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Zygmunt Wiatrowski
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W Pracowni Malarstwa dla Doros∏ych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku powstajà prawdziwe arcydzie∏a.

KALENDARZ WYDARZE¡

Lipiec

1 lipca
Koncert Orkiestry Zdrojowej

6-8 lipca
Festiwal Wielka Gala

Tenorów

7 lipca
3. bieg cyklu Grand Prix

T´˝nie Run

13-14 lipca
22. Mi´dzynarodowy

Festiwal Piosenki i Kultury
Romów

15 lipca
Fina∏ mundialu w

Ciechociƒskiej Strefie Kibica
Koncert Orkiestry Zdrojowej

17 lipca
Letnie kino plenerowe:

„Za jakie grzechy dobry Bo˝e”

21-22 lipca
47. Spotkania z Folklorem
Kujaw i Ziemi Dobrzyƒskiej

26-29 lipca
Festiwal Piosenki M∏odzie˝y

Niepe∏nosprawnej

Aktualny kalendarz wydarzeƒ

znajdziesz na
www.ciechocinek.pl.



G∏osowanie rozpocz´∏o si´ 11 czerw-
ca i potrwa do koƒca miesiàca. O re-
alizacj´ w ramach tegorocznego bud-
˝etu obywatelskiego, na który zare-
zerwowano 300 tys. z∏, ubiega si´ szeÊç
projektów.

Jak g∏osowaç?

Udzia∏ w g∏osowaniu mo˝na wziàç
na trzy sposoby.

• Elektronicznie, za poÊrednictwem
aplikacji na stronie www.budzetobywa-
telski.ciechocinek.pl lub przesy∏ajàc wy-
pe∏nionà i zeskanowanà kart´ do g∏o-
sowania na adres budzetobywatel-
ski@ciechocinek.pl.

• OsobiÊcie, sk∏adajàc wype∏nionà
kart´ do g∏osowania w sekretariacie
Urz´du Miejskiego.

• Listownie, przesy∏ajàc wype∏nionà
kart´ do g∏osowania na adres Urz´du
Miejskiego w Ciechocinku z dopiskiem
na kopercie „Bud˝et Obywatelski - 2018
rok”.

Wzór karty do g∏osowania znajdziesz
na stronie www.budzetobywatelski.cie-
chocinek.pl.

Prawo do udzia∏u w g∏osowaniu ma
ka˝dy mieszkaniec, który na dzieƒ g∏o-
sowania ukoƒczy∏ 16 rok ˝ycia. Ka˝dy
mo˝e zag∏osowaç tylko na jeden pro-
jekt.

Lista projektów w bud˝ecie oby-
watelskim 2018

1. Indywidualne pomiary pól elek-
tromagnetycznych dla mieszkaƒców

Koszt zadania po weryfikacji: 29 tys.
z∏

Projekt polega na zakupie rejestrato-
ra indywidualnego ekspozycji na pola
elektromagnetyczne. Projekt umo˝liwi
mieszkaƒcowi Ciechocinka wypo˝ycze-
nie ekspozymetru rejestrujàcego indy-
widualnà ekspozycj´ na pola elektro-
magnetyczne (PEM) skorelowanà z lo-
kalizacjà GPS. Zakres cz´stotliwoÊci
PEM, jaki jest mierzony wynosi od 80
MHz do 6 GHz, gdzie ekspozymetr wy-
konuje pomiary 20 najcz´Êciej u˝ywa-
nych systemów. Na podstawie zebra-
nych wyników badaƒ, pomiar dokona-
ny przez mieszkaƒca mo˝e zostaç uz-
nany za podstaw´ dalszych dzia∏aƒ dla

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Ârodowiska.

2. SMART Bike Ciechocinek
Koszt zadania po weryfikacji: 50 tys.

z∏
Projekt zak∏ada uruchomienie szeÊciu

stacji do samodzielnej naprawy rowe-
rów zlokalizowanych w pobli˝u obiek-
tów OÊrodka Sportu i Rekreacji, w oko-
licy tras rowerowych, tj. Park Linowy,
Pla˝a Miejska, Si∏ownia przy ul. T´˝nio-
wej, Kemping, Korty tenisowe w Parku.
Ka˝da stacja wyposa˝ona jest w zabez-
pieczony komplet narz´dzi, pompk´
no˝nà/r´cznà, uchwyt do zawieszenia
roweru, ∏aweczk´, oÊwietlenie solarne
na wieczór oraz 4 dodatkowe sztuki
stojaków rowerowych. Ka˝da stacja
pozwala równie˝ na do∏adowanie w
trasie telefonów komórkowych.

3. Opracowanie projektu budowy
Letniego Basenu Miejskiego

Koszt zadania po weryfikacji: 100
tys. z∏

Mieszkaƒcy sà zawiedzeni brakiem
w Ciechocinku basenu. Znakomità szan-
sà dla miasta mo˝e byç budowa Letnie-
go Basenu Miejskiego. Coraz wi´cej
miast posiada takie obiekty. Kwota,
która zosta∏a oszacowana w koszto-
rysie, ma byç przeznaczona na opraco-
wanie projektu w/w atrakcji.

Nast´pnym krokiem po opracowaniu
projektu powinno byç zabezpieczenie
pieni´dzy w bud˝ecie miasta na dany
rok na budow´ LBM. Projekt to pierwszy
krok do wykonania tej wa˝nej inwesty-
cji.

Basen sk∏adaç ma si´ z du˝ego ba-
senu dla doros∏ych wraz ze zje˝d˝alnià
kr´tà czy innymi atrakcjami w postaci
m.in. biczów wodnych czy rwàcej rzecz-
ki z infrastrukturà towarzyszàcà (toalety,
przebieralnie itp.). Ponadto powinna
znajdowaç si´ mo˝liwoÊç wypo˝yczenia
le˝aków, parasoli. Mo˝liwa ma∏a gas-
tronomia.

4. Street Workout / Parkur Park
Koszt zadania po weryfikacji: 150

tys. z∏
W obecnych czasach ka˝de miasto

posiada Street Workout / Parkur Park,
na którym mo˝na trenowaç kilkanaÊcie
sportów takich jak: Street Workout,

Parkour Park, Crossfit, Gimnastyka, Pole
Dance i wiele innych, a çwiczenia na
Êwie˝ym powietrzu to jedna z najlep-
szych form rekreacji. W jednym mo-
mencie z w/w Parku mo˝e korzystaç
26 osób w ka˝dym wieku. Mo˝e to byç
miejscem spotkaƒ ca∏ych rodzin i zna-
jomych, którzy b´dà chcieli poprawiç
swojà sprawnoÊç fizycznà. Najlepszym
miejscem na w/w inwestycj´ b´dzie
któryÊ z Ciechociƒskich parków.

5. Budowa drogi na odcinku 100
m, ul. Topolowa, Ciechocinek

Koszt zadania po weryfikacji: 250
tys. z∏

Utwardzenie drogi nawierzchnià bi-
tumicznà lub z kostki brukowej na od-
cinku 100 metrów, wraz z opracowa-
niem projektu, budowà kanalizacji i
oÊwietlenia na ulicy Topolowej w Cie-
chocinku. Celem inwestycji jest podnie-
sienie jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców bloku
przy Alei 700-lecia 1D. W czasie opa-
dów deszczu, wjazd na posesj´ jest
niemo˝liwy. W chwili obecnej droga
posiada liczne uszkodzenia i nierów-
noÊci, które uniemo˝liwiajà bezpieczny
przejazd, nawet z bardzo ma∏à pr´d-
koÊcià.

6. Modernizacja drogi dojazdowej
do boiska szkolnego przy Szkole Pod-
stawowej nr 3

Koszt zadania po weryfikacji: 65 tys.
z∏

Poszerzenie drogi wjazdowej na od-
cinku 30 m celem stworzenia mo˝li-
woÊci obustronnego ruchu pojazdów
wraz z po∏o˝eniem kostki brukowej,
adaptacjà bramy wjazdowej i rewitali-
zacjà przyleg∏ych terenów zielonych -
zasadzenie nowych krzewów i zamon-
towanie ∏awek. Przebudowa drogi
umo˝liwi∏aby bezpieczne wysiadanie
dzieci na terenie boiska, które jest wy-
korzystywane na parking dla podwo-
˝àcych dzieci samochodów. Obecnie
przy ulicy Wojska Polskiego od strony
szko∏y brak jest jakichkolwiek miejsc
parkingowych. Podczas wjazdu i wyjaz-
du rodziców z boiska szkolnego bardzo
cz´sto dochodzi do zablokowania ist-
niejàcej drogi. Rewitalizacja terenów
zielonych znacznie wp∏yn´∏aby na es-
tetyk´ terenów przyszkolnych wokó∏
boiska.
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G∏osuj w bud˝ecie obywatelskim
Do koƒca czerwca trwa g∏osowanie na projekty zg∏oszone do bud˝etu obywatelskiego. Mo˝emy wybieraç
spoÊród szeÊciu propozycji.



Przed kinem „Zdrój” na czas trwania Mistrzostw Âwiata w pi∏ce no˝nej stan´∏a Strefa Kibica. Ciechocinianie
b´dà mogli w niej zobaczyç co najmniej szeÊç spotkaƒ, w tym grupowe mecze Polaków.

Z ˚YCIA MIASTA
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Pokazy warzenia soli, stoiska rzemieÊlnicze, ale i wystawy fotograficzne czy pocz´stunek g´sinà z∏o˝y∏y si´ na
11. edycj´ Âwi´ta Soli.

Na ledowym ekranie o powierzchni
13 m2 zobaczymy co najmniej szeÊç
spotkaƒ pi∏karskich Mistrzostw Âwiata.
Na pewno b´dà to grupowe mecze
Polaków oraz lipcowy fina∏. Od wyni-
ków polskiej reprezentacji zale˝y, jakie
inne spotkania zobaczymy w strefie
kibica.

Na terenie strefy znajdà si´ punkty
ma∏ej gastronomii, prowadzona b´dzie
sprzeda˝ niskoprocentowego piwa.
Kibice b´dà mogli wziàç udzia∏ w grach
i konkursach z atrakcyjnymi nagrodami

- weekendowymi pobytami, pakietami
SPA czy kolacjami ufundowanymi przez
ciechociƒskie przedsi´biorstwa. W stre-
fie b´dzie mo˝na pomalowaç twarz w
narodowe barwy i kupiç mundialowe
gad˝ety. Na najm∏odszych kibiców cze-
kaç b´dzie plac zabaw z dmuchaƒcami.

Ogrodzona strefa obejmuje plac
przed kinem „Zdrój” i cz´Êç skweru
Excentryków. W czasie otwarcia strefy
ulica ˚elazna b´dzie zamkni´ta dla ru-
chu ko∏owego.

Terminy otwarcia strefy kibica
w Ciechocinku:

19 czerwca, godz. 15-20 - mecz
Polska-Senegal.

24 czerwca, godz. 18-23 - mecz
Polska-Kolumbia.

28 czerwca, godz. 14-19 - Polska-
Japonia.

15 lipca, godz.15-20 - fina∏.

Informacj´ o pozosta∏ych
transmitowanych meczach znajdziesz

na www.ciechocinek.pl.

Ciechocinek kibicuje

Plac przed warzelnià soli 16 czerwca
chwilami prze˝ywa∏ prawdziwe obl´-
˝enie. Pi´kna pogoda i mnóstwo atrak-
cji sprawi∏y, ˝e impreza cieszy∏a si´
wÊród kuracjuszy, turystów i mieszkaƒ-
ców sporym zainteresowaniem.

We wn´trzach warzelni soli otwarte
zosta∏y dwie wystawy: poÊwi´cona Ju-
lianowi Adamowi Majewskiemu, ar-
chitektowi i wspó∏twórcy ÊwietnoÊci

Ciechocinka (przygotowana przez Ar-
chiwum PAN i Aldon´ Nocnà), a tak˝e
zbiór fotografii Wis∏y i ciechociƒskiej
saliny. GoÊcie mogli tak˝e zwiedzaç
muzeum w warzelni z przewodnikami.
Jak co roku festiwal obfitowa∏ w stoiska
rzemieÊlnicze, od garncarza, przez
jubilera, kowala po pokazy wytopu
bràzu i nauk´ strzelania z ∏uku.

Uczestników wita∏a chlebem i solà

para w stroju kujawskim. Nie by∏y to
jedyne przekàski, g´sina i chleb ze
smalcem rozesz∏y si´ b∏yskawicznie. Na
upa∏ idealnie nadawa∏a si´ „Krystynka”.
Nie zabrak∏o miniatur t´˝ni i plenero-
wego pokazu pracy warzelnika.

Na Âwi´to Soli zaprosi∏y Towarzystwo
Przyjació∏ Ciechocinka, Przedsi´biorstwo
Uzdrowisko Ciechocinek i Gmina Cie-
chocinek.

Krystynkà i solà



Z przystani w Ciechocinku 1 czerwca wystartowa∏y 53. D∏ugodystansowe
Regaty na WiÊle, w których wzi´∏y udzia∏ 24 za∏ogi.

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

Psychoaktywne
czynny w piàtki

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

przy ul. Mickiewicza 10
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Po raz pierwszy w d∏ugiej, bo si´ga-
jàcej 1936 roku, historii regat, zawody
startowa∏y w Ciechocinku. Ca∏e zawody
sk∏ada∏y si´ z trzech etapów: z uzdro-
wiska do Torunia, a nast´pnie do Solca
Kujawskiego i BrdyujÊcia (pod Bydgosz-
czà) rozgrywanych od 1 do 3 czerwca.

Najwa˝niejsze trofeum, Puchar Wis∏y,
wywalczy∏a za∏oga „Tygrysa”, czyli ∏ódki
typu Micro 550, w sk∏adzie Bartosz
Niciƒski i Damian Grobelny.

- Te regaty sà wyjàtkowe, bo doce-
niajà istot´ rzeki, jej zmiennoÊç, specy-
fik´, jej ˝ycie - powiedzia∏ magazynowi
„˚agle” profesor Marek GrzeÊ, hydrolog
i znawca królowej polskich rzek.

Uczestnicy regat oprócz ciechociƒ-

skiej wiÊlanej pla˝y zapami´tajà te˝
szkwa∏ w Toruniu. Pi´ç ∏ódek w u∏amku
sekundy zosta∏o przewróconych, a pi´t-
naÊcie osób wylàdowa∏o w wodzie. -
Od wielu lat zabezpieczam wszelkie
imprezy na wodzie w okolicach Torunia.
CzegoÊ takiego jeszcze nie widzia∏em
- przyzna∏ w rozmowie z „˚aglami”
Wojciech Lewko, szef toruƒskiego
WOPR. - Zrobi∏o si´ szaro, praktycznie
nic nie by∏o widaç. WiedzieliÊmy, ˝e
nadciàga burza, gdy nagle okaza∏o si´,
˝e burze sà dwie - po obu stronach
rzeki. Stara prawda mówi, ˝e Wis∏a
burzy nie przepuÊci. Tak si´ jednak sta-
∏o, ̋ e te dwie burze zetkn´∏y si´ w∏aÊnie
w tym miejscu - mówi∏.

Regaty w uzdrowiskuDy˝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.



Prof. Zygmunt Wiatrowski, pedagog i dzia∏acz spo∏eczny, 26 maja ods∏oni∏ swojà gwiazd´ na Ciechociƒskim
Deptaku S∏aw.

Z ˚YCIA MIASTA
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- Z Ciechocinkiem jestem zwiàzany
od dwudziestu lat, ale pragnienie sta-
∏ego zwiàzku narasta∏o od lat 60. - mó-
wi∏ prof. Wiatrowski po ods∏oni´ciu
gwiazdy.

Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz wska-
zywa∏ na liczne pola aktywnoÊci profe-
sora, od naukowego, przez filatelistycz-
ne, po dzia∏alnoÊç spo∏ecznà w ciecho-
ciƒskiej parafii i organizacjach poza-
rzàdowych. - Na najwy˝sze podkreÊle-
nie zas∏uguje lokalny patriotyzm pro-
fesora, który ˝ywo interesuje si´ ˝yciem
spo∏ecznym i kulturalnym. Pragn´ z∏o-
˝yç podzi´kowania za trud i prac´ na
rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej za serce, za
czynienie dobra nie dla chwa∏y, ale dla
zasady - mówi∏ burmistrz.

Ods∏oni´cie gwiazdy poprzedzi∏y a˝
trzy laudacje. Prof. Stanis∏aw Kuniko-
wski, rektor Kujawskiej Szko∏y Wy˝szej,
mówi∏ o naukowych osiàgni´ciach prof.
Wiatrowskiego, prof. Ludwik Malendo-
wicz, honorowy prezes Polskiego Zwiàz-
ku Filatelistów, wskazywa∏ na wk∏ad
laureata w polskà, i nie tylko, filatelis-
tyk´. Gra˝yna Ochociƒska, prezes Uni-

wersytetu dla Aktywnych, mówi∏a zaÊ
o spo∏ecznej aktywnoÊci laureata. - Pro-
fesor jest si∏à nap´dowà Uniwersytetu
dla Aktywnych od poczàtku jego istnie-
nia. Naszà gwiazdà by∏ pan i jest na
zawsze - podkreÊla∏a.

Pose∏ Joanna Borowiak odczyta∏a list
gratulacyjny od Jaros∏awa Gowina, mi-
nistra nauki i szkolnictwa wy˝szego.
Sama przypomnia∏a te˝ o swojej wspó∏-
pracy naukowej z profesorem Wiatro-
wskim.

GoÊcie zwracali uwag´ na intelek-
tualnà ˝ywio∏owoÊç profesora, który w
tym roku obchodzi∏ 90. urodziny. - Ro-
zmowy, które odbywamy z dr. Kubia-
kiem i prof. Wiatrowskim, to prawdziwa
uczta duchowa - mówi∏ prof. Kuni-
kowski. - Spotykajàc ciebie pozna∏em
màdroÊç najwy˝szego rz´du - mówi∏
ks. Grzegorz Karolak, proboszcz cie-
chociƒskiej parafii. - Uosabiasz czàstk´
màdroÊci samego Boga - doda∏.

UroczystoÊç zwieƒczy∏ koncert chóru
Quarta z Zagórowa, rodzinnej miejsco-
woÊci profesora.

Zygmunt Wiatrowski
z gwiazdà na Deptaku S∏aw

Zygmunt Wiatrowski
Pedagog, nauczyciel akademicki w Wy˝-

szej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy
oraz Kujawskiej Szkole Wy˝szej (dawnej
Wy˝szej Szkole Humanistyczno-Ekonomicz-
nej we W∏oc∏awku). Ukoƒczy∏ Wy˝szà Szko∏´
Pedagogicznà w Gdaƒsku, tytu∏ profesora
otrzyma∏ w 1988 roku.

Mieszkaƒcem Ciechocinka jest od niemal
20 lat, jednak z kujawsko-pomorskiem zwià-
zany jest znacznie d∏u˝ej, bo od lat 60-tych,
zawsze pe∏niàc funkcje zwiàzane z oÊwiatà
(wizytator Okr´gu Bydgoskiego, wyk∏adow-
ca i pe∏niàcy wiele funkcji kierowniczych).

Cz∏onek Komitetu Nauk Pedagogicznych
PAN oraz Komisji UNESCO ds. Zawodowo-
Technicznych UNEVOC i Studiów Nauko-
wych. Aktywnie udziela si´ w Towarzystwie
Przyjació∏ Ciechocinka, W∏oc∏awskim Towa-
rzystwie Naukowym, ciechociƒskiej parafii
i ruchu ekumenicznym, a tak˝e w spo∏ecz-
noÊci seniorów (Uniwersytet dla Aktywnych,
Klub Seniora, Miejska Rada Seniorów).

Zaanga˝owany filatelista, wspó∏organi-
zator konferencji Polskiej Akademii Filate-
listyki w Ciechocinku.



W piàtych ju˝ Wojewódzkich Pokazach i Paradzie Stra˝ackiej wzi´∏o udzia∏ 55 jednostek stra˝y po˝arnej z
Kujaw, Wielkopolski i Pomorza.
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Z roku na rok wydarzenie cieszy si´
coraz wi´kszà popularnoÊcià, zarówno
wÊród stra˝aków jak i mieszkaƒców
czy turystów. Wydarzenie rozpocz´∏a
tradycyjna defilada wozów stra˝ackich
ulicami Ciechocinka. Dla uczczenia 100-
lecia niepodleg∏oÊci Polski, ka˝dy wóz
stra˝acki mia∏ na sobie bia∏o-czerwonà
flag´.

Na stadionie miejskim odby∏y si´ za-
wody stra˝ackie, podczas których dru-
˝yny bra∏y udzia∏ w konkurencjach:
ubieranie si´ w umundurowanie bojo-

we na czas, rozwijanie linii gaÊniczej
ze stràcaniem pacho∏ków na czas, ci´cie
drewnianej belki na czas, bieg z przesz-
kodami. By∏a te˝ pi∏ka wodna, która
wzbudzi∏a du˝e zainteresowanie.

GoÊcie stra˝ackiego pikniku mogli
oglàdaç pokaz gaszenia po˝aru za po-
mocà tradycyjnej sikawki konnej a tak˝e
nowoczesnego sprz´tu. Pokazy odwie-
dzi∏y te˝ psy ratownicze z Grupy Poszu-
kiwawczo Ratowniczej z OSP Gdaƒsk.

Na najm∏odszych czeka∏o stoisko
przygotowane przez Przedszkolnà Dru-

˝yn´ Stra˝ackà z Przedszkola Samorzà-
dowego nr 2 im. Kubusia Puchatka,
zje˝d˝alnie i mnóstwo piany. By∏y te˝
stoiska firm stra˝ackich, Ambulans
Krwiodawstwa, stoisko z rejestracjà po-
tencjalnych Dawców Szpiku, ma∏a ga-
stronomia.

Organizatorzy, czyli OSP Ciechocinek
oraz OSP Straszewo, dzi´kujà wszystkim
sponsorom, stra˝akom oraz osobom
zaanga˝owanym w organizacj´ tego
wydarzenia.

Rekordowe pokazy stra˝aków
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Sara Lityƒska z Ciechocinka znalaz∏a si´ w gronie zwyci´˝czyƒ XVII Kujawsko-Pomorskiego M∏odzie˝owego
Przeglàdu Piosenki DEBIUT.
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Zwyci´ski Debiut

W tym roku w Debiucie wystàpi∏o
dwanaÊcie laureatek powiatowych
eliminacji. Koncert konkursowy, który
10 czerwca odby∏ si´ w ciechociƒskiej
muszli koncertowej, poprzedzi∏y dwu-
dniowe warsztaty wokalne w Miejskim
Centrum Kultury prowadzone przez dr
Joann´ ˚ó∏koÊ-Zagdaƒskà (wyk∏adow-
czyni´ Êpiewu jazzowego AM w Byd-
goszczy) oraz Ma∏gorzat´ ˚uraƒskà-
Wilkowskà (piosenkark´). M∏ode wo-
kalistki w konkursie przedstawi∏y inter-
pretacje piosenek z tekstami Jacka Cy-
gana.

Ostatecznie trzy równorz´dne nagro-
dy wraz z tytu∏em „Najlepszy wykonaw-
ca roku 2018” otrzyma∏y:

Sara Lityƒska z Ciechocinka za pio-
senk´ „Dary Losu” (nagroda rzeczowa
Burmistrza Ciechocinka),

Agata Misiak z Grudziàdza za pio-
senk´ „Jestem Kobietà” (nagroda rze-
czowa Dyrektora Kujawsko-Pomorskie-
go Centrum Kultury w Bydgoszczy),

Aleksandra Nowak ze ˚nina za pio-
senk´ „B´dzie Tak Jak Jest” (nagroda
rzeczowa Dyrektora Kujawsko-Pomors-
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kiego Centrum Kultury w Bydgoszczy).
Zwyci´˝czynie otrzyma∏y równie˝

nagrod´ w postaci sesji nagraniowej
ufundowanej przez Wy˝szà Szko∏´
Gospodarki w Bydgoszczy (partnera
przeglàdu).

Wyró˝nienia otrzyma∏y tak˝e:
Karolina Zieliƒska z Kowalewa Po-

morskiego za piosenk´ „Dziewczeƒski
Spacer” (nagroda rzeczowa Prywatnej
Szko∏y Gitary „Rezonata” w Bydgosz-
czy),

Agata Gorczewska z ¸asina za pio-

senk´ „Dzi´ki Za Dêwi´ki” (sesja nagra-
niowa ufundowana przez jurora - Ma∏-
gorzat´ ˚uraƒskà).

Wokalistkom towarzyszy∏ zespó∏ fes-
tiwalowy pod kierownictwem artystycz-
nym S∏awomira Stencla. W jury zasiedli
dr Joanna ˚ó∏koÊ-Zagdaƒska, Ma∏go-
rzata ˚uraƒska-Wilkowska, Krystyna
Wulert (specjalistka z zakresu s∏owa i
recytacji KPCK w Bydgoszczy), Roman
Fieberg (muzyk, pedagog, g∏ówny spe-
cjalista ds. muzyki  KPCK w Bydgoszczy).



Najlepszà Orkiestrà przeglàdu zosta∏a
Orkiestra D´ta OSP z Beska (woj. pod-
karpackie), która otrzyma∏a nagrod´
Burmistrza Ciechocinka. W rywalizacji
wzi´∏y równie˝ udzia∏ Orkiestra OSP z
Aleksandrowa Kujawskiego (woj. kuja-
wsko-pomorskie), Orkiestra D´ta OSP
Babimost (woj. lubuskie), Gminno-Stra-
˝acka Orkiestra D´ta OSP z Koêminka
(woj. wielkopolskie) oraz Sompoleƒska

Orkiestra D´ta (woj. wielkopolskie). W
konkursie parady marszowej wzi´∏y
udzia∏ 2 Orkiestry, akompaniowa∏y w
uk∏adach przygotowanych przez ma˝o-
retki - grupa „Sunshine Besko” wystà-
pi∏a przy akompaniamencie Orkiestry
z Beska a grupa „Finezja” z Orkiestrà
z Sompolna. OkolicznoÊciowy koncert
da∏y Orkiestra z Aleksandrowa Kujaws-
kiego oraz Sompoleƒska Orkiestra D´ta.

Przesz∏oÊci, teraêniejszoÊci i przysz-
∏oÊci basenu termalno-solankowego
poÊwi´cona by∏a konferencja zorgani-
zowana 4 czerwca przez Stowarzyszenie
„Razem dla Ciechocinka”.

Sporo by∏o o przesz∏oÊci, bo o historii
ciechociƒskiego basenu opowiada∏a Aldo-
na Nocna, a o ludziach z nim zwiàzanych
Andrzej ¸ozicki.

Zaproszeni przedstawiciele Sanepidu
mówili o faktycznych przyczynach zamk-
ni´cia obiektu w 2001 (podkreÊlali, ˝e in-
spektorzy nie zamkn´li obiektu, a jedynie
nakazali wyremontowanie uszkodzonej
niecki). Sambor Gawiƒski, Kujawsko-Po-
morski Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków, zapewnia∏ ˝e w razie odbudowy ba-
senu b´dzie dba∏ o jego historyczne oblicze.
Przyzna∏ te˝, ˝e nowe przepisy pozwalajà
mu na na∏o˝enie kar administracyjnych na
w∏aÊciciela zabytku, który jest w z∏ym sta-
nie. Czy takie kary pojawià si´ w przypad-
ku basenu? Na razie przeprowadzona zo-
sta∏a pierwsza kontrola niezb´dna do dal-
szych decyzji.

Marian Ogrodowski, wiceburmistrz Cie-
chocinka, podkreÊla∏ ˝e basen nie by∏ nig-
dy w r´kach miasta, a to nie chcia∏o go
kupiç, a raczej przejàç i zrewitalizowaç. Na
to jednak mia∏ nie godziç si´ ówczesny
paƒstwowy w∏aÊciciel.

Najwi´ksze emocje wzbudzi∏o jednak
wystàpienie Roberta Zar´by ze spó∏ki Ter-
my Ciechocinek, w∏aÊciciela terenów, na
których po∏o˝ony jest basen. Obecny w∏aÊ-
ciciel chce odbudowaç basen lokujàc w
jego sàsiedztwie hotel. - Mam wszystkie
decyzje potrzebne do tego, by rozpoczàç
budow´ - stwierdzi∏ Zar´ba, by po chwili
przyznaç jednak, ˝e czeka na decyzj´ o
przyznaniu dotacji przez marsza∏ka woje-
wództwa. Choç spó∏ka wedle jego relacji
nie sk∏ada∏a formalnego wniosku o ˝adne
dofinansowanie.

Zbigniew Stràk, prezes „Razem dla Cie-
chocinka”, na poczàtku konferencji mówi∏,
˝e chce podjàç prób´ odpowiedzi na py-
tanie, dlaczego basen musia∏ przestaç dzia-
∏aç, a tak˝e jaka jest jego przysz∏oÊç. Nie-
stety, by∏a to próba nieudana.

Âwietlana
przesz∏oÊç, niepewna

przysz∏oÊç

W XXV Regionalnym Przeglàdzie Orkiestr OSP, który 3 czerwca odby∏
si´ w uzdrowisko, wzi´∏o udzia∏ pi´ç ekip z czterech województw.

Debiutancka p∏yta Sko∏owanych „Wieczny ch∏opiec” podró˝uje po Êwiecie. Na
zdj´ciu Ian „Knox” Carnochan, za∏o˝yciel legendarnej punkowej formacji The
Vibrators z ciechociƒskim krà˝kiem w Londynie.
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Sko∏owani na wyspach

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

pozostawiajàc po sobie trwa∏y Êlad, czy te, które o nim pisa∏y.
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Debiut primadonny

We wspomnieniach „Sztuka i ˝ycie”
opisa∏a swoje pobyty pod t´˝niami. Za-
pami´ta∏a Ciechocinek jako miasto pe∏-
ne kwiatów. Jej ulubionym miejscem
by∏ park Zdrojowy. Nie przepada∏a za
sp´dzaniem czasu mi´dzy t´˝niami,
które wydawa∏y si´ jej „czarne, smutne
i wiecznie p∏aczàce kroplistymi ∏zami”.
Dzieci pla˝owa∏y wówczas na piaszczys-
tym terenie mi´dzy nimi. Autorka ksià˝ki
zapami´ta∏a, ˝e mieszka∏a z rodzinà
na kwaterze w pobli˝u t´˝ni. Dziesi´cio-
letnia Janka Korolewicz po raz pierwszy
wystàpi∏a publicznie w sali koncertowej
w hotelu Müllera jako recytatorka. De-
klamowa∏a „Lalk´” W∏adys∏awa Syro-
komli i spotka∏a si´ z du˝ym entuzjaz-
mem publicznoÊci. Musia∏a bisowaç i
popisa∏a si´ jeszcze wyg∏oszeniem wier-
szy Teofila Lenartowicza. Odtàd zosta∏a
sezonowà recytatorkà i by∏a ozdobà
niejednego wieczoru artystycznego.
Bawi∏a si´ równie˝ na organizowanych
„kinderbalach”, a jej specjalnoÊcià by∏
mazur i oberek.

To nie by∏ jedyny debiut utalentowa-
nej recytatorki. W wieku pi´tnastu lat
zagra∏a te˝ u boku ówczesnych aktorów
dramatycznych: Aleksandry Lüdowej i
W∏adys∏awa Szymanowskiego. Zadebiu-
towa∏a przypadkowo rolà subretki w
jednoaktówce. Jak wspomina∏a po la-
tach: „Przedstawienie posz∏o g∏adko,
publicznoÊç bardzo serdecznie odnios∏a
si´ do tego ryzykownego debiutu, a p.
Lüdowa uca∏owa∏a mnie czule i da∏a
swojà fotografi´ na pamiàtk´”.

Doros∏a Janina Korolewicz wyst´po-
wa∏a ju˝ na najwi´kszych estradach
ca∏ego Êwiata. Obdarzona pi´knym
sopranem kszta∏ci∏a g∏os najpierw w
Warszawie pod kierunkiem Aleksandra
Myszugi, a nast´pnie we lwowskim
konserwatorium u Walerego Wysockie-
go, solisty La Scali - najwi´kszej wtedy
sceny operowej Êwiata. Stypendium
ufundowa∏a jej wybitna artystka Mar-
celina Kochaƒska.

Âpiewaczka debiutowa∏a pod naz-
wiskiem panieƒskim w 1894 r. partià
Hanny ze „Strasznego dworu” Mo-
niuszki. W tym samym roku ukoƒczy∏a
Konserwatorium we Lwowie. Poczàt-
kowo wyst´powa∏a w Krakowie i we
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Do Ciechocinka przyje˝d˝a∏o na wypoczynek i leczenie wielu artystów. Niektórzy z nich stawiali pierwsze kroki
na scenach uzdrowiska. Jednà z takich postaci godnych przypomnienia jest Êwiatowej s∏awy sopranistka Janina
Korolewicz-Waydowa, która bywa∏a w Ciechocinku jako dziecko.

Lwowie. W 1897 r. Êpiewa∏a razem z
Enrico Caruso na koncercie w Spale dla
cara Miko∏aja II z ˝onà.

W latach 1898-1902 by∏a primadon-
nà Opery Warszawskiej. Wystàpi∏a
wówczas w kilku rolach, w tym w 500.
przedstawieniu „Halki” Moniuszki.
Âpiewa∏a ró˝norodne partie z takimi
Êpiewakami, jak Adam Didur, Aleksan-
der Bandrowski, Fiodor Szalapin czy
wspomniany Enrico Caruso. Koncerto-
wa∏a te˝ we Lwowie, Krakowie i Kijowie.
Wsz´dzie podziwiano jej talent. Po
wyjÊciu za mà˝ cz´sto wyje˝d˝a∏a za
granic´ na d∏u˝sze wyst´py. Âpiewa∏a
w Operze Berliƒskiej, w Operze San
Carlo w Lizbonie, w Bukareszcie, Kró-
lewskiej Operze w Madrycie. G∏os so-
pranistki us∏yszeli tak˝e melomani w
Londynie, Odessie, Petersburgu, We-
necji i Sofii. W 1905 r. jej wyst´p w
Kijowie w roli Halki da∏ poczàtek przed-
stawieniom w j´zyku polskim po 40
latach przerwy. W operze „Faust” wy-
stàpi∏a u boku Fiodora Szalapina.
Wsz´dzie odnosi∏a sukcesy. W 1910 r.
wyruszy∏a na tournée z zespo∏em Me-
tropolitan Opera House po Stanach
Zjednoczonych. Rok póêniej ruszy∏a na
podbój Australii. By∏a w zespole gwiazd
zaanga˝owanych przez s∏ynnà Nellie

Melb´. Jej pojawienie si´ na scenie
elektryzowa∏o publicznoÊç, która nie
˝a∏owa∏a pieni´dzy na drogie bilety
wst´pu. Sale koncertowe by∏y zape∏nio-
ne po brzegi. Dodajmy, ˝e sto lat temu
artyÊci otoczeni byli niezwyk∏ym kultem.
Obdarowywano ich kosztownymi pre-
zentami, nierzadko pi´knà bi˝uterià.
Sama artystka podczas pobytu w Pradze
zauwa˝y∏a coÊ niezwyk∏ego - nawet w
ma∏ych sklepikach mo˝na by∏o podzi-
wiaç zdj´cia artystów ustawione w wi-
trynach.

Po powrocie do Europy sopranistka
osiad∏a na d∏u˝ej we Lwowie, wyst´pu-
jàc nadal na ró˝nych scenach. Po wy-
buchu I wojny Êwiatowej zaj´∏a si´
dzia∏alnoÊcià charytatywnà, Êpiewa∏a
na koncertach dobroczynnych w wielu
miastach, pracowa∏a te˝ jako piel´gniar-
ka w szpitalu wojskowym we Lwowie.

W 1917 r. zosta∏a dyrektorem Opery
Warszawskiej. Kierowa∏a tà placówkà
dwa sezony. By∏o to coÊ niebywa∏ego,
wszak w ówczesnej Europie kobiety nie
mia∏y wielu praw, a prawa wyborcze
Polki zyska∏y w 1918 roku, doÊç wczeÊ-
nie w porównaniu z innymi krajami.
Korolewicz-Waydowa obj´∏a kierow-
nictwo Teatru Wielkiego ponownie w
latach 1934-36.

W 1924 r. zerwa∏a z karierà Êpie-
waczki, choç czasem jeszcze koncerto-
wa∏a. Zaj´∏a si´ dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà
i edukacyjnà. Jej repertuar obejmowa∏
70 partii operowych, wÊród których
by∏y koloraturowe i dramatyczne. Âpie-
wa∏a parti´ Rozyny w „Cyruliku sewils-
kim” Rossiniego, Brunhildy w „PierÊcie-
niu Nibelunga” Wagnera czy Halki,
bohaterki opery Moniuszki. W jej re-
pertuarze mo˝na te˝ znaleêç pieÊni,
oratoria i kantaty. Mówiono, ˝e Koro-
lewicz-Waydowa ma najpi´kniejszy g∏os
Êwiata. By∏a wielokrotnie odznaczana.
Otrzyma∏a Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi, a po II
wojnie Êwiatowej Krzy˝ Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski i Krzy˝ Ko-
mandorski z Gwiazdà Orderu Odro-
dzenia Polski. Zmar∏a w 1955 r. Spo-
czywa na Powàzkach. Po Êmierci ukaza∏
si´ jej pami´tnik „Sztuka i ˝ycie”,
wydany w 1958 roku.

Aldona Nocna



27 czerwca min´∏o 50 lat od niezwyk∏ej wizyty w ciechociƒskiej Parafii pw. Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a
w Ciechocinku.
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Wizyta kardyna∏a Karola
Wojty∏y w Ciechocinku
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Po Êmierci Jana Paw∏a II pojawi∏y si´
w lokalnej prasie artyku∏y o jego wizy-
tach w naszej okolicy zanim zosta∏ pa-
pie˝em. Nigdzie nie pojawi∏a si´
wzmianka o przyjeêdzie do Ciechocinka.
O tej krótkiej i nieoficjalnej wizycie
mo˝na dowiedzieç si´ z dokumentu
pochodzàcego z zespo∏u Urz´du ds.
Wyznaƒ, zachowanego w Archiwum
Akt Nowych.

Kardyna∏ Karol Wojty∏a by∏ Êledzony
przez kilkadziesiàt lat. Teczki Wojty∏y
sà bardzo grube. Jednym z dokumen-
tów jest informacja MSW o jubileuszo-
wym zjeêdzie w parafii S∏u˝ewo w
dniach 26-27 czerwca 1968 r. ksi´˝y,
którzy ukoƒczyli Wy˝sze Seminarium
Duchowne w Krakowie i w 1946 r.
otrzymali Êwi´cenia kap∏aƒskie. Jednym
z nich by∏ kardyna∏ Karol Wojty∏a, który
przyjecha∏ do swojego kolegi, ks. An-
drzeja Baziƒskiego. W koÊciele o siód-
mej rano odby∏o si´ nabo˝eƒstwo, które
odprawi∏ kardyna∏ Wojty∏a. Jak czytamy
w doniesieniu: „Kazanie ks. kardyna∏a
nie zawiera∏o ˝adnych momentów nie-
w∏aÊciwych. UroczystoÊç mia∏a charak-
ter spokojny bez rozg∏osu i bez jakich-
kolwiek dekoracji - tak jak normalnie
w zwyk∏à niedziel´. Po nabo˝eƒstwie
tego samego dnia kard. Wojty∏o (tak
w tekÊcie!) wyjecha∏ do Gniezna” (AAN,
U ds. W, sygn. 80/6). Informacj´ MSW

z 28 czerwca 1968 r. uzupe∏nia donos:
„W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ oprócz
kard. Wojty∏y bp Paw∏owski, 10 ksi´˝y
i oko∏o 500 osób. W godzinach po∏ud-
niowych kardyna∏ zwiedzi∏ koÊció∏ w
Ciechocinku, skàd uda∏ si´ do Gniezna”
(AAN, U ds. W, sygn. 82/9).

Z tego zapisu wynika wi´c, ˝e przy-
sz∏y papie˝ by∏ 27 czerwca 1968 roku
w Ciechocinku!

Co sk∏oni∏o kardyna∏a, by zboczyç z
trasy i przyjechaç specjalnie do uzdro-
wiska? Odpowiedê mo˝na odnaleêç
przypatrujàc si´ dok∏adnie wn´trzu na-
szego koÊcio∏a. Âciany Êwiàtyni pokrywa
polichromia wykonana w latach 1965-
68 przez Józefa i ¸ucj´ Oêminów z
Warszawy, która do dziÊ budzi miesza-
ne uczucia. Poszczególne freski przed-
stawiajà sceny z ˝ycia Jezusa, z historii
chrzeÊcijaƒstwa w Polsce oraz przeÊla-
dowania KoÊcio∏a w czasie II wojny
Êwiatowej, które sà symbolizowane
przez postacie biskupa Micha∏a Kozala
i ojca Maksymiliana Kolbe na tle obozu
koncentracyjnego i krematorium. Co
ciekawe, zwiedzajàcy Êwiàtyni´ kardyna∏
Karol Wojty∏a, w 1982 roku jako papie˝
Jan Pawe∏ II dokona∏ uroczystej kano-
nizacji Maksymiliana Marii Kolbego, a
w 1987 r. og∏osi∏ biskupa Micha∏a Ko-
zala b∏ogos∏awionym.

Na innym malowidle ukazany jest

te˝ KoÊció∏ wspó∏czesny, walczàcy o
pokój na ziemi pod opiekà Matki Bo˝ej
Królowej KoÊcio∏a. Wizerunek Maryi z
Dzieciàtkiem w otoczeniu czterech
anio∏ów pochodzi z pastora∏u biskupa
w∏oc∏awskiego Macieja z Go∏aƒczy z
XIII w. Poni˝ej przedstawiony jest zmar∏y
w 1963 r. papie˝ Jan XXIII, który przy-
garnia do siebie ludzi ró˝nych wyznaƒ,
ras i narodowoÊci: pastora Martina
Luthera Kinga, który zginà∏ w zamachu
4 kwietnia 1968 r., Roberta Kenne-
dy’ego, zamordowanego 6 czerwca
1968 r. i prawos∏awnego patriarch´
Konstantynopola Atenagorasa I, który
zapoczàtkowa∏ dialog katolicko-pra-
wos∏awny. Natomiast fresk najni˝szy
przedstawia biskupa w∏oc∏awskiego
Antoniego Paw∏owskiego wr´czajàcego
papie˝owi Paw∏owi VI na audiencji w
1968 r. statuty Synodu W∏oc∏awskiego,
który odby∏ si´ w 1967 r. We wn´trzu
ciechociƒskiej Êwiàtyni zosta∏y wi´c
namalowane niedawno zmar∏e i ˝yjàce
wówczas osoby, które mia∏y istotny
wp∏yw na zmiany oblicza Êwiata.

Jest wielce prawdopodobne, ˝e kar-
dyna∏ Karol Wojty∏a chcia∏ zobaczyç
jeden z pierwszych w Polsce o∏tarzy
ustawionych wed∏ug wymogów konsty-
tucji soborowej o liturgii. Remont wn´t-
rza ciechociƒskiego koÊcio∏a by∏ okazjà
do przestawienia o∏tarza.

O krótkiej wizycie przysz∏ego papie˝a
Jana Paw∏a II w Ciechocinku wie niewie-
le osób. Nie ka˝dy te˝ zdaje sobie spra-
w´ z tego, ̋ e na Êcianach naszej Êwiàty-
ni zamieszczone sà wa˝ne wydarzenia
z ˝ycia KoÊcio∏a w XX wieku.

Mo˝e podczas wizyty w ciechociƒ-
skim koÊciele warto zwróciç uwag´ na
jego wn´trze, które oglàda∏ 50 lat temu
niezwyk∏y goÊç, powo∏any w 1978 roku
na Stolic´ Piotrowà? Co ciekawe, 27
kwietnia 2014 roku w Watykanie na
placu Âwi´tego Piotra odby∏a si´ uro-
czystoÊç religijna, podczas której dwaj
b∏ogos∏awieni papie˝e - Jan XXIII i Jan
Pawe∏ II zostali og∏oszeni Êwi´tymi KoÊ-
cio∏a katolickiego. Dodajmy, ̋ e wizerun-
ki obu Êwi´tych mo˝na podziwiaç w
Ciechocinku.

Wykorzysta∏am „Teczki Wojty∏y” pod
redakcjà Cypriana Wilanowskiego, War-
szawa 2003.

Aldona Nocna



Bezp∏atne
porady prawne
Polska Akademia Filatelistyki obcho-

dzi 25. urodziny. Spotkanie za∏o˝yciels-
kie odby∏o si´ 14 maja 1993 roku pod-
czas Âwiatowej Wystawy Filatelistycznej
POLSKA’93 w Mi´dzynarodowych Tar-
gach w Poznaniu.

Od roku 1994 odbywajà si´ w Ciecho-
cinku Konferencje Naukowe PAF. Jubileu-
szowa, 25. Konferencja odby∏a si´ od 25
do 27 maja tego roku. Na oficjalne otwarcie
w sobot´ 26 maja przyby∏ burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz i Marcin Zajàczkowski, prze-
wodniczàcy Rady Miasta. Burmistrz otrzy-
ma∏ medal Rowlanda Hilla, pomys∏odaw-
cy wprowadzenia znaczków pocztowych,
przyznawany dla osób propagujàcych fi-
latelistyk´, a nieb´dàcych filatelistami.

Wszyscy obecni na jubileuszu cz∏on-
kowie oraz kandydaci PAF otrzymali wybi-
ty na tà uroczystoÊç medal z rysunkiem
znaczka pocztowego z t´˝nià, wydanego
w 1953 r. w serii „Uzdrowiska Polskie”.

    Wojciech Krzysztof Jankowski

Jubileusz
Polskiej Akademii

Filatelistyki
Oko∏o trzystu kap∏anów diecezji w∏oc∏awskiej zgromadzi∏o si´ 30 maja
w ciechociƒskim koÊciele.

W Bo˝e Cia∏o ks. pra∏at Grzegorz Karolak, proboszcz ciechociƒskiej
parafii, wspomnia∏ setnà rocznic´ jej powstania.

Z ˚YCIA MIASTA
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Do oÊmiu tygodni ma potrwaç remont
fontanny Grzybek. Przedsi´biorstwo Uz-
drowisko Ciechocinek poinformowa∏o, ˝e
otrzyma∏a ju˝ zielone Êwiat∏o do rozpocz´-
cia prac ze strony konserwatora zabytków.
Niezb´dna jest jeszcze zgoda Starostwa
Powiatowego.

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.

Coraz bli˝ej
remontu Grzybka

Ciechociƒskà parafi´ wydzielono z
wiekowej parafii w Racià˝ku, erygowa-
nej dekretem bp w∏oc∏awskiego Sta-
nis∏awa Zdzitowieckiego 8 maja 1918
roku.

Po Mszy Êw. z koÊcio∏a wyruszy∏a
procesja eucharystyczna do czterech

o∏tarzy ustawionych przed dywanem
kwiatowym, na poczàtku Alei S∏aw,
obok pomnika Traugutta i przy placu
koÊcielnym. Procesja z udzia∏em t∏u-
mów ludzi odby∏a si´ przy pe∏nym
s∏oƒcu.

        Wojciech Krzysztof Jankowski

Mszy Êwi´tej przewodniczy∏ ks. kard.
Raymond Leo Burke, urz´dnik Kurii
Watykaƒskiej, patron Zakonu Maltaƒs-
kiego oraz cz∏onek Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych.

Ksi´˝a przybyli na dorocznà pielgrzy-
mk´ w intencji przeb∏agania za grzechy,
po∏àczonà z modlitwami o uÊwi´cenie
kap∏anów i dobre powo∏ania. Nabo˝eƒ-
stwo odbywa∏o si´ w znakomitej wi´k-
szoÊci w j´zyku ∏aciƒskim.

Na rozpocz´cie mszy Êw. bp. Wies-

∏aw Alojzy Mering wspomnia∏ wybitne
osoby z historii diecezji: Êw. Maksymi-
liana i Êw. Faustyn´, b∏. ks. Jerzego
Popie∏uszk´, b∏. bp. Micha∏a Kozala z
W∏oc∏awka oraz rektora i alumnów
seminarium w∏oc∏awskiego z procesu
„108 M´czenników”. Diecezja w∏oc∏a-
wska by∏a tà, która straci∏a najwi´cej
kap∏anów, bo ponad po∏ow´, w sto-
sunku do stanu przed wojnà. - To tak,
jakby ze zgromadzonych tutaj kap∏a-
nów nagle po∏owa wyparowa∏a - mówi∏
biskup.

Na zakoƒczenie pasterz diecezji po-
dzi´kowa∏ proboszczowi Ciechocinka
za wspania∏e zorganizowanie piel-
grzymki ksi´˝y. W organizacji zjazdu
pomagali Rycerze Kolumba, Przedsi´-
biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek,
Komenda Policji w Ciechocinku i Res-
tauracja Teatralna.

         Wojciech Krzysztof Jankowski

Najwi´kszy w historii
Ciechocinka zjazd kap∏anów

Bo˝e Cia∏o w pe∏nym s∏oƒcu
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Zdaniem psychologa

Tata, najwa˝niejszy
m´˝czyzna w ˝yciu córki

Z ˚YCIA MIASTA

KINO „ZDRÓJ”
w lipcu planujemy zagraç:

„Kochajàc Pabla, nienawidzàc Escobara”
biograficzny, dramat, krymina∏, prod.

Hiszpania, Bu∏garia, czas projekcji 2.03,
od 15 lat

1.07 (niedziela) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 2.07 (poniedzia∏ek) godz. 19.00

(kasa 18-19)

„Podatek od mi∏oÊci”
komedia romantyczna, prod. Polska, 1,41
9.07 (poniedzia∏ek) godz. 19.00 (kasa 18-

19) i 10.07 (wtorek) godz. 19.00
(kasa 18-19)

„Historia Roja”
wojenny, prod. Polska, 2.20

12.07 (czwartek) godz. 19.00
(kasa 18-19)

„Kuba Guzik”
familijny, przygodowy, prod.Niemcy, 1.45,

od 7 lat
13.07 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16)
i 14.07 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Uprowadzona ksi´˝niczka”
animacja, fantasy, komedia, prod. Ukraina,

1.25, b/o
14.07 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

i 15.07 (niedziela) godz. 16.00
(kasa 15-16)

„41 dni nadziei”
przygodowy, melodramat, prod. USA, 1.36,

od 12 lat
23.07 (poniedzia∏ek) godz. 19.00

(kasa 18-19)
i 24.07 (wtorek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Czego ˝yczy sobie kobieta”
komediodramat, prod. USA, 1.30,

 od 15 lat
27.07 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 28.07 (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.

Dziecko bardzo wczeÊnie orientuje si´,
czy tata je chroni i sprawia, ˝e czuje si´
bezpiecznie, czy te˝ jest zagro˝eniem i bu-
dzi l´k. Poczucie bezpieczeƒstwa i ufnoÊç
to kluczowe uczucia, jakimi dobry ojciec
obdarza córk´.

Zaanga˝owanie we wspólne zabawy
sprawia, ˝e w córce rodzi si´ pragnienie
prze˝ywania przygód i uczestniczenia w
rodzinnym ˝yciu przez ca∏y okres dorasta-
nia. Brak ojcowskiej mi∏oÊci mo˝e sprawiç,
˝e dziewczyna nie polubi siebie. Gdy tata
jest zbyt zaj´ty i nie znajduje czasu dla cór-
ki, dziewczyna dochodzi do wniosku, ˝e
po prostu jest nudna i nic nie warta.

Dla córki tata jest osobistym ambasa-
dorem z M´skiej Planety. Uczy jà, czego
powinna si´ spodziewaç po m´˝czyznach.
Na nim dziewczyna çwiczy ˝arty, k∏ótnie
i powa˝ne rozmowy, doskonalàc umiej´t-
noÊci, które potem przeniesie na przyjaênie
z ch∏opcami. JeÊli tata traktuje jà z szacun-
kiem, od innych m´˝czyzn w swoim ˝yciu
b´dzie oczekiwa∏a tego samego. W wielkim
uproszczeniu mo˝na powiedzieç, ˝e ojciec
daje jej wiar´ w siebie. JeÊli czuje, ˝e jest
dla niego wa˝na, bo na przyk∏ad interesuje
go jej punkt widzenia - zyskuje przekona-
nie, ˝e jest inteligentna i wartoÊciowa.

Na szcz´Êcie w ostatnich latach coraz
wi´cej ojców podejmuje Êwiadomà decyzj´,
aby naprawd´ uczestniczyç w ˝yciu córki.
Codziennie interesujà si´, co u niej s∏ychaç,
znajdujà czas, aby jej wys∏uchaç, a nawet
regularnie robià coÊ razem. Jedna z tajemnic
ojcowania, która pozwala zbudowaç praw-
dziwe, bliskie relacje to czas sp´dzony sam
na sam z ka˝dym z dzieci. Niech dziecko
ma wspania∏e wspomnienia chwil, które
sp´dziliÊcie tylko we dwójk´.

Nastolatki i ich ojcowie potrafià graç
sobie nawzajem na nerwach. To przede
wszystkim dotyczy ojców, którzy krytykujà
córki i nie potrafià zaakceptowaç tego, ˝e
obie strony majà odmienny punkt widze-
nia. Spróbuj wys∏uchaç jej argumentów -
w ten sposób uÊwiadomisz jej, ˝e liczysz
si´ z jej zdaniem, z jej uczuciami. Nie ata-
kuj, powiedz te˝ o swoich uczuciach np.
„strasznie si´ martwi∏em, kiedy nie wraca∏aÊ
do domu”, „jestem z∏y, bo w kuchni znowu
jest ba∏agan, a nie tak si´ umawialiÊmy”.
Szacunek jest naprawd´ wa˝ny.
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B∏´dem jest traktowanie córki jak ksi´˝-
niczki, która wszystko od taty dostaje i ni-
czego si´ od niej nie wymaga. W rezultacie
mamy prawie doros∏à dziewczyn´, która
pod wzgl´dem emocjonalnym jest na pozio-
mie dwulatki. Skrajna obsesja na punkcie
w∏asnej osoby to przykry los. Je˝eli nie
chcesz zrobiç córce krzywdy ∏agodnie, ale
stanowczo wyznaczaj granice i obowiàzki.

Bàdê dla swojej córki wzorem m´˝czyz-
ny. Nie przeklinaj, nie opowiadaj sproÊnych
dowcipów. Córki majà wyostrzone zmys∏y
i wra˝liwoÊç. Ona widzi, w jaki sposób
odnosisz si´ do kobiet. Zwyk∏à uprzejmoÊ-
cià i ̋ yczliwoÊcià wiele osiàgniesz i sprawisz,
˝e córka wysoko ustawi poprzeczk´ m´˝-
czyznom w swoim ̋ yciu. Wypracujcie sobie
w∏asne zwyczaje. Niech twoja córka zna
dokoƒczenie zdania „Ja z tatà zawsze....”.
Szukaj tego, co was ∏àczy i zacznij wczeÊnie,
a wtedy ∏atwiej b´dzie ci utrzymaç bliski
kontakt. Dziewczynki uwielbiajà mówiç,
wi´c tatusiowie powinni nauczyç si´ s∏u-
chaç. Interesuj si´ tym, o czym córka myÊli
i marzy. Traktuj jà serio. Kiedy wyjawi ci
bardzo osobistà myÊl, nie rozpowiadaj o
tym wszystkim. Musi mieç pewnoÊç, ˝e
mo˝e ci ufaç. Mów córce, ˝e jesteÊ z niej
dumny, zadowolony i podawaj przyk∏ady.
Poka˝, ˝e facet te˝ potrafi wyra˝aç uczucia.
Ka˝da córka, niezale˝nie od wieku, bardzo
chce kochaç tat´ i byç przez niego kochanà.
Pami´taj, jesteÊ najwa˝niejszym m´˝czyznà
w ˝yciu swojej córki!

  Monika Kofel-Dudziak



Katarzyna Derengowska, Zofia Nocna, Julia Ostrowska i Zuzanna Zajàczkowska wzi´∏y udzia∏ w wystawie
fotograficznej konkursu Fotofikcje - KATAR 2018. Zofia Nocna otrzyma∏a w konkursie wyró˝nienie.

Do Ciechocinka wraca plenerowe kino. Do sierpnia w parku T´˝niowym odb´dà si´ trzy wieczorne seanse.
Wst´p wolny!
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Z ˚YCIA MIASTA

Fotograficzny sukces

Tysiàc wzgórz i milion uÊmiechów

- Nie wrzucajmy Afryki do jednego
worka. To nie tylko bieda, g∏ód, choro-
by i wojny - mówi∏ Leszek Szczasny,
podró˝nik i fotograf, podczas spotka-
nia w Miejskim Centrum Kultury 21

maja.
Szczasny odwiedzi∏ Ciechocinek, by

opowiedzieç o swojej wyprawie do
Rwandy w grudniu 2011 roku. I choç
na wjazdowej wizie do Rwandy czytamy

Wystawa pokonkursowa odby∏a si´
8 czerwca w Toruniu. Uczestniczki z
Ciechocinka sà podopiecznymi pracow-
ni fotograficznej przy Miejskim Centrum
Kultury prowadzonej przez Wojciecha
Balczewskiego.

Wyró˝nione prace wykonano w tech-
nice luksografii, jednej z najstarszych
technik fotograficznych, którà do rangi
fotografii artystycznej wprowadzi∏ Man
Ray, malarz, surrealista, dadaista i foto-
graf. W najprostszym uj´ciu technika
ta polega na uk∏adaniu przedmiotów
na materiale Êwiat∏oczu∏ym i obrobieniu
go w stosownym procesie chemicznym.
W tym przypadku by∏ to klasyczny pro-
ces fotografii czarno-bia∏ej.

            wb/red.

o kraju „tysiàca wzgórz i miliona uÊmie-
chów”, historia ci´˝ko doÊwiadczy∏a to
niewielkie paƒstwo. W 1994 roku do-
sz∏o tam do jednego z najstraszliwszych
ludobójstw w historii.

- Od tego czasu wydarzy∏o si´ sporo
dobrego. B´dàc tam 17 lat po ludo-
bójstwie mia∏em wra˝enie, ˝e dokona-
∏o si´ pojednanie - mówi∏ globtroter.
Podró˝nik rozwia∏ te˝ nieco mitów
zwiàzanych z Afrykà. - To, co kontras-
tuje z naszym widzeniem Afryki, to
fakt, ˝e Rwanda by∏a jednym z najczys-
tszych, najbardziej zadbanych krajów
kontynentu – wskazywa∏. PodkreÊla∏
szybki rozwój gospodarczy kraju i wra-
˝liwoÊç na kwestie Êrodowiskowe - w
ca∏ej Rwandzie zabronione jest u˝ywa-
nie foliowych reklamówek.

Szczasny podkreÊla∏, ˝e preferuje
niskokosztowà turystyk´. - Co roku
staram si´ wybraç w niskobud˝etowà
wypraw´. To dowód na to, ˝e do pod-
ró˝owania nie trzeba wypchanego
portfela - mówi∏.
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Grupa teatralna „TREMA” dzia∏ajàca pod kierunkiem Karoliny Jasiƒskiej przy Miejskim Centrum Kultury
14 czerwca podsumowa∏a szósty rok swoich dzia∏aƒ.

Sztuka o ma∏o co teatralna

Tym razem m∏odzi artyÊci przed licznie zgromadzonà
m∏odzie˝à z ciechociƒskich szkó∏ podstawowych zaprezen-
towali to, co najbardziej im w duszy gra, czyli kabaret, ko-
medi´ omy∏ek autorstwa W∏adys∏awa Sikory, lidera zielo-
nogórskiego Êrodowiska kabaretowego i za∏o˝yciela
legendarnego kabaretu „Potem”.

Sztuka opowiada∏a o zamieszaniu na królewskim dwo-
rze, oczywiÊcie z powodu mi∏oÊci. W zamku sto∏ecznym
pojawili si´ mi´dzy innymi pi´kny ksià˝´ przebrany za gierm-
ka i brzydki giermek przebrany za ksi´cia. PublicznoÊç Êmia-
∏a si´ do ∏ez.

- Praca z ca∏ym teatralnym zespo∏em by∏a dla mnie wspa-
nia∏ym wyzwaniem, a zarazem niezwyk∏à przygodà, odskocz-

nià od rzeczywistoÊci - mówi Karolina Jasiƒska. - Ciesz´ si´,
˝e w Ciechocinku mamy m∏odzie˝, która swój wolny czas
chce poÊwi´ciç teatrowi, sztuce, przy okazji Êwietnie si´ ba-
wiàc - dodaje.

W spektaklu wystàpili: Królewna - Amelia Grabowska,
Ksià˝´ - Natalia Zaborowska, Giermek - Lena Kowalska, Król
Ojciec - Kalina Zi´tek, Marysia - Dominika Mrówczyƒska,
Sekretarz 1 - Kasia Derengowska, Sekretarz 2 - Zuzanna
Zajàczkowska, Królowa Matka - Amelia Mazur, Siostra Kró-
lewny - Zuzanna Smykowska, Stra˝nicy - Zofia Nocna, Oliwia
Rolirad, Konrad Staroƒ, Pokojowa - Michalina Modrzejewska.
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Do Mamoteki 5 czerwca zawita∏ sympatyczny cz∏owiek z du˝ym baga˝em ksià˝ek. Akwizytor, jak si´ potem
wyda∏o, by∏ autorem ich tekstów. Dzieci zgromadzone w czytelni mia∏y okazj´ wys∏uchaç o czym one sà z ust
samego autora, Przemys∏awa Wechterowicza!
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Czytelnicze animacje w T´˝niopolis

Pisarz zaprezentowa∏ kilka ksià˝ek
ze swojego licznego dorobku w nietu-
zinkowy sposób. OpowieÊci bowiem
przeplatane by∏y licznymi zagadkami,
˝artami, a przede wszystkim salwami
Êmiechu raz po raz wybuchajàcymi na
ca∏à bibliotek´.

Po spotkaniu autor cierpliwie rozda∏
prawdziwe autografy, zdoby∏ medal
oraz dozgonnà sympati´ ciechociƒskich
czytelników i czytelniczek. Tytu∏y jego
licznych ksià˝ek, takich jak: „Prosz´
mnie przytuliç”, „Co by by∏o gdyby…”,
„UÊmiech dla ˝abki”, „Królewna z wie-
˝y”, „Byç jak Tygrys!”, „Jajko czy kura”
mo˝ecie wypo˝yczyç w naszej ksià˝nicy.

Sam autor zosta∏ dwukrotnie wyró˝-
niony w konkursie literatury dzieci´cej
im. Haliny Skrobiszewskiej oraz by∏
dwukrotnie nominowany do nagrody
literackiej polskiej sekcji IBBY. Za „Prosz´
mnie przytuliç” zosta∏ uhonorowany
Nagrodà Literackà m.st. Warszawy
(2014). Jego ksià˝ki t∏umaczone m.in.
na j´zyk chiƒski, francuski, koreaƒski,
niemiecki, portugalski i w∏oski. Przygód
z ksià˝kami Przemys∏awa Wehterowicza
w Ciechocinku jeszcze nie koniec, bo-
wiem od wrzeÊnia bierzemy udzia∏ w
projekcie „Nasza ma∏a biblioteka” i
zaprosimy was na zaj´cia z bohaterami
„Jajko czy kura” i „Prosz´ mnie przytu-
liç”.

fo
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Animacje czytelnicze

Czerwcowe spotkanie odby∏o si´
dzi´ki programowi „Animacje czytelni-
cze w T´˝niopolis” w ramach programu
„Partnerstwo dla ksià˝ki 2018”, dofi-
nansowanego ze Êrodków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzàcych z Funduszu Promocji Kultury
i by∏o pierwszym spotkaniem „Anima-
cji...”.

„Animacje czytelnicze w T´˝niopolis”
to dzia∏ania majàce na celu populary-
zacj´ czytelnictwa wÊród mieszkaƒców
Ciechocinka i jego okolic. Dzi´ki reali-
zacji programu w Bibliotece organizu-
jemy w tym roku spotkania i warsztaty
z pisarzami i ilustratorami stymulujàce
rozwój dzieci. Gwarantujemy kultur´
na najwy˝szym poziomie, wybierajàc
tak znakomite postacie Êwiata dzieci´cej
literatury, jak Zofia Stanecka, Marian-
na Oklejak, Justyna Bednarek, Jakub
Skworz, Eliza Piotrowska czy Iwona
Chmielewska.

W projekcie sà zadania ju˝ z sukce-
sem realizowane przez bibliotek´, takie
jak: Mamoteka - spotkania dla rodzin
z dzieçmi, warsztaty malarskie, Klub
Ksià˝ki czy udzia∏ w akcji Narodowe
Czytanie. Ponad pi´cioletnie doÊwiad-
czenia w prowadzeniu zaj´ç Mamoteki
prowadzonej w klimacie rodzicielskiej
troskliwoÊci i zrozumienia pozwoli∏o
nam poznaç potrzeby naszych bywal-
ców. W projekcie uwzgl´dniliÊmy wi´c
inwestycje poprawiajàce komfort i wy-
glàd czytelni dla najm∏odszych oraz

stworzenie osobnego miejsca dla dzie-
ci w wieku od 0 do 2 lat (Kàcik Boba-
sa), gdzie b´dà one mog∏y swobodnie
i bezpiecznie przebywaç podczas trwa-
nia zaj´ç. Sposób prowadzenia zaj´ç
poprzez zabaw´ przybli˝a dzieciom
Êwiat ksià˝ki i jej bohaterów, wiele dzie-
ci zaraz po zaj´ciach pragnie wypo˝y-
czyç ksià˝k´ do domu, aby móc pow-
tórzyç zaj´cia wÊród domowników.

Jesienià na nud´ narzekaç nie b´-
dziecie

ChcieliÊmy, aby sposób prowadzenia
warsztatów przez twórców ksià˝ek by∏
spójny z tym, do którego sà ju˝ przyz-
wyczajeni nasi mali czytelnicy. Zaj´cia
prowadzone przez Cafe Bajarka, Moni-
k´ „Bajank´”, Klowna Gonzo na pewno
te˝ do takich nale˝à, wi´c zaproponu-
jemy je Wam ju˝ na jesieƒ. Do prowa-
dzenia zaj´ç teatralnych zaprosiliÊmy
lokalny Teatr MagMowcy z Torunia,
który ma wieloletnie doÊwiadczenie w
pracy z dzieçmi. Warsztaty z czerpania
papieru, kaligrafii i druku organizowane
przez Muzeum PiÊmiennictwa i Drukars-
twa w Gr´bocinie b´dà doskona∏ym
sposobem promocji polskiego piÊmien-
nictwa.

Zapraszamy Was do odwiedzania
naszej biblioteki, strony internetowej,
a 28 sierpnia na kolejne spotkanie z
Justynà Bednarek, autorkà m.in. ksià˝ki
„Niesamowite przygody dziesi´ciu skar-
petek”.

   Lidia Wasilewska, Monika Szczepaƒska



Ciechocinek po raz szósty w∏àczy∏ si´ do konkursu plastycznego pod has∏em „Obrona Cywilna Wokó∏ Nas -
Walka ze Smogiem - ˚ycia i Ârodowiska Wrogiem”.

Przed siedzibà Miejskiego Centrum Kultury 29 maja odby∏o si´ trzecie ju˝ spotkanie z cyklu „PieÊni i zwyczaje,
które ∏àczà pokolenia”.

Plastyczna walka ze smogiem

Muzyka ∏àczy pokolenia

G∏ównym celem tego przedsi´wzi´-
cia jest utrzymanie wi´zi mi´dzy poko-
leniami i kultywowanie pi´knego zwy-
czaju - wspólnego Êpiewania. Publicz-
noÊç dopisa∏a. Przyby∏o oko∏o 400 osób,
wÊród których byli przedstawiciele
w∏adz miasta i powiatu oraz kuracjusze
i mieszkaƒcy Ciechocinka.

Imprez´ plenerowà otworzy∏a Bar-

bara Kawczyƒska, dyrektor MCK. Ju˝
od pierwszych akordów wykonawcy
mieli bardzo dobry kontakt z widownià.
W niezwykle przyjaznej atmosferze wy-
konano 16 znanych utworów przygo-
towanych przez uczniów Szko∏y Pod-
stawowej nr 3 i cz∏onków Klubu Se-
niora+ „Niezapominajka” kierowane-
go przez Ew´ Strzeleckà-S∏omkowskà.

Pomimo znacznej rozpi´toÊci wie-
kowej wszyscy bawili si´ tak samo dob-
rze, bo przecie˝ muzyka ∏agodzi oby-
czaje, raduje serce i ∏àczy ludzi.

Opraw´ muzycznà przygotowa∏y
Aleksandra Gawinecka, Iwona Ogrodo-
wska i Wies∏awa WiÊniewska ze Szko-
∏y Podstawowej nr 3 oraz Waldemar
i Marzena Gmiƒscy.     iwa
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Konkurs mia∏ uÊwiadomiç zagro˝enia
cywilizacyjne, mo˝liwoÊci zapobiegania
zdarzeniom kryzysowym, a tak˝e spo-
soby reagowania w przypadku ich wy-
stàpienia.

Do wojewódzkiego fina∏u konkursu
zakwalifikowa∏o si´ szeÊciu uczniów z
Ciechocinka: Amelia Drzewucka, Gab-
riela Ochociƒska, Maria Lewandowska,
Piotr Makowski, Dominika Mrówczyƒ-
ska, Agata Ciesielska.

Na miejskim etapie wyró˝nionych
zosta∏o tak˝e dwoje uczniów, którzy
nie zakwalifikowali si´ do fina∏u: Kata-
rzyna Domanowska i Natalia Zaboro-
wska.

Uczestnicy odebrali dyplomy i nagro-
dy z ràk burmistrza Leszka Dzier˝ewicza
podczas spotkania 24 maja w Urz´dzie
Miejskim.

Uczniów do drugiego etapu konkur-
su przygotowali Katarzyna Drzewucka,

Joanna ˚elazkiewicz i Tomasz Thiede.
W jury miejskiego etapu konkursu za-
siedli Joanna ˚elazkiewicz ze Szko∏y
Podstawowej nr 3, Katarzyna Drze-
wucka ze Szko∏y Podstawowej nr 1
oraz Paulina Starzyƒska i Miros∏aw Ciu-
ry∏o z Urz´du Miejskiego.

Konkurs organizuje Wydzia∏ Bezpie-
czeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego
Kujawsko-Pomorskiego Urz´du Woje-
wódzkiego w Bydgoszczy.
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Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1 Dzieƒ Dziecka obchodzili 12 czerwca. Zorganizowali prawdziwe Êwi´to,
którego bezdyskusyjnie sami byli bohaterami.
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Dzieciak potrafi
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Tego dnia na deskach Teatru Letnie-
go tak doroÊli, jak i dzieci, szukali Ma-
∏ego Ksi´cia, który po rozstaniu z Ró˝à
zapragnà∏ mieç przyjaciela. OpuÊci∏ swo-
jà planet´ i wyruszy∏ w d∏ugà w´drówk´
na poszukiwanie mi∏oÊci, szcz´Êcia, ra-
doÊci.

Przygody m∏odego bohatera mo˝na
by∏o przeÊledziç oglàdajàc cykliczny
program artystyczny „Dzieciak potrafi”
prezentowany co roku przez spo∏ecz-
noÊç ciechociƒskiej „Jedynki”, tym ra-
zem pod tytu∏em: „W poszukiwaniu
Ma∏ego Ksi´cia”. Scenariusz zosta∏ za-
inspirowany baÊnià filozoficznà Antoine
de Saint Exupery „Ma∏y Ksià˝´”.

PublicznoÊç, która po brzegi wype∏ni-
∏a teatr, mia∏a okazj´ przyjrzeç si´ grupie
doros∏ych, którzy postawili sobie za cel
odnaleêç tytu∏owego m∏odzieƒca, który,
nale˝y przypomnieç te˝ poszukiwa∏,
tyle, ˝e przyjaciela. W sk∏ad grupy po-
szukiwawczej wchodzi∏y uczennice klasy
7a: Kalina, Zosia, Kasia, Hania i Zuzia
przygotowane przez Kamill´ Bolewickà.

W rzeczywistoÊci bohaterowie prze-
mierzyli d∏ugà symbolicznà podró˝ po-
przez Êwiat baÊniowych d˝inów, màd-
rych gadajàcych zwierzàt i roÊlin. -Ka˝dy
chce mieç prawdziwego przyjaciela,
choç nie ka˝dy go znajduje - stwierdza
w trakcie przedstawienia tatarak.

Po drodze, przemierzajàc morza i
làdy, bohaterowie zobaczyli jak wyglàda
prawdziwy Êwiat, zrozumieli czym w
˝yciu kierujà si´ „doroÊli”, jakà wartoÊç
w dzisiejszej rzeczywistoÊci ma pieniàdz.
Poj´li, ˝e lalki jak ludzie - te˝ mogà byç

nieszcz´Êliwe. W magicznym Êwiecie
mieli szans´ przyjrzeç si´ angielskiej
wersji teleturnieju „Familiada” rozegra-
nego w Londynie.

D∏uga podró˝ da∏a bohaterom szan-
s´ na zdobycie doÊwiadczeƒ, nie przy-
nios∏a jednak zamierzonego celu - nie
znaleêli ksi´cia. Dopiero po powrocie
do domu na w∏asne podwórko, okaza∏o
si´, ̋ e ksià˝´ jest bli˝ej ni˝ im si´ wydaje.
Tak naprawd´ nie musieli go szukaç.
By∏ na miejscu.

W´drówka bohaterów nie by∏aby tak
interesujàca, gdyby nie wyst´py zespo-
∏ów „AJKI” i „AJECZKI” przygotowanych
przez Iwon´ Krzysztanowicz. Dziew-
czynki bez wàtpienia budowa∏y nastrój,
który odzwierciedla∏ sytuacj´ tak doro-
s∏ych, jak i Ma∏ego Ksi´cia (Milena z
Ib). Na scenie bowiem, jak w ˝yciu,
szcz´Êcie przeplata∏o si´ smutkiem,
zadumà z nostalgià. Te radosne chwile
uprzyjemni∏y swoim taƒcem „SOLINKI”

przygotowane przez Mirell´ Ku∏acz-
kowskà. Widzowie zawitali do Londynu
dzi´ki uczniom klasy IIa, Vc i nauczyciel-
ce j´zyka angielskiego Joannie Szyszce.
Alladyn (Julka z klasy VIIa) spotka∏a si´
z d˝inem (Patryk z klasy IVb) przy nie-
wielkim wsparciu Anny Migdalskiej.
Przepi´knie recytowali i Êpiewali ucznio-
wie z klas Ib, IIIc, IIId i IIIe, w przygoto-
waniach pomog∏y im wychowawczynie:
Iwona Krzysztanowicz, Anna Baranik,
Mirella Ku∏aczkowska i Wies∏awa G∏o-
wacka.

Prosty j´zyk przeplatany by∏ nieskom-
plikowanymi sentencjami pozwala∏
ka˝demu choç na chwil´ poczuç si´
Ma∏ym Ksi´ciem. W ka˝dym doros∏ym
sà przecie˝ pierwiastki dziecka. Ludzie
ciàgle czegoÊ szukajà, dà˝àc do celu,
nie zawsze potrafià go wskazaç, a wy-
starczy przecie˝ dobrze rozejrzeç si´
na w∏asnym podwórku.

          Anna Migdalska



Od kilku ju˝ lat uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 1 wyruszajà na podbój kosmosu w ramach projektu
edukacyjnego NASA - EARTHKAM, który polega na tym, ˝e kilka razy w roku za poÊrednictwem specjalnego
oprogramowania ∏àczymy si´ z Mi´dzynarodowà Stacjà Kosmicznà i wysy∏amy zlecenia sfotografowania
wybranych miejsc na Ziemi.
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Na stadionie miejskim 1 czerwca pofrun´∏y latawce. Dzieci ze Szko∏y Podstawowej nr 1 zgromadzi∏y si´ pod
t´˝niami, aby zakoƒczyç szkolny projekt „Moja Przygoda z Latawcem”, do którego przygotowywa∏y si´ przez
ca∏y rok szkolny.

Zdobywamy kosmos

Latawce w Dzieƒ Dziecka

Aby to zrobiç, uczniowie Êledzà or-
bity stacji kosmicznej, analizujà mapy
pogody i wybierajà atrakcyjne pod
wzgl´dem ukszta∏towania powierzchni
miejsca na Ziemi. Efektem tego projektu
sà pi´kne zdj´cia Ziemi wykonane z
pok∏adu ISS.

Ma∏e dzieci przygotowywa∏y prace
plastyczne do wys∏ania na teleskopie
kosmicznym CHEOPS. W 2016 r. reali-
zowaliÊmy projekt Centrum Nauki Ko-
pernik „Kariery kosmiczne”, po jego
zakoƒczeniu zostaliÊmy zaproszeni jako
jedna z 40 szkó∏ w kraju na pierwsze
w Polsce po∏àczenie wizyjne ze stacjà
kosmicznà i rozmow´ z astronautà
Timem Peake’m. W tym samym roku
goÊciliÊmy w naszej szkole astronaut´
polskiego pochodzenia Jamesa Pawel-
czyka. Podczas spotkania astronauta
podkreÊla∏, jak wa˝ne sà w ˝yciu ma-

rzenia i ich realizacja i wyrazi∏ nadziej´,
˝e któreÊ z naszych dzieci b´dzie pierw-
szym cz∏owiekiem na Marsie.

Uczniowie marzàc o zdobyciu kos-
mosu, w tym roku szkolnym po raz
drugi podj´li wyzwanie i wystartowali
w Europejskim Konkursie Kosmicznym
„Astro Pi” organizowanym przez
Europejskà Agencj´ Kosmicznà. Na po-
k∏adzie Mi´dzynarodowej Stacji Kos-
micznej jest zamontowany niewielki
komputer przeznaczony dla celów
edukacyjnych. Komputer taki zdoby-
liÊmy w zesz∏ym roku po zakwalifiko-
waniu si´ do europejskiego etapu
konkursu. Bardzo si´ przyda∏ do testo-
wania naszych programów. Tym razem
zadanie polega∏o na napisaniu progra-
mu w j´zyku Python, który przeka˝e
pozdrowienia dla astronautów, spraw-
dzi temperatur´ na stacji i wyÊwietli jà

z zastosowaniem warunku, oraz poka˝e
krótkà animacj´. Do Agencji wp∏yn´∏o
ponad 2 tys. prac. W tym roku nasi
uczniowie zostali laureatami tego
konkursu i programy napisane przez
nich zosta∏y uruchomione na Mi´dzy-
narodowej Stacji Kosmicznej 1 lutego
ubieg∏ego roku. Stacja znajdowa∏a si´
wtedy nad Przylàdkiem Dobrej Nadziei.
A my mamy nadziej´, ˝e kiedyÊ w Êlad
za swoimi programami w kosmos po-
lecà ich autorzy.

Zwyci´skie dru˝yny to: „Astro Group”
- Lena Kowalska, Marianna Mas∏owska,
Jakub Lewandowski, Filip Mrówczyƒski;
„PyPi” - Marianna Migdalska, Alicja
Gierszewska, Oskar Jagodziƒski, Jakub
Pasek.

        Magdalena Maƒkowska

Od paêdziernika nauczyciele przy-
dzielali zadania i czuwali nad ich realiz-
acjà. Od klasy I do VII wszyscy mieli
„r´ce pe∏ne roboty”. Dzieci rysowa∏y
plakaty, komiksy, tworzy∏y rymowanki,
zagadki, wiersze, piosenki z latawcem
w roli g∏ównej. Klasy IV-V pisa∏y opo-
wiadania „Jak latawiec pogodzi∏ sk∏ó-
conà rodzin´”, zaÊ klasy VI -VII stworzy∏y
opowieÊci fantastyczne „Gdybym by∏

latawcem”.
Dzieci wykona∏y oryginalne latawce,

których lotniczy debiut odby∏ si´ w∏aÊnie
w Dzieƒ Dziecka. Oprócz puszczania
latawców by∏y prezentacje plastyczne
i multimedialne, konkursy literackie,
wybory najpi´kniejszego latawca, za-
dania matematyczne i fizyczne poÊwi´-
cone deltoidom.

Rodzice i nauczyciele towarzyszyli
dzieciom w licznych konkurencjach
sportowych, np. w przeciàganiu liny
czy kr´ceniu hula- hop. OczywiÊcie
wykorzystano Êwietne warunki stadionu
i rozegrano mecze w ramach tzw. „dzi-
kich dru˝yn”.

Na wszystkich czeka∏y pyszne gofry
przygotowane przez dwie urocze mamy
oraz ciechociƒskie napoje, które znika∏y
w b∏yskawicznym tempie w 35-stop-
niowej temperaturze.

Dzieƒ Dziecka w tym roku mia∏ kszta∏t
kolorowego latawca, wszyscy zapami´-
tamy jego pi´kny kontur na b∏´kitnym
bezchmurnym niebie.

       kb



Wycieczka szkolna to jedna z najciekawszych form sp´dzania czasu, uwielbiana zarówno przez uczniów, jak
i nauczycieli, gdy˝ wówczas sprawdzamy si´, jacy jesteÊmy naprawd´, a przy okazji poznajemy Êwiat i jego
odcienie kulturowe, historyczne i krajobrazowe.

Najm∏odsi uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 3 odbyli swojà pierwsza lekcj´ historii w Dworku Prezydenta.
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Wiosenne wycieczki „Jedynki”

Najlepszy czas „wycieczkowania” to
oczywiÊcie koniec roku szkolnego, pi´k-
na pogoda, doskona∏e humory i atrak-
cyjne miejsca. Od klas pierwszych po
siódme wszyscy uczniowie planowali
z wychowawcami i rodzicami wycieczki.
Odby∏o si´ ich wiele, oto krótkie spra-
wozdanie i zdj´cia, potwierdzajàce, ˝e
by∏o wspaniale:)

Klasa IV a ruszy∏a na podbój stolicy,
gdzie oprócz zwiedzania miasta obej-
rza∏a przedstawienie pt. „Król MaciuÊ
I” w Teatrze Lalka. Klasa VII b 24-25
maja by∏a na zielonej szkole w Barbarce,
tam „szala∏a” na tle zieleni i zg∏´bia∏a

tajniki przyrody.
Klasy III c i III d 28 maja odwiedzi∏y

OÊrodek Edukacji Historycznej „ Gród
Foluszek”, po∏o˝ony niemal w samym
centrum Pojezierza Brodnickiego i prze-
nios∏y si´ w czasy Êredniowiecza.

Trzy dni na Dolnym Âlàsku - oto spo-
sób na mi´dzyklasowà wycieczk´! Ucz-
niowie klas VII a,VII b, VI a, VI c, V a,
V b wybrali si´ na koedukacyjnà, kra-
joznawczà, kulturalnà wypraw´. Ekipa
liczy∏a a˝ 68 uczestników. Trasa wiod-
∏a przez atrakcje Dolnego Âlàska - twier-
dz´ w K∏odzku, kopalni´ z∏ota „Z∏oty
Stok”, Pijalni´ Wód i Kaplic´ Czaszek
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WyjÊcie zorganizowa∏a Iwona Ogrodowska, nauczyciel-
ka historii, która oprowadzi∏a pierwszaków po obiekcie
i opowiedzia∏a o drodze Polski do odzyskania niepodle-
g∏oÊci. Na zakoƒczenie wizyty ka˝dy otrzyma∏ pamiàtkowy
znaczek. Dzieci przystàpi∏y tak˝e do konkursu plastyczne-
go, którego tematem przewodnim by∏ Prezydencki Dwo-
rek. Taka lekcja historii w plenerze na pewno pozostanie
wszystkim w pami´ci.

      Marta Turkiewicz, Paulina Czy˝niewska

Pierwszaki w dworku

w Kudowie Zdrój, bazylik´ i ruchomà
szopk´ w Wambierzycach, Góry Sto∏o-
we ze Szczeliƒcem i labiryntem w B∏´d-
nych Ska∏ach, Duszniki Zdrój, a na koƒ-
cu Wroc∏aw i Afrykarium, przejazd
Polinkà nad Odrà, Stadion Narodowy
i Stare Miasto.

W tym samym czasie na zielonà szko-
∏´ ruszy∏a tak˝e klasa V c i najm∏odsi
debiutanci wycieczkowi - klasa I b! W
Wygoninie na Kaszubach zabawom re-
kreacyjno-sportowym i przyrodniczym
lekcjom nie by∏o koƒca… Kilka dni z
dala od domu bardzo si´ spodoba∏y,
a maluszki sprawi∏y si´ doskonale.

Klasa VI b  z kolei podj´∏a wyzwanie
w grze miejskiej w ¸odzi, podziwia∏a
cia∏a niebieskie w planetarium, a na-
st´pnie  pozna∏a ˝ycie intymne koloro-
wych ptaków w papugarni!

Wszystkie wycieczki by∏y wspania∏e,
wszyscy uczniowie wrócili zadowoleni
i ju˝ planujà nast´pne wyprawy, bo
przecie˝ wakacje tak szybko mijajà…

      kb



Na kolejk´ przed koƒcem sezonu CKS Zdrój zajmuje 9. pozycj´ w klasie okr´gowej. „T´˝niowcy” ponieÊli pi´ç
pora˝ek z rz´du.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI23

SPORT

Fatalna passa Zdroju

Szubinianka Szubin - Zdrój Ciechocinek 5:2 (3:0)
25. kolejka, 19 maja
Bramki: ¸.Witucki x2

ZDRÓJ: R.Langner - Celmer, Krzy˝anowski, M.Langner,
Jankowicz - Fras, Cyra, Dryps, Meler - ˚urawski, Witucki.
Nieudana wyprawa bia∏o-niebieskich do Szubina. Pi∏karze
Zdroju pojechali na ten mecz jedynie w 11-osobowym
sk∏adzie.

Mecz rozpoczà∏ si´ od ataków gospodarzy, lecz obrona
Zdroju bardzo dobrze wywiàzywa∏a si´ ze swoich zadaƒ.
Niestety ostatni kwadrans pierwszej cz´Êci gry to rozluênienie
w szeregach ciechocinian, co skrupulatnie wykorzysta∏a
Szubinianka strzelajàc a˝ trzy gole. Druga po∏owa rozpocz´∏a
si´ od straty kolejnej bramki przez zespó∏ z Ciechocinka.
Zdrój stara∏ si´ atakowaç i strzeliç bramk´ honorowà, ale
Szubinianka dobrze radzi∏a sobie z atakami, groênie
kontratakujàc. W samej koƒcówce spotkania ¸ukasz Witucki
zmniejszy∏ rozmiary pora˝ki i dwukrotnie wpisa∏ si´ na list´
strzelców.

Zdrój Ciechocinek - Kujawianka Strzelno 0:1 (0:1)
26. kolejka, 26 maja

ZDRÓJ: R.Langner - Chwojnicki, Krzy˝anowski, M.Langner
(˝k), Jankowicz - Fras, Polak, Cyra (˝k), ˚urawski (55'
Lewandowski) - Dryps - Witucki.

Pierwsza pora˝ka w tym sezonie na w∏asnym boisku sta∏a
si´ faktem. Zdrój b´dàc dru˝ynà lepszà przegra∏ z Kujawiankà
Strzelno. Od poczàtku to gospodarze narzucili swoje tempo,
wydawa∏o si´, ˝e bramka dla Zdroju to tylko kwestia czasu.
GoÊcie mieli problem z opuszczeniem w∏asnej po∏owy boiska.
W jednej z przypadkowych akcji zawodnik Kujawianki zagra∏
pi∏k´ wzd∏u˝ boiska, gdzie nabiegajàcy napastnik uderzy∏
na ciechociƒskà bramk´. B∏àd pope∏ni∏ nasz golkiper, który
niefortunnie sparowa∏ pi∏k´ wprost pod nogi gracza ze
Strzelna, a ten nie mia∏ problemów z umieszczeniem pi∏ki
w siatce. Po stracie goli Zdrój nie za∏ama∏ si´ i nadal atakowa∏,
jednak bezskutecznie. Po przerwie obraz gry nie uleg∏
zmianie. GoÊcie ustawili si´ niemal ca∏à dru˝ynà w obronie.
Dobrze w bramce spisywa∏ si´ bramkarz ze Strzelna, w

koƒcówce nie popisa∏ si´ tak˝e s´dzia spotkania, który nie
odgwizda∏ faulu na Michale Polaku w polu karnym. Do
koƒca goÊcie umiej´tnie bronili si´ i niespodziewanie wywieêli
komplet punktów spod T´˝ni.

Zdrój Ciechocinek - LTP Lubanie 1:2 (1:2)
27. kolejka, 2 czerwca
Bramka: D.Fras

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

Spotkanie lepiej rozpocz´li pi∏karze z Lubania, którzy ju˝
w pierwszych minutach meczu mieli bardzo dogodnà
sytuacj´ do zdobycia bramki, lecz zawodnik goÊci przestrzeli∏
wysoko nad bramkà Zdroju. W 14. minucie Micha∏ Polak
straci∏ pi∏k´ w swoim polu karnym, co wykorzystali zawodnicy
z Lubania i napastnik goÊci wpakowa∏ pi∏k´ do pustej bramki
Zdroju. W 27. minucie po rzucie ro˝nym dla dru˝yny LTP
by∏o ju˝ 0:2. Z∏e ustawienie w obronie Zdroju przy sta∏ym
fragmencie gry wykorzysta∏ zawodnik z Lubania. Po tej
bramce Ciechocinianie odwa˝niej zaatakowali, co
zaowocowa∏o kilkoma bardzo dobrymi sytuacjami do
zdobycia kontaktowej bramki. Brakowa∏o jednak skutecznoÊci
i odrobiny szcz´Êcia. W ostatniej minucie pierwszej po∏owy
najprzytomniej w polu karnym goÊci zachowa∏ si´ Daniel
Fras, który strza∏em lewà noga nie da∏ szans dobrze
spisujàcego si´ bramkarza rywali. Druga po∏owa meczu
rozpocz´∏a si´ od ataków Zdroju, lecz sytuacji do
wyrównujàcego gola by∏o jak na lekarstwo. Do koƒca
spotkania wynik nie uleg∏ zmianie i mecz zakoƒczy∏ si´
zwyci´stwem dru˝yny z Lubania.

GKS Baruchowo - Zdrój Ciechocinek 4:1 (1:0)
28. kolejka, 9 czerwca
Bramka: D.Fras

ZDRÓJ: Woêniak - Chwojnicki, M.Langner, Krzy˝anowski,
Jankowicz - Fras (70' Celmer), Polak, Cyra, R.Langner - Dryps
- Witucki.

Od poczàtku spotkanie by∏o bardzo wyrównane, a gra
toczy∏a si´ g∏ównie w Êrodkowej cz´Êci boiska. Sytuacji
podbramkowych z obu stron by∏o jak na lekarstwo. W 31.
minucie b∏àd w ustawieniu defensywy Zdroju skutecznie
wykorzysta∏ napastnik Baruchowa i da∏ prowadzenie swojej
dru˝ynie.  Druga po∏owa meczu znakomicie rozpocz´∏a si´
dla „T´˝niowców”. W 48. minucie zawahanie bramkarza
gospodarzy wykorzysta∏ Daniel Fras i wyrówna∏ stan
spotkania. Po tej bramce tempo meczu spad∏o, zabrak∏o
klarownych sytuacji. Niestety ostatnie 10 minut meczu by∏o
dramatyczne dla dru˝yny goÊci. Po 80. minucie meczu
stracili trzy bramki i to zespó∏ z Baruchowa cieszy∏ si´ z
wygranej 4:1.

Relacja z 29. kolejki (Zdrój Ciechocinek - Wis∏a Dobrzyƒ
1-2) w kolejnym numerze.

Krzysztof Zakrzewski, ckszdroj.futbolowo.pl



24 dru˝yny, w tym 12 ze szko∏y podstawowej i 12 seniorskich, wzi´∏o
udzia∏ w VIII Turnieju Pi∏ki No˝nej o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Pi∏ka
no˝na ∏àczy pokolenia”, który 16 czerwca zosta∏ rozegrany na stadionie
ciechociƒskiego OSiR-u.

W czwartek 14 czerwca w Ciechociƒs-
kiej Hali Sportowej OSiR odby∏ si´ X
Turniej SprawnoÊciowy dla klas I-III
szko∏y podstawowej „Mali Mistrzowie
Sportu 2018”.

W zawodach rywalizowa∏o blisko 200
uczniów ze Szko∏y Podstawowej nr 1 oraz
Szko∏y Podstawowej nr 3 w Ciechocinku.

Ze wzgl´du na zró˝nicowany wiek ucz-
niów w poszczególnych klasach organiza-
tor zdecydowa∏ nie prowadziç rywalizacji
punktowej, aby nikt nie poczu∏ si´ pokrzyw-
dzony. Wszyscy uczniowie otrzymali pa-
miàtkowe medale, a dru˝yny dyplomy,
które ufundowa∏ ciechociƒski OSiR.

Mali mistrzowie
sportu
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Ponad 50 biegaczy i „kijkarzy” wzi´∏o udzia∏ w „Biegu T´˝ni” zaliczanym
do cyklu „Grand Prix T´˝nie Run Ciechocinek 2018 w Biegach i Nordic
Walking”.
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Pi∏ka po∏àczy∏a pokolenia

Bieg T´˝ni, czyli trzecie Grand Prix

Jak zwykle dru˝yny rywalizowa∏y ze
sobà równolegle na czterech wyznaczo-
nych boiskach dla m∏odzie˝y i seniorów.
WÊród juniorów najlepszymi zawodni-
kami i bramkarzami w poszczególnych
kategoriach zostali wybrani:

- klasy III: Filip Grabowski Wit Zi´tek,
- klasy IV: Aleksander Zieliƒski Krystian

Makowski,
- klasy V: Bartek Zakrzewski Sebastian

Kulpa,
- klasy VI i VII: Mateusz Podlasiewski

Mateusz Hermanowski.
Wszystkie dru˝yny otrzyma∏y pucha-

ry i dyplomy, zawodnicy pamiàtkowe

medale a wyró˝nieni zawodnicy sta-
tuetki i dyplomy.

W kategorii seniorów wystàpi∏o 12
dru˝yn. Zespo∏y rywalizowa∏y w trzech
grupach systemem ka˝dy z ka˝dym.
Wyniki fazy pucharowej poni˝ej.

Pó∏fina∏y:
FC Albatros - M∏ode Wilki 3:1
Toporki - Kopacze 2:1
o 3. miejsce:
M∏ode Wilki - Kopacze 4:0
Fina∏:
FC Albatros - Toporki 3:0
Najlepszym bramkarzem turnieju zo-

sta∏ wybrany ¸ukasz Glonek (M∏ode
Wilki), a zawodnikiem ¸ukasz Witucki
(FC Albatros).

Najlepsze dru˝yny i zawodnicy otrzy-
mali pamiàtkowe puchary, dyplomy i
medale ufundowane przez ciechociƒski
OSiR Ciechocinek. Dla dzieci by∏y tak˝e
atrakcje w postaci dmuchanych zje˝-
d˝alni, Êcianki wspinaczkowej oraz waty
cukrowej i popcornu.

Pe∏ne wyniki turnieju znajdziesz na
osir.ciechocinek.pl.

Bieg z 2 czerwca by∏ trzecim w cyklu
Grand Prix. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiàtkowy medal, który jest
pierwszà cz´Êcià tworzàcà ma∏y model
t´˝ni. Do zdobycia w kolejnych biegach
pozosta∏y jeszcze trzy kolejne czeÊci.
Kolejna impreza Grand Prix T´˝nie Run
7 lipca o godz. 15.
NORDIC WALKING KOBIET OPEN
1. Aleksandra Nowak (Solec Kujawski)??
2. Agnieszka Kowalewska (Ciechocinek)
3. Zofia Kaczmarek (Szczutki)
4. Marta Czerniejewska (Ciechocinek)
NORDIC WALKING M¢˚CZYZN OPEN
1. Marcin Radomski (P∏ock)
2. Jacek Jaworski (Toruƒ)
3. W∏odzimierz Krych (Toruƒ)
4. Eryk Olczak (Warszawa)
BIEGI KOBIET OPEN
1. Karolina Szuflewska (Ciechocinek)

2. Justyna Salwa (Ro˝no Parcele)
3. Katarzyna Bylicka (Ciechocinek)
4. Magda Cha∏upczak (Ciechocinek)
BIEGI M¢˚CZYZN OPEN
1. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo)
2. Kamil Podolski (Torzewo)
3. Patryk Ârubka (Bydgoszcz)
4. Dawid Bielski (Bydgoszcz)



Nagrody oraz dodatkowe atrakcje
dla uczestników ufundowa∏ OÊrodek
Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, a
podobnie jak w latach poprzednich
imprez´ wspar∏o równie˝ Przedsi´biors-
two Uzdrowisko Ciechocinek. Dla dzieci
i m∏odzie˝y atrakcje przygotowali rów-
nie˝ harcerki i harcerze z ciechociƒskich
dru˝yn Zwiàzku Harcerstwa Rzeczpos-
politej.
Wyniki:
przedszkolak r´k´ za rodzicem (2012
i m∏odsze) 250 m dziewcz´ta:
1. Monika Sikorska
2. Martyna D´bowska
3. Lena Golema
przedszkolak r´k´ za rodzicem (2012
i m∏odsi) 250 m ch∏opcy:
1. Adam Drwi´ga
2. Ignacy S´kowski
3. Bartek Skibiƒski
szko∏a podstawowa (2010-11)
dziewcz´ta 400 m:
1. Joanna Jab∏oƒska
2. Zuzia St´piƒska
3. Aleksandra Kuczyƒska
szko∏a podstawowa (2010-11) ch∏opcy
400 m:
1. Aleksander Nowakowski
2. Wojtek Morawski
3. ¸ukasz Podlasiewski
szko∏a podstawowa (2008-09)
dziewcz´ta 400 m:
1. Natalia Cha∏upczak
2. Alicja Woêniak

3. Milena Szczepaƒska
szko∏a podstawowa (2008-09 r.)
ch∏opcy 400 m:
1. ¸ukasz ˚uchowski
2. Olek Zwierzchowski
3. Nikodem Rytter
szko∏a podstawowa (2005-07)
dziewcz´ta 600 m:
1. Basia Lewandowska
2. Oliwia Rolirad
3. Ma∏gorzata Ko∏owrocka
szko∏a podstawowa (2005-07) ch∏opcy
800 m:
1. Rados∏aw Rytter
2. Dawid Dziok
3. Maksymilian Zwierzchowski
szko∏a gimnazjalna + 7 kl. (2002-04)
dziewcz´ta 600 m:
1. Julia Groncikowska
2. Amelia Grabowska
3. Ewa Stefaƒska
szko∏a gimnazjalna + 7kl. (2002-04)
ch∏opcy 800 m:
1. Adrian Muzyka
2. Szymon Grobelski
3. Radomir Zi´tek
open kobiet 1600 m:
1. Julia Groncikowska
2. Marta Gwizdalska
3. Marta Dobrzaƒska
open m´˝czyzn 2400 m:
1. Przemys∏aw Ratajczyk
2. Patryk Ho∏tyn
3. Jaros∏aw Jab∏oƒski
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W Parku T´˝niowym 26 maja odby∏ si´ VIII Bieg o Kryszta∏ Soli. Tegoroczny
bieg zgromadzi∏ wysokà liczb´ uczestników we wszystkich kategoriach
wiekowych i wielu kibiców.

W sobot´ 26 maja na Boisku Wie-
lofunkcyjnym OSiR w Ciechocinku
odbywa∏ si´ IV Turniej Pokoleƒ im. Leszka
Henslera w Hokeju na Trawie organizowany
przy wspó∏pracy z OSiR Ciechocinek.
Zwyci´˝y∏a dru˝yna Pomorzanina Toruƒ.
W imprezie bra∏y udzia∏ równie˝ zespo∏y
z Ciechocinka, Gniezna, Siemianowic,
Gàsawy i Rogowa.

Pomorzanin
zwyci´˝a w hokeja

Wystawa poÊwi´cona historii ciecho-
ciƒskiego hokeja na trawie zosta∏a
otwarta 25 maja w Miejskim Centrum
Kultury.

- Chcemy pokazaç mieszkaƒcom i goÊ-
ciom Ciechocinka, ˝e hokej istnieje w uz-
drowisku. I zach´ciç dzieci, ale i doros∏ych,
bo zaczàç mo˝na w ka˝dym wieku, do tre-
ningów - mówi Monika Dylewska, wspó∏or-
ganizatorka wydarzenia. Jak podkreÊla, ho-
kejowe tradycje Ciechocinka si´gajà 1972
roku, a w uzdrowisku wychowywali si´ na-
wet olimpijczycy.

Wystawa to ponad 150 fotografii doku-
mentujàcych dawne i bli˝sze nam wyst´py
ciechociƒskich hokeistów, a tak˝e wycinki
prasowe i eksponaty: od zabytkowych kijów
po kompletny strój bramkarza.

Wystaw´ organizowa∏ klub T´˝niowcy
Ciechocinek.

Hokejowa historia
na fotografiach
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Po raz kolejny rywalizowali 5- i 6-
latkowie z Przedszkola Samorzàdowego

Bajka, Przedszkola Samorzàdowego
im. Kubusia Puchatka, Przedszkola
Niepublicznego JaÊ i Ma∏gosia oraz
Przedszkola Niepublicznego Akademia
Malucha.

Dzieci mia∏y do pokonania osiem
prób sprawnoÊciowych w formie wyÊ-
cigów i zabaw. Dziewiàta konkurencja
dodatkowa by∏a niespodziankà, a udzia∏
w niej wzi´∏y nauczycielki dzieci. 

Wszyscy uczestnicy zostali udeko-
rowani pamiàtkowymi medalami ufun-
dowanymi przez OSiR w Ciechocinku
oraz s∏odkimi prezentami.

Bieg o Kryszta∏ Soli

Sprawne przedszkolaki
W X Turnieju SprawnoÊciowym „Sprawny Przedszkolak 2018”, który 12
czerwca odby∏ si´ w Hali Sportowej OSiR Ciechocinek uczestniczy∏o 150
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Uczestnicy parady nagrodzeni
Uniwersytet dla Aktywnych, Piekarnia Polkorn, Szko∏a Podstawowa nr 1 i Przedszkole Samorzàdowe nr 2
im. Kubusia Puchatka wygra∏y konkurs na najciekawsze przebranie organizowany podczas 3. Ciechociƒskiej
Parady Majowej.

Podczas spotkania 13 czerwca w sali
kinowo-widowiskowej Miejskiego Cen-
trum Kultury zwyci´zcy otrzymali z ràk
burmistrza Leszka Dzier˝ewicza nagrody
rzeczowe i vouchery: do parku linowe-
go (zasponsorowane przez OÊrodek
Sportu i Rekreacji), kina „Zdrój” (Miejs-

kie Centrum Kultury), na pocz´stunek
w jednej z cukierni Piekarni Polkorn
oraz organizacj´ ogniska w Ranchu
pod Olszynà.

W jury konkursu na najlepsze prze-
branie zasiedli Maja Mas∏owska i Kata-
rzyna Turkiewicz z Urz´du Miejskiego,

Aldona Nocna, wiceprzewodniczàca
Rady Miejskiej, Marcin Zajàczkowski,
przewodniczàcy Rady i Czes∏awa Flor-
czak.

Do wszystkich uczestników tegorocz-
nej parady trafi∏y tak˝e okolicznoÊciowe
statuetki.

Uniwersytet dla Aktywnych,
Don Vasyl & Gwiazdy Cygaƒskiej PieÊni,

Przedszkole Samorzàdowe nr 2
 im. Kubusia Puchatka,

Przedszkole Samorzàdowe nr 1 „Bajka”,
Przedszkole Niepubliczne

„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”

im. Jana Paw∏a II,
Przedsi´biorstwo Uzdrowisko

Ciechocinek S.A.,
Sanatorium Uzdrowiskowego

„Krystynka”,

Sanatorium Uzdrowiskowe „Polex”,
Sanatorium Uzdrowiskowe „Promieƒ”,
Sanatorium Uzdrowiskowe „Zdrowie”,
22. Wojskowey 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,
OSP w Ciechocinku,
OSP w Straszewie,
Klub Motocyklowy

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

W 3. Ciechociƒskiej Paradzie Majowej udzia∏ wzi´li:



fot. Pawe∏ Paczek, Krzysztof Lepczyƒski
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fot. Krzysztof Lepczyƒski


