworek
Prezydenta.

Kilkaset osób odwiedzi∏o warzelni´ soli,
która w ubieg∏ym roku wpisana zosta∏a na
presti˝owà list´ Pomników Historii. Oprócz
wizyty w muzeum, ch´tni mogli zobaczyç
archiwalne filmy o uzdrowisku, a nawet
wziàç udzia∏ w ognisku pod gwiazdami.

Nie mniejszym powodzeniem cieszy∏
si´ Dworek Prezydenta, który zaprosi∏ na
wieczorne zwiedzanie czasowej wystawy
„Niepodleg∏a. Ojcowie niepodleg∏oÊci”.
Wystawa przedstawia histori´ odradzania
si´ polskiej paƒstwowoÊci w okolicach
1918 roku przede wszystkim z militarno-
politycznej perspektywy.
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Niemal 40 litrów krwi zebrali organizatorzy jubileuszowej, dziesiàtej edycji
Motoserca w Ciechocinku.

Imprez´ 5 maja rozpocz´∏a parada motocyklowa ulicami uzdrowiska. W muszli
koncertowej widzowie mogli podziwiaç pokazy stra˝ackie, wziàç udzia∏ w kon-
certach czy loterii fantowej.



Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 3 30 kwietnia uroczyÊcie obchodzili
Dzieƒ Flagi.

Âwiatowy
Dzieƒ Ksià˝ki

SZKO¸Y I PRZEDSZKOLA
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W kwietniu Dzieƒ Ziemi. Na uczniów klas pierwszych Szko∏y Podstawowej
nr 3 czeka∏o wiele atrakcji przygotowanych przez wychowawczynie.

Wiwat Maj, Trzeci Maj

Dzieƒ Flagi w „Trójce”
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Dzieƒ Ziemi

Najm∏odsi uczniowie podczas lekcji
rozmawiali o symbolach narodowych,
rozwiàzywali zagadki dotyczàce wiedzy
o naszej ojczyênie. Poznali legend´ o
powstaniu paƒstwa polskiego. Wys∏u-
chali patriotycznych  wierszy i piosenek.
Wzi´li udzia∏ w apelu przygotowanym
przez Iwon´ Ogrodowskà oraz Ma∏-
gorzat´ Gug´. Na koniec zaj´ç „pierw-
szaki” wykona∏y god∏o Polski.

Wszyscy uczniowie spotkali si´ na
uroczystym apelu. Program s∏owno-
muzyczny zaprezentowali uczniowie

klasy IIa i IIb pod kierownictwem Iwony
Ogrodowskiej i Ma∏gorzaty Guga.
M∏odsi uczniowie, którzy jeszcze nie
znajà dobrze historii naszego kraju,
mieli mo˝liwoÊç zapoznania si´ z sym-
bolikà polskiej flagi oraz faktu, jak
wa˝nym dla Polski, Europy i Êwiata by∏o
wydarzenie uchwalenia konstytucji. Na
koniec programu us∏yszeliÊmy piosenk´
Marka Grechuty „Ojczyzna” w przepi´k-
nym wykonaniu Aleksandra Wonors-
kiego.

        Paulina Czy˝niewska, Marta Turkiewicz

Z okazji Âwiatowego Dnia Ksià˝ki ucz-
niowie klas pierwszych Szko∏y Podsta-
wowej nr 3 odwiedzili 23 kwietnia Miejs-
kà Bibliotek´ Publicznà w Ciechocinku.

Pani bibliotekarka pokaza∏a dzieciom,
gdzie mogà wypo˝yczaç ksià˝ki oraz wy-
t∏umaczy∏a, co to jest czytelnia. Wszyscy
z zaciekawieniem przeglàdali rega∏y pe∏ne
kolorowych ksià˝ek, a tak˝e filmów i gier.
Po powrocie do szko∏y pierwszaki wykona-
∏y pi´kne zak∏adki. Na zakoƒczenie dnia
dyrektor Maciej Wzi´ch i Magdalena Ga-
piƒska przeczytali dzieciom krótkie opowia-
danie.

  Marta Turkiewicz, Paulina Czy˝niewska

W czasie zaj´ç poÊwi´conych naszej
planecie dzieci „polecia∏y rakietà” w
kosmos i stamtàd przyglàda∏y si´ Ziemi,
sprawdzi∏y swojà wiedz´ w quizie na
temat ochrony Êrodowiska oraz zrobi∏y
plakat, który ozdobi∏ szkolny korytarz.

Na zakoƒczenie  wspólnie ustaliliÊmy
„Kodeks Eko-dzieciaka”, który wszyscy
zobowiàzali si´ przestrzegaç. W na-
grod´ za zaanga˝owanie pierwszaki
otrzyma∏y owocowe lizaki.

        Paulina Czy˝niewska, Marta Turkiewicz

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Mar-
sza∏ka Józefa Pi∏sudskiego uczciliÊmy
rocznic´ uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Podczas akademii na scenie pojawi∏y si´:
Polska - Weronika BoguÊ, Rosja - Bartek
Szczerbicki, Prusy - Jagoda Pajàk i Austria
- Weronika Szczupacka. Odwiedzi∏ nas
goÊç z zaÊwiatów - Stanis∏aw August Po-
niatowski (Patryk Wolski), który  opowie-
dzia∏ uczniom o wydarzeniach z 1791 roku.

Uczniowie poÊwi´cili mnóstwo czasu i
energii, by przybli˝yç kole˝ankom i kole-
gom wydarzenia sprzed ponad 200 lat.
Prowadzàca uroczystoÊç Tosia Paƒka,
dziennikarze i uczniowie: Wiktoria Szcz´s-
na, Hania Kwasigroch, Ala Woêniak, Sara
Ostroróg w przekonujàcy sposób zapre-
zentowali ówczesne wydarzenia. Do suk-
cesu uroczystoÊci przyczyni∏ si´ tak˝e Oskar
Jagodziƒski, który sprawi∏, ˝e mikrofony
dzia∏a∏y i wszystkich mo˝na by∏o us∏yszeç.

Wsparciem dla uczniów podczas
organizacji apelu by∏y Iwona Krzysztanowicz
i Anna Migdalska.

         Anna Migdalska



W marcu odby∏y si´ szkolne etapy konkursu ortograficznego dla klas III-VII, w których wzi´li udzia∏ zwyci´zcy
etapów klasowych.

W Szkole Podstawowej nr 3 15 maja goÊcili przedstawiciele Bractwa Historycznego KERN.
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Ortograficzna wiosna w „Jedynce”

Celem konkursu by∏o promowanie
umiej´tnoÊci w zakresie stosowania
zasad ortograficznych j´zyka polskiego,
doskonalenie poprawnoÊci pisania,
çwiczenie wytrwa∏oÊci, rozwijanie za-
interesowaƒ polskà pisownià oraz wy-
∏onienie Szkolnych Mistrzów Ortografii.

Uczestnicy pisali dyktanda pe∏ne „pu-
∏apek” ortograficznych, rozwiàzywali
krzy˝ówki i zagadki, ponadto musieli
popisaç si´ perfekcyjnà znajomoÊcià
zasad ortograficznych. Zwyci´zcami
tych skomplikowanych zmagaƒ zostali
ci, którzy wykazali si´ ogromnà wiedzà,
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Bractwo to ma swà siedzib´ w Sub-
kowach. Reprezentanci Bractwa w cza-
sie ˚ywej Lekcji Historii, przybli˝yli od-
zyskanie niepodleg∏oÊci przez Polsk´.

Zaj´cia w mi∏ej i ciekawej atmosferze,

przy aktywnym udziale naszych ucz-
niów, przeprowadzone zosta∏y dla
dwóch grup wiekowych, klas pierw-
szych i czwartych oraz dla klas siód-
mych, drugich i trzecich.

Spotkanie z przedstawicielami Brac-
twa KERN sà kolejnym dzia∏aniem w
naszej szkole, nawiàzujàcym do obcho-
dów 100. rocznicy odzyskania przez
naszà Polsk´ niepodleg∏oÊci.

˚ywa lekcja historii

a tak˝e umiej´tnoÊcià stosowania jej
w praktyce. W kolejnych kategoriach
wiekowych zwyci´˝y∏y: Lena Szad∏o-
wska z klasy IIIc, Hanna Kwasigroch z
klasy IVb, Lena Kowalska z klasy Vb,
Weronika BoguÊ z klasy VI c i Zofia
Nocna z klasy VII a.

10 kwietnia odby∏ si´ zaÊ XV Powia-
towy Turniej Ortograficzny. Konkurs co
roku organizuje Szko∏a Podstawowa
nr 1 im. Polskich Podró˝ników w Alek-
sandrowie Kujawskim. W ortograficz-
nych zmaganiach uczestniczy∏y wczeÊ-
niej wy∏onione przez szkolne polonis-
tki Mistrzynie Ortografii. 

Wyjazd zakoƒczy∏ si´ sukcesem, choç
trzeba przyznaç, ˝e konkurencja by∏a
silna, uczennica klasy czwartej Hania
Kwasigroch bra∏a udzia∏ w podwójnej
dogrywce. Nasze dziewczynki poradzi∏y
sobie doskonale, oto wyniki:

Lena Szad∏owska z klasy IIIc zaj´∏a I
miejsce, Hania Kwasigroch z klasy IVb
zaj´∏a I miejsce, Lena Kowalska z klasy
V b zaj´∏a III miejsce, Weronika BoguÊ
z klasy VIc zdoby∏a III miejsce.

     am



Na imprezie przeprowadzono Dzieƒ Dawcy, gdzie mo˝na
by∏a zapisaç si´ jako potencjalny dawca szpiku.

Sponsorami imprezy by∏y MTM Industries z Kalisza, DH
Wózki Wid∏owe z W∏oc∏awka, Cezary Malinowski, miejsco-
wy malarz i rzeêbiarz oraz Marcin Strych, przewodniczàcy
Komisji OÊwiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
Organizatorem imprezy by∏a Justyna Maziarz-Malinowska
oraz OÊrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

Klasyfikacja koƒcowa:
1. miejsce: Zatkao Kakao.
2. miejsce: Intercor Bydgoszcz.
3. miejsce: XYZ.
4. miejsce: Napalm.
5. miejsce: Kisiel z Ry˝em.
6. miejsce: Jod∏ujàce dzieci.
7.-8. miejsce: Bynajmniej, Morelka Team.
9.-12. miejsce: WÊciek∏e Pingwiny, OSiR Inowroc∏aw,

Amatorzy, Poznaƒskie Pyry.
13.-15. miejsce: Odwieczny Problem, Grube Ryby, Któr´dy
na Wroc∏aw?

W zawodach 5 maja wzi´∏o udzia∏ 15 dru˝yn. Najlepszà zawodniczkà turnieju zosta∏a Weronika Foliucik z
dru˝yny XYZ, a najlepszym zawodnikiem Pawe∏ Stysia∏ z dru˝yny Zatkao Kakao.

M∏odzi karatecy z medalami
Damian Der´gowski i Jakub Wasilewski z OSiR Ciechocinek

zdobyli medale w III Otwartych Mistrzostwach Makroregionu
Centralnego Oyama Karate w Kumite, które odby∏y si´ 28
kwietnia w Âlesinie.

Obaj ciechociƒscy zawodnicy startowali w grupie wiekowej
juniorów (14-16 lat). Damian Der´gowski zajà∏ pierwsze
miejsce w kategorii wagowej 55 kg, natomiast Jakub
Wasilewski trzecie miejsce w kategorii 65 kg.
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Siatkarski turniej dru˝yn mieszanych



Niemal 50 biegaczy wzi´∏o udzia∏ 12 maja w Biegu o Kryszta∏ Soli, który zalicza∏ si´ do cyklu Grand Prix T´˝nie
Run Ciechocinek 2018 w Biegach  i Nordic Walking.

W maju ruszy∏ cykl bezp∏atnych treningów nordic walking organizowanych przez OSiR.
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Bieg o Kryszta∏ Soli

Nordic walking z trenerem

Najlepsi uczestnicy biegu otrzymali
pamiàtkowy medal oraz dyplom, a
tak˝e wyjàtkowe statuetki z Kryszta∏u
Soli.

Zwyci´zcy biegów:

NORDIC WALKING KOBIET OPEN
1. Aleksandra Nowak (Solec Kujawski)
2. Agnieszka Kowalewska (Ciechocinek)
3. Emilia Nasiƒska (Ciechocinek)
4. Ma∏gorzata Stanecka (Skierniewice)

NORDIC WALKING M¢˚CZYZN OPEN
1. Jacek Jaworski (Toruƒ)

2. W∏odzimierz Krych (Toruƒ)
3. Ryszard Dembkowski (Toruƒ)
4. Franciszek Haniaczyk (Chodecz)

BIEGI KOBIET OPEN
1. Karolina Szuflewska (Ciechocinek)
2. Justyna Salwa (Ro˝no Parcele)
3. Marta Dobrzaƒska (Ciechocinek)
4. Katarzyna Górna (Ciechocinek)

BIEGI M¢˚CZYZN OPEN
1. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo)
2. Marek Murawski (Ot∏oczyn)
3. Patryk Ârubka (Bydgoszcz)

4. Rafa∏ Szortyka (Siniarzewo)

Trzeci bieg w ramach cyklu Grand
Prix T´˝nie Run odb´dzie si´ 2 czerwca.
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Zaj´cia prowadzi Agnieszka Kowalewska, Êwie˝o upie-

czona mi´dzynarodowa instruktorka nordic walking i czynna
zawodniczka - obecnie zajmuje 2. miejsce w klasyfikacji
generalnej Grand Prix T´˝nie Run.

Zaj´cia sà bezp∏atne i nie majà ograniczeƒ wiekowych,
uczestnicy to cz´sto osoby, które nie mia∏y wczeÊniej
kontaktów z „kijkami”.

Zaj´cia organizuje OSiR w ramach programu „Spacer po
Zdrowie - zaproÊ swojego lekarza”, którego zadaniem jest
promowanie leczenia ruchem, pokazujàc tym sam, ˝e
medycyna idzie w parze ze sportem. Fina∏em spotkaƒ b´dzie
impreza g∏ówna we wrzeÊniu, kiedy to w dziesi´ciu miastach
w ca∏ej Polsce odb´dzie si´ spacer, a tak˝e inne atrakcyjne
zaj´cia.

W maju odby∏y si´ dwa treningi, kolejny planowany jest
na 16 czerwca.



W zawodach udzia∏ wzi´∏y dru˝yny
z Ciechocinka, ¸ubianek, St´szewa oraz
Poznania, ∏àcznie ponad 80 hokeistów.

Tego dnia liczy∏a si´ przede wszyst-
kim dobra zabawa, nie by∏o wyró˝nieƒ

w postaci przyznawanych miejsc,
a medale otrzymali wszyscy uczestnicy.
Turniej mia∏ przede wszystkim zintegro-
waç hokejowe Êrodowisko i populary-
zowaç si´ w naszym mieÊcie.

Dopisa∏a pogoda i humory wÊród
zawodników, a oprócz sportowych
emocji by∏a tak˝e muzyka, grochówka
i kie∏basa z grilla dzi´ki sponsorowi,
firmie Astex.

Cztery dru˝yny dzieci´ce i cztery dru˝yny seniorów zmierzy∏y si´ w pierwszym Turnieju Pokoleƒ w hokeju na
trawie, który 5 maja zorganizowa∏ klub T´˝niowcy Ciechocinek i OSiR.

By∏a to pierwsza impreza jeêdziecka
organizowana przez za∏o˝ony w ubie-
g∏ym roku Klub Jeêdziecki „Floret”. Ry-
walizacja odby∏a si´ od poziomu Pier-
wszy Krok do L.

W przerwach mi´dzy wyst´pami jeê-
dêców publicznoÊç mog∏a zobaczyç

pokaz zawodników Klubu Bokserskiego
„Pot´˝nie” i tancerek z grupy Ragaton
Girls. Dzi´ki zespo∏owi Z∏oÊnik wieczór
zakoƒczy∏ si´ rockowym koncertem w
plenerze.

Sympatycy Klubu Floret w∏àczyli si´
w zorganizowanie dodatkowych atrak-

cji, takich jak malowanie buzi dla naj-
m∏odszych, stoisko z wyrobami cera-
micznymi czy loteria. GoÊcie mogli te˝
posiliç si´ przy ognisku i wojskowej
grochówce.

Mi∏oÊnicy jeêdziectwa z regionu sp´dzili s∏onecznà niedziel´ 22 kwietnia w Ot∏oczynie, gdzie odby∏y si´
Pierwsze Zawody Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody.
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Hokejowy Turniej Pokoleƒ

Towarzysko przez przeszkody
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W rundzie wiosennej pi∏karze Zdroju Ciechocinek na w∏asnym boisku pozostajà niepokonani. Gorzej jest na
wyjazdach.
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SPORT

Pi∏karska twierdza pod t´˝niami

Noteç ¸abiszyn - Zdrój Ciechocinek 1:1 (0:0)

21. kolejka, 21 kwietnia

Bramka: ¸.Witucki 63' karny

ZDRÓJ: R.Langner - M.Chwojnicki, J.Krzy˝anowski, M.Lan-
gner, R.Jankowicz - D.Fras (80' Lityƒski), M.Polak. M.Cyra,
R.˚urawski - A Dryps, ¸.Witucki.

Mecz w ¸abiszynie toczy∏ si´ g∏ównie w Êrodkowej cz´Ê-
ci boiska. Obie dru˝yny nie mia∏y klarownych sytuacji do
zdobycia bramki. W pierwszej po∏owie tylko raz zagotowa∏o
si´ pod bramkà Zdroju, kiedy to po rzucie ro˝nym wyko-
nywanym przez gospodarzy pi∏k´ z linii bramkowej wybija∏
Micha∏ Cyra.

Druga po∏owa przebiega∏a w podobny sposób. Zespó∏
Noteci bardzo groêny by∏ tego dnia po kontratakach i po
jednym z nich, w 60. minucie spotkania, strzelili bramk´ na
1:0. Zdrój od razu ruszy∏ do przodu i w zamieszaniu w polu
karnym gospodarzy jeden z zawodników Noteci dotknà∏
pi∏k´ r´kà, a arbiter wskaza∏ na jedenasty metr. Rzut karny
pewnie wykorzysta∏ najlepszy strzelec Zdroju ¸ukasz Witucki.
Do koƒca meczu brakowa∏o dogodnych sytuacji do zdobycia
gola i mecz zakoƒczy∏ si´ remisem 1:1.

Zdrój Ciechocinek - Zjednoczeni Piotrków Kujawski 3:0 (1:0)

22. kolejka, 28 kwietnia

Bramki: D.Fras, ¸.Witucki, M.Majchrzak. Widzów: 150

ZDRÓJ: R.Langner - Chwojnicki (85' Sienkiewicz), Krzy˝a-
nowski (˝k), M.Langner, Jankowicz - Fras (46' Majchrzak),
Polak (˝k), Cyra (65' Lewandowski), ˚urawski (80' Lityƒski)
- Dryps - Witucki.

Pierwsza po∏owa meczu rozczarowa∏a. Sytuacji by∏o jak
na lekarstwo. Wi´cej z gry mieli przyjezdni, lecz zbytnio nie
zagrozili bramce strze˝onej przez Rafa∏a Langnera. Zdrój
gra∏ niemrawo, ale na przerw´ schodzi∏ z jednobramkowà
przewagà. Pod koniec pierwszej cz´Êci gry dobrà akcj´ prze-
prowadzili ciechociƒscy gracze i Daniel Fras strza∏em od
s∏upka wyprowadzi∏ Zdrój na prowadzenie.

W przerwie za kontuzjowanego Frasa wszed∏ powracajà-
cy po pauzie Marcin Majchrzak. Gra zmieni∏a si´ na lepsze.
Rywale dà˝yli do wyrównania, ale dobrze spisywa∏a si´ de-
fensywa spod t´˝ni. Pomimo kilku sytuacji do podwy˝szenia
stanu meczu, podopieczni S∏awomira Lubowicza byli nie-
skuteczni. Dopiero w 70. minucie ¸ukasz Witucki wykoƒczy∏
akcje zespo∏u i zdoby∏ swojego 27. gola w rozgrywkach.
Pi´ç minut przed koƒcem Marcin Majchrzak ustali∏ wynik
meczu na 3:0 dla Zdroju.

W∏oc∏avia W∏oc∏awek - Zdrój Ciechocinek 2:0 (1:0)

23. kolejka, 4 maja

ZDRÓJ: Woêniak - Chojnicki, Krzy˝anowski, M.Langner,
Jankowicz - M. Lewandowski (63' ˚urawski) Polak, Cyra,
Fras (46' Majchrzak) - Dryps - Witucki.

Mecz rozpoczà∏ si´ od odwa˝nych ataków dru˝yny z
W∏oc∏awka. Ju˝ w 15. minucie po jednym z ataków skutecz-
nym strza∏em z pola karnego popisa∏ si´ zawodnik gospo-
darzy Marcel Krosnowski i W∏oc∏avia prowadzi∏a 1:0. Po
straconej bramce zawodnicy z Ciechocinka otrzàsn´li si´ i
próbowali szybko strzeliç wyrównujàcego gola, lecz niestety
bez skutku.

Druga po∏owa zacz´∏a si´ od ataków ekipy spod t´˝ni.
Mimu kilku dogodnych sytuacji nie uda∏o si´ pokonaç bram-
karza dru˝yny gospodarzy. Najlepszà okazj´ mia∏ Marcin
Majchrzak, jednak nie zdo∏a∏ umieÊciç pi∏ki w siatce. W∏oc∏avia
natomiast bardzo groênie kontratakowa∏a. Po jednym z
takich ataków w 88. minucie Bart∏omiej Feter podwy˝szy∏
wynik spotkania na 2:0, który utrzyma∏ si´ do ostatniego
gwizdka arbitra.

Zdrój Ciechocinek - Piast Z∏otniki Kujawskie 6:2 (4:1)

24. kolejka, 12 maja

Bramki: D.Fras x2, ¸.Witucki x2, M.Cyra, A.Dryps.

ZDRÓJ: Woêniak - Chwojnicki, M.Langner, Krzy˝anowski,
Jankowicz - Fras (75' Lityƒski), Polak, Cyra, ˚urawski (60'
Lewandowski) - Dryps - Witucki.

Mecz rozpoczà∏ si´ dla Zdroju idealnie. Dobrze w polu
karnym odnalaz∏ si´ Daniel Fras, który wyprowadzi∏ gospo-
darzy na prowadzenie. Par´ minut póêniej mieliÊmy ju˝ re-
mis. B∏àd w ustawieniu defensywy wykorzysta∏ napastnik
Piasta. Ciechocinianie nie za∏amali si´ tym i po z∏ym wybiciu
pi∏ki przez golkipera goÊci ̧ ukasz Witucki nie mia∏ problemów
ze zdobyciem gola. W nast´pnych minutach Zdrój nadal
przewa˝a∏. GoÊcie sporadycznie zagra˝ali bramce J´drzeja
Woêniaka. Przed przerwà wynik na 3:1 podwy˝szy∏ znów
Fras, a tu˝ przed gwizdkiem koƒczàcy pierwszà po∏ow´
Arkadiusz Dryps wypuÊci∏ Wituckiego, który pewnie poko-
na∏ golkipera Piasta.

Po przerwie Zdrój wyszed∏ na boisko nieco rozluêniony,
co wykorzystali gracze ze Z∏otnik Kujawskich. W polu karnym
faul pope∏ni∏ Marcin Langner i s´dzia wskaza∏ na jedenastk´,
którà pewnie wykona∏ gracz rywali. „T´˝niowcy” wzi´li si´
jednak do roboty. Po dobrej akcji ca∏ego zespo∏u, ∏adnym
strza∏em zza pola karnego popisa∏ si´ Micha∏ Cyra i
podwy˝szy∏ stan meczu na 5:2. By∏ to dla 17-latka debiutancki
gol w seniorskiej pi∏ce. Par´ minut póêniej Arkadiusz Dryps
nie da∏ szans bramkarzowi Piasta i by∏o 6:2. Do koƒca meczu
Zdrój w pe∏ni kontrolowa∏ przebieg meczu. Wynik móg∏
byç jeszcze wy˝szy, lecz brakowa∏o skutecznoÊci.

Krzysztof Zakrzewski, ckszdroj.futbolowo.pl



M
A

JO
W

Y PIKN
IK RO

D
ZIN

N
Y

fot. Pawe∏ Paczek, Filip Kaniewski/¸ukasz Ma∏ecki



3. PARAD
A M

AJO
W

A

FO
TO

R
E
P
O

R
TA

˚
 Z

D
R
O

JU

fot. Pawe∏ Paczek, Krzysztof Lepczyƒski, Filip Kaniewski/¸ukasz Ma∏ecki


