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Woda z Torunia
w ciechociƒskich kranach

Ciechociƒska Strefa Kibica
zas∏u˝y∏a na medal
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W letnie upa∏y wiÊlany brzeg prze˝ywa prawdziwe obl´˝enie.

KALENDARZ WYDARZE¡

Sierpieƒ

3-8 sierpnia

21. Festiwal
Operowo-Operetkowy

4-5 sierpnia

X Ogólnopolski WyÊcig Kolarski
Po Nizinie Ciechociƒskiej

4 sierpnia

IX Otwarte Mistrzostwa
Ciechocinka Oldboyów
w Siatkówce Pla˝owej

13 sierpnia

Festiwal Âwi´to Wis∏y

18 sierpnia

Festiwal Happy Jazz

19 sierpnia

Koncert kwartetu jazzowego
Sunny Side

25 sierpnia

Piknik „Na zakoƒczenie
wakacji”

Bieg T´˝ni

26 sierpnia

7. Pó∏maraton Uzdrowisko
Ciechocinek

31 sierpnia

Letnie kino plenerowe

Aktualny kalendarz wydarzeƒ
znajdziesz na

www.ciechocinek.pl.



W g∏osowaniu trwajàcym od 11 do
30 czerwca o 300 tys. z∏ w ramach
bud˝etu obywatelskiego ubiega∏o si´
szeÊç projektów. G∏osowa∏o na nie 498
osób (w ubieg∏ym roku by∏o to ponad
1200 osób).

W ramach tegorocznego bud˝etu
zostanà zrealizowane cztery propozycje:
projekt miejskiego basenu, moderni-
zacja drogi przy Szkole Podstawowej
nr 3, budowa stacji naprawczych dla
rowerów i zakup urzàdzeƒ mierzàcych

pola elektromagnetyczne. Projekty
budowy parku co çwiczeƒ i budowy
drogi przy ul. Topolowej nie zostanà
zrealizowane, bowiem przekroczy∏y
pul´ Êrodków zarezerwowanà w bud-
˝ecie.

Opracowanie projektu budowy Letniego Basenu Miejs-
kiego

Znakomità szansà dla miasta mo˝e byç budowa Letniego
Basenu Miejskiego. Coraz wi´cej miast posiada takie obiek-
ty. Kwota, która zosta∏a oszacowana w kosztorysie, ma
byç przeznaczona na opracowanie projektu w/w atrakcji.
Obiekt sk∏adaç ma si´ z du˝ego basenu dla doros∏ych wraz
ze zje˝d˝alnià kr´tà czy innymi atrakcjami w postaci m.in.
biczów wodnych czy rwàcej rzeczki z infrastrukturà towa-
rzyszàcà (toalety, przebieralnie itp.). Ponadto powinna
znajdowaç si´ mo˝liwoÊç wypo˝yczenia le˝aków, parasoli.
Mo˝liwa ma∏a gastronomia.

Modernizacja drogi dojazdowej do boiska szkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 3

Poszerzenie drogi wjazdowej na odcinku 30 m celem
stworzenia mo˝liwoÊci obustronnego ruchu pojazdów
wraz z po∏o˝eniem kostki brukowej, adaptacjà bramy
wjazdowej i rewitalizacjà przyleg∏ych terenów zielonych
- zasadzenie nowych krzewów i zamontowanie ∏awek.
Przebudowa drogi umo˝liwi bezpieczne wysiadanie dzieci
na terenie boiska, które jest wykorzystywane na parking
dla podwo˝àcych dzieci samochodów.

SMART Bike Ciechocinek

Projekt zak∏ada uruchomienie szeÊciu stacji do samodzielnej
naprawy rowerów zlokalizowanych w pobli˝u obiektów
OÊrodka Sportu i Rekreacji, w okolicy tras rowerowych, tj.
Park Linowy, Pla˝a Miejska, Si∏ownia przy ul. T´˝niowej,
Kemping, Korty tenisowe w Parku. Ka˝da stacja wyposa˝o-
na jest w zabezpieczony komplet narz´dzi, pompk´ no˝-
nà/r´cznà, uchwyt do zawieszenia roweru, ∏aweczk´, oÊ-
wietlenie solarne na wieczór oraz 4 dodatkowe sztuki
stojaków rowerowych. Ka˝da stacja pozwala równie˝ na
do∏adowanie w trasie telefonów komórkowych.

Indywidualne pomiary pól elektromagnetycznych dla
mieszkaƒców

Projekt polega na zakupie rejestratora indywidualnego
ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Projekt umo˝liwi
mieszkaƒcowi Ciechocinka wypo˝yczenie ekspozymetru
rejestrujàcego indywidualnà ekspozycj´ na pola elektro-
magnetyczne (PEM) skorelowanà z lokalizacjà GPS. Na
podstawie zebranych wyników badaƒ, pomiar dokonany
przez mieszkaƒca mo˝e zostaç uznany za podstaw´ dal-
szych dzia∏aƒ dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Ârodowiska.
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Bud˝et obywatelski rozstrzygni´ty
Cztery projekty b´dà realizowane w tegorocznym bud˝ecie obywatelskim. Najwi´cej g∏osów mieszkaƒców
zebra∏a propozycja opracowania projektu miejskiego basenu.

Pozycja Nazwa projektu Szacunkowy
koszt

Liczba wa˝nych
g∏osów

Czy b´dzie
realizowany

1 100 tys. z∏Opracowanie projektu budowy Letniego Basenu
Miejskiego 226 TAK

2 65 tys. z∏Modernizacja drogi dojazdowej do boiska przy Szkole
Podstawowej nr 3 116 TAK

3 150 tys. z∏Street Workout / Parkour Park 71 NIE

4 250 tys. z∏Budowa drogi przy ul. Topolowej 48 NIE

5 50 tys. z∏SMART Bike Ciechocinek 21 TAK

6 29 tys. z∏Indywidualne pomiary pól elektromagnetycznych
dla mieszkaƒców 16 TAK

Wyniki g∏osowania w bud˝ecie obywatelskim 2018 w Ciechocinku:

Zwyci´skie projekty w bud˝ecie obywatelskim 2018



W ciechociƒskich kranach od 12 lipca p∏ynie woda z podtoruƒskich
Czerniewic. - To strategiczna inwestycja - mówi o nowym wodociàgu
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.

Z ˚YCIA MIASTA
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- ByliÊmy aktywni, bo jak powiedzia∏
Tadeusz Kotarbiƒski, nie ma czasu, ˝eby
traciç czas - mówi∏a Gra˝yna Ochociƒska
podczas uroczystego zakoƒczenia roku
na Uniwersytecie dla Aktywnych.

Studenci Uniwersytetu dla Aktywnych
wieƒczyli siódmy rok dzia∏alnoÊci w Teatrze
Letnim 27 czerwca. - Wiele marzeƒ spe∏nia
si´ na jesieni ˝ycia tu, na naszym uniwer-
sytecie - mówi∏a Gra-˝yna Ochociƒska,
prezes stowarzyszenia. Podczas spotkania
wskazywano na sukcesy w dzia∏alnoÊci
Uniwersytetu. Nie tylko na fakt, ˝e dzia∏a
w nim a˝ 17 sekcji, od j´zykowych, przez
komputerowà, po wolontariackà czy kaba-
ret, ale te˝ na zaanga˝owanie w ˝ycie Cie-
chocinka. To z inicjatywy UdA skwer przed
Teatrem Letnim otrzyma∏ imi´ Excentry-
ków, a w uzdrowisku po raz pierwszy za-
goÊci∏a noc muzeów. - Dzi´kuj´ za wasz
wk∏ad w to, co dzieje si´ w lokalnym Êro-
dowisku - podkreÊla∏ Marcin Zajàczkowski,
przewodniczàcy Rady Miejskiej.

Po˝egnanie roku by∏o te˝ okazjà do po-
dzi´kowania wszystkim, którzy wspierajà
uniwersytet. Do starostów grup trafi∏y upo-
minki, Barbara Kawczyƒska z MCK i Ma-
riola Ró˝aƒska z biblioteki miejskiej otrzy-
ma∏y kwiaty, uhonorowano tak˝e prof.
Zygmunta Wiatrowskiego. Spotkanie zwieƒ-
czy∏ koncert kwartetu jazzowego Sunny Si-
de pod kierownictwem Adama J´drzejo-
wskiego.

Porozumienie w sprawie dostarcza-
nia wody z Czerniewic do Ciechocinka
jeszcze w paêdzierniku 2016 roku pod-
pisali Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz
Ciechocinka i Micha∏ Zaleski, prezydent
Torunia. W myÊl jego zapisów Toruƒskie
Wodociàgi w pó∏ roku wybudowa∏y
12-kilometrowà magistral´ ∏àczàcà
Czerniewice z Wo∏uszewem, a tak˝e
cztery zbiorniki zapewniajàce rezerwy
i ciàg∏oÊç dostaw. Ca∏oÊç kosztowa∏a
7,5 mln z∏. Miejskie Przedsi´biorstwo
Wodociàgów i Kanalizacji w Ciechocin-
ku jeszcze w styczniu zakoƒczy∏o zaÊ
budow´ 2-kilometrowej sieci z Wo∏u-
szewa do wie˝y ciÊnieƒ na ul. Nieszaws-
kiej za ponad 900 tys. z∏.

Po∏àczenie obu sieci nastàpi∏o 3 lipca,
kolejne dni trwa∏o nape∏nianie i p∏uka-
nie wodociàgów oraz badania próbek
wody.

Dotychczas Ciechocinek czerpa∏ wo-
d´ z w∏asnego uj´cia w Siarzewie i uj´-
cia w Kuczku obs∏ugiwanego przez
przedsi´biorstwo Algawa. Powodów,
dla których Ciechocinek potrzebowa∏
wody z Torunia, jest kilka.

Po pierwsze, pewnoÊç dostaw. - Za-
soby w Siarzewie sà coraz mniejsze i
w perspektywie kilku lat mogà si´ wyc-
zerpaç - podkreÊla burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz. Dostawy z Kuczka nie za-
spokaja∏y potrzeb uzdrowiska, zw∏asz-
cza latem zdarza∏o si´, ˝e w Ciechocin-
ku brakowa∏o wody. - Teraz w przy-
padku zamkni´cia jednego z uj´ç jesteÊ-
my w pe∏ni bezpieczni - zaznacza

burmistrz.
Po drugie, jakoÊç. Od d∏u˝szego cza-

su ciechocinianie narzekajà przede
wszystkim na twardoÊç wody z dotych-
czasowych uj´ç. Dostawy z Torunia
majà to poprawiç. Woda z Czerniewic
zawiera od 208 do 250 mg/l w´glanu
wapnia w porównaniu do 425 mg/l w
ostatnich próbkach z Kuczka.

Po trzecie, cena. - Algawa dyktowa∏a
relatywnie wysokie ceny i jako mono-
polista nie chcia∏a zgodziç si´ na jakie-
kolwiek obni˝ki - wskazuje burmistrz.
Dopiero po podj´ciu decyzji o budowie
nowego wodociàgu dotychczasowy
dostawca obni˝y∏ ceny. Jeszcze w ubie-
g∏ym roku za metr wody w hurcie trze-
ba by∏o p∏aciç ponad 3 z∏, dziÊ woda
od obu dostawców kosztuje 2,15 z∏.
Ciechociƒskie wodociàgi czekajà na
zatwierdzenie cennika dla indywidual-
nych odbiorców przez regulatora.

- Na dziÊ mamy komfortowà sytuacj´
w zakresie dostaw wody, szczególnie
w przypadku problemu bakteriologicz-
nego - mówi Wanda Buchalska, prezes
MPWiK. Jak podkreÊla, wodociàgi dy-
sponujà ju˝ dwoma zast´pczymi pun-
ktami dostaw wody z dwóch zbiorni-
ków o ∏àcznej pojemnoÊci tysiàca
metrów szeÊc. i nowoczesnà beczkà
do wody.

Umowa na dostaw´ wody z Czer-
niewic podpisana jest na 10 lat. Toruƒs-
kie Wodociàgi dostarczajà wod´ tak˝e
do Inowroc∏awia, Lubicza, Z∏ejwsi Wiel-
kiej, Wielkiej Nieszawki i Obrowa.

Pop∏yn´∏a woda z Torunia Uniwersytet
zakoƒczy∏ rok



Na stadionie miejskim 13 i 14 lipca odby∏a si´ 22. ju˝ edycja Mi´dzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury
Romów. Na p∏ycie stadionu roz∏o˝y∏ si´ tabor, a drugi dzieƒ imprezy na ˝ywo transmitowa∏a TVP2. Koncerty
prowadzili Anna Popek i Dziani.
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Tabory pod t´˝niami

- Papusza jest najbardziej znanym Cyganem na ca∏ym
Êwiecie - mówi∏ Jaworski, podkreÊlajàc ˝e jej poezj´ prze-
t∏umaczono na siedem j´zyków. - Jej dzie∏a znajdujà si´ w
zbiorach wszystkich wa˝nych bibliotek Êwiata. To powód
do dumy i satysfakcji dla ca∏ej spo∏ecznoÊci romskiej, ale i
dla Polaków. Ona okaza∏a si´ fantastycznà patriotkà romskà,
ale i zawsze kocha∏a Polsk´ - doda∏.

Papusz´ wspomnia∏ te˝ Don Vasyl, w którego domu Pa-
pusza cz´sto goÊci∏a. - By∏a biednà osobà. KiedyÊ stwier-
dziliÊmy, ˝e zbierzemy dla niej pieniàdze. I ona ich nie wzi´-
∏a. „Dzieci, mam na chleb”, mówi∏a. By∏a uczciwa i skromna,
to by∏o u niej pi´kne - opowiada∏.

Spotkanie w sali kina „Zdrój” 12 lipca by∏o wst´pem do
Festiwalu Piosenki i Kultury Romów. Edward Jaworski jest
historykiem, twórcà Sali Papuszy w Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

O Bronis∏awie Wajs, romskiej poetce znanej jako Papusza, w Miejskim Centrum Kultury opowiada∏ Edward
Jaworski, historyk i animator kultury z Gorzowa Wielkopolskiego.

Wspomnienie Papuszy
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Wielka Gala Tenorów przez dwa dni zachwyca∏a publicznoÊç w muszli
koncertowej. Turniej akademii muzycznych wygra∏ ¸ukasz Jakubczak,
który pochodzi z Ciechocinka.

Wielka Gala Tenorów Fotograficzne
laury

Czternasta edycja Wielkiej Gali Te-
norów goÊci∏a w Ciechocinku 6 i 7 lip-
ca. Pierwszego dnia odby∏ si´ Turniej
Polskich Akademii Muzycznych, w któ-
rym m∏odzi wykonawcy prezentowali
w∏oskie arie i polskie pieÊni. Tym ra-
zem, wbrew nazwie festiwalu, w szran-
ki stan´∏y wybrane przez szko∏y mu-
zyczne basy. Zwyci´˝y∏ ¸ukasz Jakub-
czak z Akademii Muzycznej w Bydgosz-

czy, który zwiàzany jest z Ciechocin-
kiem. - Oceniajàc artyst´ w ogóle nie
wiedzieliÊmy, ˝e pochodzi z Ciechocin-
ka - mówi Dariusz Stachura, dyrektor
festiwalu. - Tylko z widowni dochodzi∏y
okrzyki radoÊci. Okaza∏o si´, ˝e to byli
jego znajomi - dodaje.

- Ten turniej jest niepowtarzalny, bo
odbywa si´ nie w ma∏ej salce przed
wytrawnà komisjà, ale w muszli kon-
certowej przed sporà publicznoÊcià -
podkreÊla Stachura. - Mam nadziej´,
˝e te turnieje b´dà mia∏y coraz wi´k-
szà rang´ - dodaje. Jak mówi, dà˝y do
zwi´kszenia nagród w konkursie i wi´k-
szego zaanga˝owania publicznoÊci. -
Bez niej nie ma festiwalu - zaznacza.
Po turnieju zaÊpiewali jeszcze Katarzy-
na Trylik i Rafa∏ Pika∏a, ca∏oÊci akom-
paniowa∏a Orkiestra Kameralna im. Ja-
na Kiepury z ¸odzi.

Drugiego dnia festiwalu, podczas
„Wieczoru gwiazd” wystàpi∏y soprany
i tenory: Agnieszka Adamczak, Agniesz-
ka Sokolnicka i Joanna Horotko. - Chce-
my ciàgle zaskakiwaç, dlatego zapro-
si∏em tercet Tre Voci, który okupuje
wszystkie znaczàce sceny w Polsce -
mówi Stachura. Tre Voci tworzà Miko-
∏aj Adamczak, Wojciech Sokolnicki i
Mi∏osz Ga∏aj. Koncert prowadzi∏ Maciej
Or∏oÊ, a akompaniowa∏a Orkiestra Sym-
foników Bydgoskich pod dyrekcjà Mar-
ka Czeka∏y.

Wystawa
w Dworze Artusa
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S∏awomir Staƒczyk zajà∏ drugie miejs-
ce, a Wanda Rosiƒska trzecie w konkur-
sie fotograficznym „Najpi´kniejsze miejs-
ca przyrodniczo-krajobrazowe w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim”.

Wyró˝nienia otrzymali tak˝e inni uczest-
nicy Pracowni Fotografii przy Miejskim
Centrum Kultury: S∏awomir Âwiàtkiewicz
i Wojciech Balczewski, a Ryszard Szuba
zakwalifikowa∏ si´ do pokonkursowej
wystawy.

Konkurs zorganizowa∏o Miejskie Cen-
trum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.

W galerii toruƒskiego Dworu Artusa
mo˝na oglàdaç pastele zwiàzanej z Cie-
chocinkiem Ma∏gorzaty Iwanowskiej-
Ludwiƒskiej.

Prace pochodzà z cyklu pt. Kujawy hip-
notyczne oraz Saga o przedmieÊciu (te os-
tatnie z kolekcji Muzeum Etnograficznego
w Toruniu) opowiadajàce o miejscach blis-
kich autorce i zwiàzanych z jej dzieciƒ-
stwem. Prezentowana w Dworze Artusa
wystawa jest z póêniejszego dorobku ar-
tystki, z lat 2015-2017. Jej wczeÊniejsze
prace stanowià wieloformatowe obrazy
olejne. W ostatnim okresie twórczoÊci, o
czym mo˝na przekonaç si´ na wystawie,
artystka wykonuje du˝e pastele na karto-
nach.

Ma∏gorzata Iwanowska-Ludwiƒska ma
w dorobku 52 wystawy indywidualne ma-
larstwa i 10 ksià˝ek - poezja i proza.

Wystawa czynna do 3 sierpnia 2018 r.,
od poniedzia∏ku do niedzieli, w godz.
10:00-18:00 oraz podczas imprez. Wst´p
wolny.
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Po kilkumiesi´cznej przerwie do Ciechocinka wraca karetka. W uzdrowisku
pozostanie do koƒca roku.
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W uzdrowisku dzia∏aç b´dzie no-
wy pojazd zakupiony przez Szpital Po-
wiatowy w Aleksandrowie Kujawskim.
- Pojawienie si´ tej karetki to g∏ównie
zas∏uga dyrektora Mariusza Trojano-
wskiego i starosty Dariusza Wochny -
mówi∏ Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz
Ciechocinka, podczas uroczystego
przekazania karetki 2 lipca.

Nowa karetka kosztowa∏a ok. 600
tys. z∏, z czego 100 tys. przekaza∏a gmi-
na Ciechocinek. - Nie by∏o cienia wàt-
pliwoÊci, ˝e to potrzebny wydatek -
mówi∏ burmistrz, przypominajàc ˝e
karetka s∏u˝yç b´dzie nie tylko 10 tys.
mieszkaƒców, ale te˝ 120 tys. kuracju-
szy i niemal 500 tys. turystów, którzy
co roku odwiedzajà uzdrowisko.

- Karetka w Ciechocinku jest dla nas
bardzo wa˝na - mówi∏ Lech Kubera z
Wydzia∏u Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania
Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego
Urz´du Wojewódzkiego. Jak zaznaczy∏,
po ubieg∏orocznym pilota˝u (ratownicy
stacjonowali w naszym mieÊcie przez
dwa miesiàce), teraz karetka b´dzie w
Ciechocinku od lipca do koƒca grudnia.
- W przysz∏ym roku gwarantujemy fun-
kcjonowanie zespo∏u w szczycie sezonu,
od kwietnia do koƒca paêdziernika. Ale
zrobimy wszystko, by ta karetka nie
odpoczywa∏a do kwietnia, ale praco-

wa∏a na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci -
doda∏.

- Dzi´kuj´ wszystkim, którzy przyczy-
nili si´ do tego, ˝e w Ciechocinku sta-
cjonowaç b´dà ratownicy medyczni -
zaznaczy∏ burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.

Karetk´ poÊwi´ci∏ ks. pra∏at Grzegorz
Karolak, proboszcz ciechociƒskiej pa-
rafii. Nast´pnie odby∏ si´ tradycyjny
„chrzest” pojazdu szampanem. W uro-
czystoÊci wzi´li udzia∏ tak˝e Marcin Za-
jàczkowski, przewodniczàcy Rady Miejs-
kiej, Wojciech Marjaƒski, wicestarosta
aleksandrowski i  ciechociƒscy radni:
Pawe∏ KanaÊ, Bartosz Ró˝aƒski i Marcin
Strych.

W lipcu i sierpniu ubieg∏ego roku
karetka z Ciechocinka wyje˝d˝a∏a 322
razy, czyli Êrednio ponad pi´ç razy
dziennie.

Karetka wraca do koƒca roku

Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz uzyska∏
absolutorium ze strony Rady Miejskiej
podczas sesji 25 czerwca.

Za uchwa∏à w sprawie udzielenia ab-
solutorium zag∏osowa∏o dziewi´ciu rad-
nych, pi´ciu wstrzyma∏o si´ od g∏osu. Rad-
ni jednomyÊlnie zatwierdzili te˝ sprawoz-
danie z wykonania bud˝etu miasta w 2017
roku.

Absolutorium to jedna z form kontroli
organu kolegialnego, czyli Rady Miejskiej,
nad w∏adzà wykonawczà, czyli burmis-
trzem. Radni po wys∏uchaniu sprawozdania
z dzia∏alnoÊci i zapoznaniu si´ z rozlicze-
niem finansowym stwierdzajà swój brak
zastrze˝eƒ do prowadzonej polityki finan-
sowej.

Absolutorium
dla burmistrza

Starostwo Powiatowe wyda∏o poz-
wolenie na remont fontanny „Grzybek”
i zaakceptowa∏o projekt budowlany.

O pozytywnej decyzji Przedsi´biorstwo
Uzdrowisko Ciechocinek S.A. poinformo-
wa∏o 13 lipca. W komunikacie w∏aÊciciel
fontanny poda∏ tak˝e, i˝ prowadzi rozmo-
wy z potencjalnymi wykonawcami. Re-
mont ma potrwaç oko∏o dwa miesiàce,
prace mogà ruszyç nawet 23 lipca.

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 plandek.

Pozwolenie na
remont Grzybka



Celem projektu jest wzrost dost´p-
noÊci miejsc Êwiadczenia us∏ug opieki
nad dzieçmi do lat 3 oraz umo˝liwienie
powrotu na rynek pracy 10 osobom z
Gminy Ciechocinek poprzez utworzenie
10 miejsc w ˝∏obku na terenie Gminy
Ciechocinek do 31.08.2018r. oraz ob-
j´cie opiekà 10 dzieci w wieku do 3 lat
w okresie 01.09.2018-31.08.2020r.
(24 m-ce).

Grupa docelowa projektu to:
5 osób - które zaliczajà si´ do osób

powracajàcych na rynek pracy po
urlopie macierzyƒskim lub rodzicielskim,

5 osób - które zaliczajà si´ do osób
wy∏àczonych z rynku pracy z uwagi na
sprawowanie opieki nad dzieçmi do
lat 3.

W ramach projektu Wnioskodawca
zaplanowa∏ realizacje 2 zadaƒ.

Zadanie 1.
Utworzenie 10 miejsc opieki nad

dzieçmi do lat 3 przez prace adaptacyj-
ne i wyposa˝enie pomieszczenia w
˚∏obku Bajeczka w terminie VII-VIII
2018r. w Przedszkolu Samorzàdowym
nr 1 „Bajka” w Ciechocinku.

Zadanie 2
Bie˝àce funkcjonowanie 10 nowo

utworzonych miejsc opieki nad dzieçmi

do lat 3 w okresie IX 2018-VIII 2020.
G∏ówne rezultaty projektu to:
- utworzenie pierwszego ˝∏obka (10

nowych miejsc dla dzieci do lat 3) na
terenie Gminy Ciechocinek w terminie
01.09.2018r.,

- pokrycie kosztów bie˝àcego
funkcjonowania przez 24 miesiàce
(1.09.2018-31.08.2020r),

- Êwiadczenie us∏ug opiekuƒczych
na rzecz 10 dzieci przez okres
24 miesi´cy (1.09.2018-31.08.2020r),

- wsparcie 10 osób, które powróci∏y
na rynek pracy po przerwie zwiàzanej
z urodzeniem/wychowaniem dziecka
oraz pozostajàce bez pracy które
znalaz∏y/poszukujà zatrudnienia.

Wykonanie projektu przyczyni si´ do
realizacji celu szczegó∏owego 5 RPO
województwa kujawsko-pomorskiego
na lata 2014 - 2020 tj.: „Zwi´kszenie
dost´pnoÊci miejsc Êwiadczenia us∏ug
opieki nad dzieçmi do lat 3”.

WartoÊç projektu: 405 766,20 z∏
Dofinansowanie UE: 344 901,27 z∏
Projekt wspó∏finansowany z Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego

Bezp∏atne porady
prawne

Prawnik przyjmuje w Êrod´ 1 sierpnia,
wtorek 7 sierpnia, czwartek 16 sierpnia i
piàtek 24 sierpnia, zawsze w godz. 10-14
w pokoju nr 7 w Urz´dzie Miejskim w Cie-
chocinku przy ul. Kopernika 19 (budynek
II; tel. 54 416 18 00, wew. 120).

Punkt pomocy prawnej funkcjonuje na
podstawie Ustawy o nieodp∏atnej pomocy
prawnej. Z porady prawnika mo˝e skorzys-
taç m.in. m∏odzie˝ do 26. roku ̋ ycia, senio-
rzy 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.

Gmina Ciechocinek pozyska∏a dofinansowanie projektu pn.: „˚∏obek
BAJECZKA - pierwszy ˝∏obek samorzàdowy w Gminie Miejskiej Ciecho-
cinek”.

Nasze uzdrowisko w niedziel´ 8 lipca
odwiedzi∏o 70 dyplomatów z 30 krajów,
którzy przez ca∏y weekend zwiedzali
województwo kujawsko-pomorskie.
GoÊcie mogli zobaczyç najd∏u˝sze w
Europie t´˝nie.

Wizyt´ zorganizowa∏o polskie MSZ we
wspó∏pracy z w∏adzami samorzàdowymi.
Dyplomaci odwiedzili te˝ m.in. Bydgoszcz,
Toruƒ oraz skansen w K∏óbce.

DYPLOMACI
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˚∏obek w „Bajce”

Galeria jednego rysunku

Autorem rysunków (tym razem, na
przekór nazwie, kilku) jest Karol Kos-
sak, od 1948 do Êmierci w 1975 roku

mieszkaniec Ciechocinka. Ilustracje do
miesi´cznika „¸owiec Polski”.

    z archiwum M. Krowiƒskiej
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Mi∏oÊnicy Wis∏y, aktywiÊci, ale te˝ mieszkaƒcy i turyÊci 8 lipca wzi´li
udzia∏ w ogólnoeuropejskiej akcji Big Jump.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 10
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Na wiÊlanej przystani w Ciechocin-
ku zebra∏o si´ kilkudziesi´ciu aktywis-
tów trzymajàcych tablic´ z nazwami
polskich rzek. Na umówiony sygna∏
weszli do wody i wspólnie podskoczy-
li. W ten sposób wpisali si´ w akcj´
Big Jump, majàcà na celu zwrócenie
uwagi na pi´kno, walory przyrodnicze
i wartoÊci spo∏eczne rzek. Po zakoƒcz-
onym happeningu ch´tni mogli si´
wybraç w rejs tradycyjnà wiÊlanà ∏o-
dzià.

Akcj´ w Ciechocinku koordynowa∏y
Fundacje Greenmind i Wolna Wis∏a
oraz Klub Gaja w imieniu Koalicji Ra-
tujmy Rzeki. Big Jump mia∏ byç tak˝e
sprzeciwem wobec planów uregulo-
wania Wis∏y, a w szczególnoÊci bu-
dowy zapory w Siarzewie. W tym sa-
mym czasie w okolicy miejskiej pla˝y
lokalne organizacje manifestowa∏y
swoje wsparcie dla planowanej tamy.

Skok dla Wis∏y
Irena Szewiƒska, wybitna lekkoatletka

i olimpijska multimedalistka, zmar∏a 29
czerwca. Jeszcze we wrzeÊniu odkrywa∏a
swojà gwiazd´ na Ciechociƒskim Dep-
taku S∏aw.

- W Ciechocinku czuj´ si´ teraz jak w
domu. To pi´kny moment w moim ˝yciu
- mówi∏a Irena Szewiƒska podczas ods∏o-
ni´cia swej gwiazdy w koƒcu wrzeÊnia
ubieg∏ego roku.

Tu˝ po wiadomoÊci o Êmierci sportsmen-
ki na jej gwieêdzie na deptaku s∏aw pojawi-
∏y si´ kwiaty i znicze pozostawione przez
mieszkaƒców i goÊci uzdrowiska. W dniu
pogrzebu lekkoatletki, wiàzank´ i znicz
przy gwieêdzie ustawili tak˝e Leszek Dzier-
˝ewicz, burmistrz miasta, oraz Marian Ogro-
dowski, zast´pca burmistrza.

Po˝egnanie
mistrzyni
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Kujawsko-Pomorski Paszport Turystyczny to 118 atrakcji i 51 punktów pieczàtkowych, a wÊród nich Ciechocinek.
Rusza kolejna edycja akcji, w której dzi´ki podró˝om po regionie mo˝na wygraç atrakcyjne nagrody.

Z ˚YCIA MIASTA
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Mobilne studio Radia Zet w sobot´ 7 lipca stan´∏o w Ciechocinku. S∏uchacze mogli poznaç nasze uzdrowisko,
a mieszkaƒcy i goÊcie - napiç si´ serwowanej na stoisku kawy.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Tu-
rystyczna zaprasza w podró˝ po Ku-
jawsko-Pomorskich Konstelacjach do-
brych miejsc z turystycznym paszpor-
tem. To ju˝ siódma edycja akcji, która
ma zach´caç do zwiedzania nie tylko
najpopularniejszych miejsc turystycz-
nych, ale i nieodkrytych jeszcze dla szer-
szej publicznoÊci „zakamarków”.

Jak wziàç udzia∏ w akcji? By do∏àczyç
do akcji wystarczy odebraç w jednym
z punktów Informacji Turystycznej Pasz-
port wraz z Kartà konkursowà. Warto
pytaç o ksià˝eczki równie˝ w popular-
nych atrakcjach turystycznych. W tym
roku odwiedzajàc wszystkie punkty

pieczàtkowe mo˝na zebraç na karcie
konkursowej a˝ 51 stempli! My zapra-
szamy do biura w Ciechocinku przy ul.
Zdrojowej 2b.

Odwiedzajàc kolejne miejsca w wo-
jewództwie nale˝y zbieraç specjalne
pieczàtki. Aby ubiegaç si´ o vouchery
pobytowe lub do atrakcji turystycznych,
nale˝y zebraç min. 20 pieczàtek z min.
pi´ciu ró˝nych tras zwiedzania - Konste-
lacji, uj´tych w Paszporcie oraz w maks.
trzech zdaniach poleciç swojà ulubionà
Konstelacj´. Wype∏nione paszporty na-
le˝y przes∏aç do organizatorów do
koƒca wrzeÊnia.

Paszport Turystyczny to równie˝ naz-

wa aplikacji na urzàdzenia mobilne,
którà mo˝na pobraç za darmo w Go-
ogle Play. Po jej zainstalowaniu i za∏o-
˝eniu konta mo˝emy ju˝ ruszaç w te-
ren! Za ka˝dym razem, gdy odwiedzimy
miejsce znajdujàce si´ na paszportowej
liÊcie, otrzymamy wirtualnà pieczàtk´
i punkty. Celem zabawy jest zwiedzenie
jak najwi´kszej liczby zakaMARKÓW
naszego regionu - a przy okazji zdobycie
jak najwi´cej punktów. Na najaktywniej-
szych uczestników akcji czekaç b´dà
atrakcyjne nagrody.

Wi´cej o Paszportach, konkursach
i aplikacji znajdziesz na stronie pasz-
port.kujawsko-pomorskie.travel.

Zwiedzaj z paszportem

Radiowcy przygotowali mnóstwo
konkursów i program na ˝ywo. Odwie-
dzili Wielkà Gal´ Tenorów, spotkali si´
z Don Vasylem i zajrzeli na Ciechociƒski

Deptak S∏aw. Rozmawiali te˝ z pocho-
dzàcym z Ciechocinka twórcà najszyb-
szej hulajnogi, dowiedzieli si´ o spor-
towym ̋ yciu miasta i jego zdrowotnych

w∏aÊciwoÊciach. Zorganizowali tak˝e...
kurs podrywu kuracjuszy i kuracjuszek.

Radio Zet w uzdrowisku



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

Ciechocinek 23 i 24 czerwca goÊci∏ na antenie TVN. Z uzdrowiska nada-
wano prognoz´ pogody.
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Burmistrz Ciechocinka og∏asza konkurs
na naj∏adniejszy balkon i ogródek przydomowy

w mieÊcie.
Konkurs ma s∏u˝yç promocji wÊród mieszkaƒców miasta dba∏oÊci o estetyk´

najbli˝szego otoczenia, a tak˝e wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu wizerunku miasta.
W konkursie mogà wziàç udzia∏ wszyscy mieszkaƒcy Ciechocinka, którzy posiadajà

ogródki i balkony, z wyjàtkiem tych nagrodzonych w roku ubieg∏ym.
Jury b´dzie bra∏o pod uwag´ ogólnà estetyk´, pomys∏owoÊç, kompozycj´, ∏ad
i porzàdek, a w przypadku ogródków tak˝e kompozycj´ zasiewów, stan trawnika

czy iluminacj´.

Ch´tni mogà zg∏aszaç swój udzia∏ w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta
przy ulicy Zdrojowej 2b, telefonicznie pod numerem (54) 416 0160 lub drogà

elektronicznà na adres: it@ciechocinek.pl.
Jury dokona przeglàdu zg∏oszeƒ do 15 sierpnia. Wyniki b´dà znane we

wrzeÊniu.

Wybieramy najpi´kniejsze ogrody

Telewizyjna kamera odwiedzi∏a naj-
popularniejsze miejsca naszego kurortu,
od t´˝ni przez Partery Hellwiga i Skwer
Excentryków po park Zdrojowy. Podczas
16 wejÊç antenowych widzowie nie
tylko zobaczyli prognoz´ pogody, ale
i Ciechocinek. Burmistrz Leszek Dzier˝e-
wicz opowiada∏ o atrakcjach miasta,
Izabela Kowacka, Naczelny Lekarz Uz-
drowisk, o jego leczniczych w∏aÊciwoÊ-
ciach, a Bartosz Lipiƒski z OSiR mówi∏
o sportowych przedsi´wzi´ciach.

Pogoda spod t´˝ni

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.



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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Widok kobiety, która si´ gimnastykuje, wios∏uje, biega nie wzbudza dzisiaj sensacji. Jednak jeszcze sto lat temu
sport kojarzony by∏ raczej z m´˝czyznami.

Pionierka wychowania fizycznego kobiet

Zawody sportowe kobiet zacz´to
urzàdzaç dopiero po I wojnie Êwiato-
wej. Program Âwiatowych Igrzysk Ko-
biet obejmowa∏ poczàtkowo wy∏àcznie
konkurencje lekkoatletyczne, koszy-
kówk´ i pi∏k´ r´cznà. Polki wzi´∏y w
nich udzia∏ po raz pierwszy w 1926 r.
Zaledwie kilkadziesiàt lat wczeÊniej ruch
fizyczny kobiet by∏ rzadkoÊcià. Pionierkà
w tej dziedzinie by∏a zwiàzana z Cie-
chocinkiem Helena Prawdzic-Kuczalska,
której niezwyk∏à postaç warto przypom-
nieç w tym cyklu.

Przysz∏a na Êwiat w 1854 r. w Krze-
mieƒcu w rodzinie ziemiaƒskiej. Po
konfiskacie przez rzàd carski majàtku
zamieszka∏a w Warszawie. Kiedy wyje-
cha∏a do Pary˝a na studia filologiczne,
zainteresowa∏a si´ wtedy modnà wów-
czas gimnastykà Linga. Trzykrotnie prze-
bywa∏a w Szwecji, by pog∏´biç swoje
umiej´tnoÊci w zakresie gimnastyki lecz-
niczej. Jak wspomina∏a Józefa Gebeth-
nerówna: „Bez ˝adnych listów pole-
cajàcych, nieznana nikomu, potrafi∏a,
dzi´ki swej wyjàtkowej inteligencji i
wysokiej kulturze towarzyskiej, zaskarbiç
sobie serca Szwedek, z którymi do koƒ-
ca ˝ycia utrzymywa∏a stosunki listow-
ne”.

Zacz´∏a popularyzowaç wychowanie
fizyczne kobiet w Polsce. W 1892 r.
otworzy∏a w Warszawie pierwszy w
kraju Zak∏ad Gimnastyki Szwedzkiej,
Leczniczej, Zdrowotnej i Masa˝u dla
Kobiet i Dzieci Heleny Kuczalskiej. Pro-
wadzi∏a równie˝ szko∏´, która kszta∏ci∏a
nauczycielki i nauczycieli wychowania
fizycznego. W∏adze carskie pozwoli∏y
na jej otwarcie w 1906 roku po szeÊciu
latach staraƒ. Kuczalska, nie czekajàc
na zgod´, prowadzi∏a nieoficjalne kursy
kszta∏càce pedagogów poszukiwanej
wówczas specjalnoÊci. Nauka odbywa∏a
si´ równie˝ latem w Ciechocinku.

Znana by∏a nie tylko w Warszawie
jako dzia∏aczka spo∏eczna. Interesowa∏a
si´ losem dzieci, a w szczególnoÊci spo-
sobem sp´dzania przez nie czasu wol-
nego. Pracowa∏a w Ogrodach Gier i Za-
baw Ruchowych im. W. E. Raua, które
organizowa∏y miejsca zabaw dla dzieci.
Oprócz tego za∏o˝y∏a Towarzystwo

Popierania Rozwoju Fizycznego Kobiet
i Dzieci. Razem ze Stanis∏awà Hann
by∏a inicjatorkà Warszawskiego Klubu
WioÊlarek, który powsta∏ w 1912 roku.
Patronowa∏y mu damy warszawskiej
arystokracji i bur˝uazji. By∏a to pierwsza
samodzielna organizacja tego typu na
terenie zaboru rosyjskiego. „Kurier
Warszawski” z du˝à ˝yczliwoÊcià infor-
mowa∏ czytelników: „Nowa i niezmier-
nie sympatyczna korporacja sportowa
przyby∏a wczoraj miastu naszemu. O
godz. 12? po po∏. odby∏o si´ otwarcie
Klubu wioÊlarek przy ul. ˚urawiej nr.
25 (…) Wi´c prezes Tow. wioÊlarskiego
p. Lucjan Koby∏ecki winszowa∏ energii
w przeprowadzeniu zamiaru utworze-
nia Klubu i przyrzek∏ pomoc we wszyst-
kiem i sta∏à ∏àcznoÊç obu stowarzyszeƒ
(…) P. Helena Prawdzic-Kuczalska pod-
nios∏a zas∏ugi panny Stanis∏awy Han-
nówny, która pierwsza powzi´∏a myÊl
utworzenia Klubu wioÊlarek i powo∏a∏a
ca∏e grono dzielnych pomocnic, two-
rzàcych obecny zarzàd”. Kuczalska zo-
sta∏a wiceprzewodniczàcà WKW.

Helena Kuczalska przyczyni∏a si´ do
powstania ˝eƒskiego gniazda „Soko∏a”
- Towarzystwa Gimnastycznego „Gra-

˝yna”, nazwanego imieniem odwa˝nej
bohaterki powieÊci poetyckiej Adama
Mickiewicza. Uczestniczy∏a w mi´dzy-
narodowym ruchu wychowania fizycz-
nego. Ponadto wyg∏asza∏a odczyty, pi-
sa∏a i t∏umaczy∏a artyku∏y z dziedziny
wychowania fizycznego kobiet publiko-
wane na ∏amach m. in.: „Ruchu”,
„Zdrowia”, „Bluszczu”. D∏ugoletnia
praca z dzieçmi zaowocowa∏a orygi-
nalnà ksià˝kà „Pó∏ tuzina komedyjek.
Upominek Êwiàteczny i wakacyjny dla
moich m∏odych przyjació∏ z Rabki”.

Kuczalska sp´dza∏a sezony letnie po-
czàtkowo w Rabce, potem przez wiele
lat przyje˝d˝a∏a do Ciechocinka. Dzier-
˝awi∏a pensjonat „Zach´ta” przy ul. Wy-
sokiej (dzisiaj ul. Marsza∏ka J. Pi∏suds-
kiego). Reklamy w prasie informowa∏y:
„Pensjonat „Zach´ta” Heleny Kuczalskiej
przyjmuje pod opiek´ na czas kuracyjny
dzieci i m∏odzie˝ obu p∏ci. Kuchnia
zdrowa i obfita. Pianino, gimnastyka,
masa˝, gry rozmaite na miejscu.” By∏
to zak∏ad z najlepszymi masa˝ystami i
masa˝ystkami. Warto dodaç, ˝e Ku-
czalska dzia∏a∏a w Towarzystwie Przy-
jació∏ Ciechocinka.

Po I wojnie Êwiatowej, którà sp´dzi∏a
w Rosji, osiad∏a w Toruniu. Pracowa∏a
jako nauczycielka gimnastyki, za∏o˝y∏a
te˝ w∏asne przedszkole. Publikowa∏a
artyku∏y wspomnieniowe na ∏amach
„WiadomoÊci Ciechociƒskich”, wska-
zujàc na potrzeb´ ocalania od zapom-
nienia wydarzeƒ z czasów Wielkiej Woj-
ny, która nie oszcz´dzi∏a uzdrowiska.
Nadal anga˝owa∏a si´ w dzia∏alnoÊç
ró˝nych organizacji spo∏ecznych, za co
by∏a odznaczona Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Jeszcze kilka
miesi´cy przed Êmiercià bra∏a udzia∏ w
obchodach 20-lecia Gniazda Gra˝yna.
Dawne towarzyszki zaproponowa∏y,
aby by∏a Matkà Chrzestnà sztandaru
organizacji. Otrzyma∏a te˝ dyplom
cz∏onka honorowego stowarzyszenia.
Helena Kuczalska zmar∏a 30 kwietnia
1927 r. w Toruniu i zgodnie ze swojà
wolà zosta∏a pochowana na Powàzkach
w grobie rodzinnym.

Aldona Nocna
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W XIX wieku stajà si´ modne wyjazdy do „wód”, „zdrojów” i wszelkiego rodzaju „badów”. Bogaci je˝d˝à do
Karlsbadu, Biarritz, Nicei i Abacji, mniej zamo˝ni zadowalajà si´ skromniejszymi zdrojami, których na ziemiach
polskich (szczególnie w Galicji) nie brak. Kuracjuszy zaprasza Krynica, Rymanów, Rabka, Szczawnica, Ciechocinek
czy Na∏´czów.
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W drodze do wód

We wszystkich kurortach czas mija
podobnie. Picie leczniczych êróde∏ pod-
czas spaceru, posi∏ki przy wspólnym
stole, gdzie nawiàzywa∏y si´ znajomoÊ-
ci. Promenada na deptaku, koncert w
muszli, w której orkiestra zdrojowa gra
przeboje z modnych operetek. Wieczo-
rem „reuniony” w Kurhausie. I tak przez
6 - 8 tygodni.

Kurort bardzo szykowny

„Moc kuracjuszy zjecha∏a do Fran-
zensbadu [obecnie Franciszkaƒskie
¸aênie w Czechach], tote˝ wszystkie
hotele i pensjonaty by∏y przepe∏nione,
zaÊ przy êród∏ach t∏ok niesamowity -
tak wspomina∏ swój wyjazd do wód
na poczàtku XX wieku Antoni Kienie-
wicz w ksià˝ce „Nad Prypecià dawno
temu. Wspomnienia z zamierzch∏ej
przesz∏oÊci”. - Na przechadzkach w
parku mo˝na by∏o spotkaç rodziny z
kubkami. W niedziel´ z pobliskiego
Eger zje˝d˝a∏o do Franzensbadu moc
wojskowych, szykownych oficerów
austriackich. Starali si´ zawrzeç znajo-
moÊci z m∏odymi paniami. W parku
wówczas przygrywa∏a orkiestra wojs-
kowa, wieczorem odbywa∏y si´ taƒce
w kasynie. (…)

Pewnego dnia pojechaliÊmy do po-
∏o˝onego za Marienbadem Karlsbadu
[obecnie Karlowe Vary] Kurort bardzo
szykowny z eleganckà publicznoÊcià,
nawiedzany rok rocznie przez korono-
wane g∏owy. Wspania∏e hotele, prze-
pi´kne magazyny, przewa˝nie filie ró˝-
nych pierwszorz´dnych firm wiedeƒs-
kich. Kuracjusze w przewa˝ajàcym pro-
cencie ród m´ski, i to starsi panowie,
robiàcy wra˝enie wielkich smakoszów,
którym zalecona zosta∏a dieta i kilku-
tygodniowa prawie g∏odówka popijali
wytryskujàcà wysoko fontann´ Szpru-
del w stanie wrzàcym”.

Poczàtki turystyki zdrowotnej

Ale zanim kuracjusz zasmakowa∏
kàpiele b∏otne i wody lecznicze, mu-
sia∏ zajàç si´ przygotowaniem do wy-
jazdu, a przede wszystkim ustaleniem
celu i terminu wyprawy. Drukowano

ju˝ wtedy przewodniki. Najpopular-
niejsze by∏y serie: niemieckie Baedeke-
ry i francuskie Les Guides Bleus. Kolej-
nym udogodnieniem sta∏y si´ biura
podró˝y, wÊród nich najs∏ynniejsze -
Thomasa Cooka, powsta∏e w 1841 r.
Natomiast na ziemiach polskich do
poczàtku XX w. ukaza∏o si´ drukiem
niewiele przewodników. Dopiero w
1903 r. wydano nak∏adem Eugeniusza
Starczewskiego w Warszawie „Podró˝-
nik polski. Przewodnik po Europie”,
który zawiera∏ opis prawie ca∏ej Europy
wraz z planami wi´kszych miast. Na
wybór miejscowoÊci kuracyjnej g∏ówny
wp∏yw mieli lekarze, sàsiedzi czy zna-
jomi. Zdarza∏o si´, ̋ e w jednym kurorcie
spotykali si´ mieszkaƒcy tego samego
powiatu.

Od lat pi´çdziesiàtych XIX wieku po-
dró˝e sta∏y si´ mniej ucià˝liwe - pojawi-
∏a si´ przecie˝ kolej. Dojazd do uzdro-
wisk szwajcarskich, w∏oskich, austro-
w´gierskich prowadzi∏ przez Kraków
i Wiedeƒ. A na poczàtku XX w. w se-
zonie zimowym mo˝na by∏o ju˝ bez-
poÊrednio dojechaç z Warszawy do
Cannes. Trzeba by∏o jednak przekroczyç

granic´ Cesarstwa Rosyjskiego i Aus-
triacko-W´gierskiego i poddaç si´ dro-
biazgowej kontroli ze strony rosyjskiej.

Do polskich uzdrowisk w Galicji do-
jazd tak˝e nie by∏ ∏atwy. Aby pod ko-
niec XIX wieku dostaç si´ do Krynicy,
nale˝a∏o jechaç pociàgiem na Lwów
do Tarnowa, a nast´pnie w Tarnowie
przesiàÊç si´ na pociàg do Leluchowa,
którym doje˝d˝a∏o si´ tylko do Muszy-
ny. Dalej do Krynicy doro˝kà. Pociàg
do Krynicy zaczà∏ kursowaç dopiero w
1911 r. Ca∏a podró˝ z Krakowa do Kry-
nicy trwa∏a ponad 9 godzin. Dojazd
do Szczawnicy czy Zakopanego by∏
jeszcze gorszy. Do Zakopanego pociàgi
zacz´∏y kursowaç dopiero w 1899 r.,
a do Szczawnicy nie kursujà do dzisiaj.
Sama podró˝ kolejà te˝ nie by∏a przy-
jemna. Nie znano wtedy jeszcze wa-
gonów restauracyjnych, ca∏y prowiant
trzeba by∏o braç ze sobà lub ˝ywiç si´
w bufetach dworcowych, co powo-
dowa∏o d∏u˝sze postoje na stacjach.
Wagony restauracyjne zacz´∏y funkcjo-
nowaç na d∏u˝szych trasach dopiero
pod koniec XIX wieku.

Ówczesne pociàgi sk∏ada∏y si´ z lo-

Ryc. „Pociàg m´˝owski” odje˝d˝ajàcy z Ciechocinka do Warszawy, Franciszek Kostrzewski.



ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI15

HISTORIA

komotywy, w´glarki, z której palacz
bra∏ w czasie jazdy ∏opatà w´giel pod
palenisko w lokomotywie, wagonu
pocztowego, wreszcie wagonów oso-
bowych klasy pierwszej, drugiej i trze-
ciej. Wagon klasy I mia∏ przedzia∏y,
zwane jeszcze wówczas coupe, i móg∏
byç zaj´ty przez ca∏à rodzin´. Wagon
klasy II nie zapewnia∏ ju˝ takiej izolacji,
ale i tutaj przedzia∏y by∏y wyÊcie∏ane,
przeznaczone najwy˝ej dla szeÊciu pa-
sa˝erów. Wagony klasy III nie dzieli∏y
si´ na przedzia∏y, siedzia∏o si´ tutaj na
twardych ∏awkach. Drzwi znajdowa∏y
si´ po bokach ka˝dego przedzia∏u. Z
peronu wchodzi∏o si´ najpierw na sto-
pieƒ, biegnàcy wzd∏u˝ ca∏ego wagonu,
by uchwyciç za klamk´ i dostaç si´ do
wn´trza. Konduktor obs∏ugujàcy pociàg
przechodzi∏ z wagonu do wagonu po
tym stopniu - jakby ∏awie z zewnàtrz.
W Êrodku wagonu przy ka˝dym oknie
wisia∏ parciany pas, za pomocà które-
go mo˝na by∏o opuÊciç szyb´ i prze-
wietrzyç wn´trze. Trzeba by∏o tylko
uwa˝aç, aby k∏´by dymu lub co gorsza
iskry z lokomotywy nie wpad∏y do prze-
dzia∏u. OÊwietlenie wagonu dawa∏a
lampa gazowa umieszczona pod su-
fitem. Nie by∏o ∏atwo. Pó∏ biedy, kiedy
na czas podró˝y by∏o mi∏e towarzyst-
wo!

Wygoda i elegancja

Na koniec przyst´powano do przy-
gotowaƒ ubioru stosownego do pod-
ró˝y, ekwipunku potrzebnego na czas
przebywania w pociàgu oraz gardero-
by niezb´dnej do pobytu w kurorcie.
W „Przewodniku Zakochanych” z 1903
r. radzono: „ubiór podró˝ny (do wa-
gonu) powinien zalecaç si´ wygodà w
po∏àczeniu z elegancjà”. Dla panów
najstosowniejszy by∏ „wolny krój ma-
rynarki, pó∏-jasny w kratk´, do tego
koszula kolorowa niekrochmalona z
wyk∏adanym m´skim ko∏nierzykiem bez
gorsu i mankietów. Czapeczka podró˝-
na mi´kka, z tego samego materia∏u
co ubiór”. Panie zaÊ najcz´Êciej nosi∏y
trencze i kostiumy angielskie, na g∏o-
w´ zak∏ada∏y ma∏e toczki lub berety.
Rezygnowano z kapeluszy strojnych w
kwiaty, pióra, ptaki, gdy˝ w trakcie
podró˝y mog∏yby ulec zniszczeniu. W
przedziale kolejowym dama przewa˝-
nie nie zdejmowa∏a kapelusza (wiado-
mo ju˝, skàd te migreny). Bardzo prak-
tyczna by∏a woalka jako ochrona przed
wiatrem, s∏oƒcem, kurzem. Suknie pod-
ró˝ne by∏y z regu∏y krótsze ni˝ normal-
ne albo stosowano ró˝nego rodzaju
podpi´cia. Sposobów na podpinanie

sukien by∏o wiele. Na rycinach z XIX
wieku napotykamy ró˝nego rodzaju
tasiemki do podwiàzywania, patki czy
guziki. Na ubrania wybierano materia∏y
gwarantujàce komfort w podró˝y, np.
tkaniny nieprzemakalne (ang. water-
proof), w kolorach zgaszonej zieleni
lub innych naturalnych. Przez ca∏y XIX
wiek w ubiorach podró˝nych wyjàtko-
wo ch´tnie stosowano tkaniny w kra-
t´. Ich wielkim wielbicielem by∏ ksià˝´
Walii, póêniejszy król Edward VII. To
jemu d˝entelmeni zawdzi´czajà we∏n´
w dyskretnà krat´ zwanà Prince de
Galles (ksià˝´ Walii). W ogóle jako wzór
do naÊladowania w podró˝y stawiano
Anglików i wiele tkanin, akcesoriów
podró˝nych czy cz´Êci ubioru nosi∏o
nazwy zaczerpni´te z j´zyka angiels-
kiego.

Baga˝ podró˝ny mia∏ okreÊlonà po-
jemnoÊç i trzeba by∏o ograniczyç si´
do zaledwie paru rzeczy, a mimo to
pozostaç modnym. Pó∏ biedy z baga-
˝em m´skim. Ale te˝ nale˝a∏o zabraç
ubranie wizytowe i sportowe, czyli kra-
ciastà marynark´, pumpy, poƒczochy
i sznurowane pó∏buciki. Sprawa kom-
plikowa∏a si´ z baga˝em kobiecym. W
owym czasie toaleta damska by∏a stroj-
na i ró˝norodna. Oprócz kostiumów i
sukien na ró˝ne okazje, bielizny, obu-
wia, kapeluszy i parasolek nale˝a∏o za-
braç  stroje sportowe: do tenisa, jazdy
na rowerze, wypraw w góry. Ten ostat-
ni nie by∏ szczególnie dobrze przysto-
sowany do dalekich marszrut. W latach
90-tych XIX wieku bardzo wygodnym
rozwiàzaniem na wyprawy górskie by∏y
krótkie, pod kolanami zwiàzywane ka-
lesony i spódnice spinane na bokach
lub podnoszone na patkach. Na g∏owie
turystki mia∏y kapelusze w fasonie myÊ-
liwskim. Specyfikà mody górskiej w Za-
kopanem by∏o u˝ywanie góralskich
serdaków i ciupag zamiast wysokich
lasek alpejskich. Damy udajàce si´ do
kurortów nadmorskich musia∏y zadbaç
o wybór kostiumu kàpielowego. Z bie-
giem lat stawa∏y si´ one coraz krótsze.
Szyto je z tkanin bawe∏nianych, ozda-
biano motywami marynarskimi.

Pe∏ny wykaz ubiorów, które nale˝a-
∏o zabraç ze sobà na wyjazd zawarty
jest w artykule Lucyny åwierczakiewic-
zowej z 1888 roku: „Trzy kostiumy, z
których jeden powinien byç strojniejszy
na koncert, zebranie wieczorne lub tym
podobne - czwarty - podró˝ny, który
s∏u˝y póêniej na flagi lub dalsze wy-
cieczki. Dwa z tych czterech powinny
byç zupe∏nie nowe, a wszystkie bardzo
ma∏o u˝ywane. Okrycie jedno cieplejsze,

dwa l˝ejsze, z których jedno strojne,
nowe, drugie, na flag´ i do podró˝y
mo˝e byç dawniejsze”. Wa˝ne by∏y
kapelusze. Do kurortów „Bluszcz” po-
leca∏ s∏omiane, cz´sto wiàzane pod
brodà, np. w 1888 r. ch´tnie noszono
kapelusze „Jokohama” z sitowia amery-
kaƒskiego. Buty odpowiednie na spa-
cery, to „trzewiki angielskie, to jest
sznurowane na kilka dziurek, jak obu-
wie wiejskich kobiet (…) z rozmaitej
skórki”.

Z kufrem do uzdrowiska

Pakujàc si´, nie mo˝na by∏o zapom-
nieç o przyborach toaletowych. A do
tego dochodzi∏y jeszcze dla wybiera-
jàcych si´ do galicyjskich kurortów poÊ-
ciel czy garnki. Sama czynnoÊç pako-
wania wymaga∏a niema∏ej zr´cznoÊci
oraz posiadania stosownych kufrów.
W drugiej po∏owie XIX wieku produ-
kowano je w wielu rozmiarach i typach.
By∏y specjalne kufry na kapelusze, buty
(z przegródkami, prawid∏ami, pokrow-
cami, pastami), z futera∏ami na broƒ i
sk∏adanà wann´ gumowà (sic!). W pro-
dukcji kufrów specjalizowa∏o si´ wiele
firm. Najs∏ynniejsza z nich, istniejàca
do dzisiaj, to firma „Louis Vuitton”.
Wynalazkiem by∏ kufer w formie szafy,
który dotar∏ do Europy z Ameryki. W
hotelach, szczególnie w∏oskich i szwaj-
carskich istnia∏ zwyczaj naklejania na
baga˝ach odje˝d˝ajàcych goÊci nalepek
reklamowych, np. z widokami danej
miejscowoÊci. Dla ówczesnych pod-
ró˝nych nie istnia∏ problem dêwigania
baga˝u. Kuframi zajmowa∏a si´ s∏u˝ba,
tragarze, personel hotelu. Jecha∏y one
w wagonie pocztowym. Zgubienie
kufra zdarza∏o si´ bardzo rzadko.
Oprócz kufrów u˝ywano te˝ walizek
ze skóry, fibry lub ceraty oraz nese-
serów. W koƒcu XIX wieku nesesery
mia∏y kszta∏t sakwoja˝a i pakowano do
niego niezb´dne rzeczy na czas pod-
ró˝y, a wi´c: flakony, mydelniczki, lu-
sterka, przybory do manicure, grzebyki,
przybory do zapinania butów, wreszcie
koszul´ nocnà, pantofle i peniuar. Pa-
nowie ograniczali si´ tylko do przybo-
rów toaletowych i nieodzownego pledu
w szkockà krat´.

Po uporaniu si´ z baga˝ami, bileta-
mi, po licznych po˝egnaniach podró˝ni
mogli usadowiç si´ w przedziale i cze-
kaç na gwizdek zawiadowcy stacji.
Wreszcie pociàg rusza∏ w drog´.

    Izabela Gass
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Krzysztof Misiak i Ryszard Wolbach oraz Mark Olbrich Blues Eternity byli goÊçmi
tegorocznej edycji Prezentacji Artystycznych Sztuka Bez Barier.

Piosenki z imionami

Najpierw jednak 23 czerwca w Tea-
trze Letnim wystàpili ciechociƒscy ar-
tyÊci. Wieczór otworzy∏ pARTyzant, czyli
duet Krzysztofa i Miko∏aja Toczków, z
wirtuozerskimi popisami na gitarze. Po
nich utwory z p∏yty „Wieczny ch∏opiec”
zaprezentowali Sko∏owani. Po nich
przyszed∏ czas na goÊci.

Krzysztof Misiak i Ryszard Wolbach
przygotowali recital „Noc w Harlemie”
utrzymany w ˝artobliwym klimacie, ob-
racajàcy si´ w stylistyce ballady, folku,
bluesa i country. Podczas koncertu ar-
tyÊci zaprezentowali utwory z repertuaru
zespo∏ów Harlem i Babsztyl oraz o os-

tatniej p∏yty Ryszarda Wolbacha „Pola-
ny”.

Mark Olbrich przyjecha∏ z zespo∏em,
który tworzà Eddie Angel (gitara, Êpiew),
Igor Nowicki (instrumenty klawiszowe)
i Alessandro Cinelli (perkusja). W tym
sk∏adzie zespó∏ zrealizowa∏ p∏yt´ „Blues
Everywhere”

Sztuk´ Bez Barier wspierali Agencja
Artystyczna Sajgon dzia∏ajàca przy Sto-
warzyszeniu Centrum Niezale˝nego
˚ycia w Ciechocinku oraz HRP Pamela
w Toruniu. Patronat Honorowy nad
wydarzeniem objà∏ Leszek Dzier˝ewicz,
burmistrz Ciechocinka.

Blues zabrzmia∏ w uzdrowisku
M∏odzi wokaliÊci z pracowni Miejs-

kiego Centrum Kultury 16 czerwca
przygotowali koncert „Piosenki z imio-
nami w tle”. Wydarzenie odby∏o si´ w
ramach cyklu Cztery Pory Roku.

ArtyÊci pod kierunkiem S∏awomira Ma-
∏eckiego zaÊpiewali znane piosenki, takie
jak: „Anna Maria”, „Meluzyna”, „BaÊka”,
„Ewka”, „Georgia”.
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Ju˝ po raz drugi pod t´˝niami odby∏ si´ piknik na powitanie wakacji. Na
scenie wystàpi∏y gwiazdy hip-hopu i muzyki elektronicznej.

M∏odzie˝ powita∏a wakacje

Po ubieg∏orocznym debiucie i wyst´pie m.in. Mesajah i Tedego, tak˝e w tym
roku uda∏o si´ Êciàgnàç do Ciechocinka muzyczne gwiazdy. 30 czerwca wystàpili
K´K´, Paluch, DJ Zaki, CJ Stone, DJ Hazel oraz I.GOT.U.

Letnie warsztaty
muzyczne

Koncert w sali kinowo-widowiskowej
zwieƒczy∏ 26 czerwca warsztaty muzycz-
ne organizowane przez Miejskie Centrum
Kultury wspólnie z Camerata Vladislavia
oraz Niepublicznà Szko∏à Muzycznà I
stopnia w Aleksandrowie Kujawskim.

Biorà w nich udzia∏ m∏odzi artyÊci ze
szkó∏ muzycznych regionu, gdzie pod
okiem pedagogów - muzyków, doskonalà
swoje umiej´tnoÊci.

WÊród licznie zgromadzonej publicz-
noÊci koncertu, oprócz rodziców byli te˝
goÊcie i mieszkaƒcy Ciechocinka. Szczegól-
nie goràce brawa otrzyma∏y m∏ode skrzy-
paczki, waltornista oraz utalentowana so-
listka Alicja Deicka.

      Barbara Kawczyƒska

Weronika Dorocka to wychowanka Pracowni Rysunki i Malarstwa
dzia∏ajàcej w Miejskim Centrum Kultury, kierowanej przez Êwietnego
pedagoga akademickiego i artyst´, prof. Paw∏a Lewandowskiego-Palle.

Wystawa prac Dominiki to zwieƒ-
czenie 11-letniej edukacji artystycznej
w naszej pracowni i stanowi retrospek-
cj´ wykonanych prac, poczàwszy od
dzieci´cych, cudownie naiwnych, po
dojrza∏e, perfekcyjnie wykonane, o nie-
wàtpliwie ogromnej wartoÊci artys-
tycznej i Êwietnie opanowanym war-

sztacie technik malarskich. Wystawione
prace zamykajà pewien etap w ˝yciu
m∏odej artystki. Mamy nadziej´, ˝e
zdobyta wiedza i umiej´tnoÊci, które
u nas naby∏a, b´dà poczàtkiem powa˝-
nej drogi artystycznej - czego serdecznie
˝yczymy.

   Barbara Kawczyƒska

„11 lat, 11 dni...”
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Zdaniem psychologa

Moc p∏ynàca z ruchu
KINO „ZDRÓJ”

W sierpniu planujemy zagraç:

„Co w trawie piszczy?”
bajka 2D, animacja, przygodowy, komedia,

prod. Francja, Luksemburg,
czas projekcji 1.28, b/o

3.08 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16)
i 4.08 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Whitney”
dokumentalny, prod. USA, WLK. Brytania

3.08 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 4.08 (sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Ksià˝´ CzaruÊ”
bajka 2D, animacja, komedia, musical, prod.

USA, Kanada, czas projekcji 1.30 b/o
10.08 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16) i 11.08

(sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)
„Zimna wojna”

dramat, prod. Polska, czas projekcji 1,23,
od 15 lat

10.08 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19) i 11.08
(sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Jak zostaç czarodziejem”
bajka 2D, animacja, komedia, przygodowy,

prod. Meksyk, Wlk. Brytania,
zas projekcji 1,37, b/o

17.08 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16) i 18.08
(sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16)

„Samson”
dramat, akcja, prod. USA, RPA,
czas projekcji 1,50, od 15 lat

17.08 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19) i 18.08
(sobota) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Pozycja obowiàzkowa”
komedia, prod. USA, czas projekcji 1.44,

od 15 lat
20.08 (poniedzia∏ek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

i 21.08 (wtorek) godz. 19.00
„Odnajd´ Ci´”

sensacyjny, thriller, prod. Polska,
czas projekcji 1.23

23.08 (czwartek) godz. 19.00 (kasa 18-19)
i 24.08 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Iniemamocni 2”
bajka 2D, animacja, przygodowy,

prod. USA, czas projekcji 1.58, b/o
26.08 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16),

27.08 (poniedzia∏ek) godz. 16.00 (kasa 15-16)
i 28.08 (wtorek) godz. 16.00 (kasa 15-16)

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.

Brak ruchu stanowi dla cz∏owieka wi´k-
sze zagro˝enie ni˝ nadwaga. Nawet ludzie
z nadwagà mogà ˝yç d∏ugo i szcz´Êliwie,
jeÊli majà odpowiednio du˝o ruchu. Lepiej
jednak tej nadwagi nie mieç.

Najbardziej naturalnà formà ruchu jest
praca fizyczna na Êwie˝ym powietrzu. Jest
to równie˝ najlepsza forma relaksu po pracy
umys∏owej. Najwi´kszy po˝ytek dla naszego
zdrowia przyniesie praca dynamiczna, an-
ga˝ujàca mo˝liwie wszystkie mi´Ênie. Mo˝e
to byç na przyk∏ad kopanie ogródka czy
odgarnianie Êniegu w zimie. Inne po˝ytecz-
ne dla zdrowia formy ruchu to m.in.: spa-
cery, gimnastyka, jazda na rowerze, p∏ywa-
nie.

Ruch zapobiega trzem najwi´kszym
plagom dwudziestego pierwszego wieku:
oty∏oÊci, bólom kr´gos∏upa i depresji. Re-
gularny ruch wp∏ywa na utrzymanie pra-
wid∏owej gospodarki lipidowej, cukrowej
i hormonalnej oraz usprawnia system im-
munologiczny. Pozwala utrzymaç mocne
serce, szczup∏e i umi´Ênione cia∏o, spr´˝yste
i mocne stawy i koÊci. Poza tym regularny
wysi∏ek fizyczny dzia∏a na organizm cz∏o-
wieka jak najlepsza mikstura odm∏adzajàca.

Najlepszà formà zapobiegania bólom
kr´gos∏upa sà odpowiednio dobrane çwi-
czenia. Takie, które wzmacniajà mi´Ênie
utrzymujàce kr´gos∏up w prawid∏owej po-
zycji. A depresja - to nic innego jak stan
obni˝onej energii ˝yciowej. Ruch niewàt-
pliwie sprzyja podnoszeniu poziomu tej
energii. Kiedy dopada ci´ przygn´bienie,
zmuÊ si´ do wysi∏ku fizycznego. Po pierw-
sze, skutkuje to usprawnieniem trawienia
i przyswajania pokarmów. Po drugie, za-
pewnia lepsze dotlenienie wszystkich ko-
mórek cia∏a, w tym komórek mózgu. A to
przecie˝ mózg decyduje o tym, czy czujemy
si´ szcz´Êliwi czy wpadamy w przygn´bie-
nie. Mózg jest wielkim tleno˝ercà. Wa˝y
oko∏o pó∏ kilograma, co stanowi mniej wi´-
cej 2 procent wagi cia∏a, a zu˝ywa 20 pro-
cent wdychanego przez nas tlenu. Co si´
dzieje gdy chodzimy, biegamy czy jeêdzi-
my rowerem? Krew krà˝y szybciej i dostar-
cza wi´cej krwi do mózgu. W naszym móz-
gu buzuje energia jak ogieƒ w kominku, a
ogieƒ w kominku buzuje tym bardziej, im
bardziej otworzysz dop∏yw powietrza, tlenu.
Ponadto dzi´ki ruchowi powstajà w Twoim
mózgu endorfiny - hormony szcz´Êcia.
Dbajmy o dotlenianie naszego mózgu -

jeÊli ruch, to na Êwie˝ym powietrzu; jeÊli
praca umys∏owa, to przy otwartym oknie.

Inne korzyÊci p∏ynàce z wykonywania
çwiczeƒ, to: redukcja wystàpienia zawa∏u,
udaru i nowotworu; wi´ksza wydajnoÊç i
szybkoÊç umys∏u, lepsze funkcje poznawcze
w póêniejszym wieku, spokojniejszy sen,
lepszy stosunek do w∏asnego cia∏a i samo-
akceptacja, a co za tym idzie wy˝sze poczu-
cie w∏asnej wartoÊci. Wa˝nà sprawà jest,
aby dostosowaç rodzaj pracy fizycznej, çwi-
czeƒ lub amatorskiego sportu do swojego
wieku, typu organizmu i jego wydolnoÊci.
Niektórzy potrzebujà intensywnego ruchu
i ci´˝kiej pracy. Innym lepiej zrobi spacer.
Dla cz∏owieka o delikatnej budowie cia∏a
lub starszego zbyt m´czàce çwiczenia mogà
okazaç si´ szkodliwe, podobnie jak zbyt
ci´˝ka praca fizyczna. Cia∏o jest stworzone,
aby si´ ruszaç. Wspaniale jest mieç silne,
gibkie cia∏o - w tym tak˝e silne i wytrzyma∏e
serce.

Ruch powinien stanowiç podstawowy
element naszej codziennoÊci. Tymczasem
na podwórkach nie widaç biegajàcych dzie-
ci, a my przesiadamy si´ sprzed biurka w
pracy, do samochodu, aby w domu zasiàÊç
przed telewizorem czy komputerem. Ruch
odk∏adamy na póêniej, bo mamy tak wiele
obowiàzków domowych i zawodowych.
Spójrzmy na to inaczej: bioràc pod uwag´
fakt, ˝e çwiczenia wyd∏u˝ajà ˝ycie Êrednio
siedem lat, çwiczàc - oszcz´dzamy czas!
Uwierz, ˝e nasze cia∏a uwielbiajà çwiczenia
i odnoszà w tym same korzyÊci. Zacznij
powoli, nie obcià˝ajàc zbytnio serca - po
prostu wstaƒ i idê na spacer.

Z ˚YCIA MIASTA
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Jowita Kunicka i Marta Sochacka, studentki Wydzia∏u Sztuk Pi´knych UMK, 29 czerwca otworzy∏y wystaw´
swoich fotografii w Galerii Pod Dachem Nieba.

Kobiety w kadrze

Wystaw´ tworzà g∏ównie portrety
kobiet, ukazujàce je jako delikatne, ale
jednoczeÊnie silne. - Fotografujemy je
ze wzgl´du na delikatnoÊç i sensualnoÊç
- mówi∏a Marta Sochacka, po∏owa ar-
tystycznego duetu. - Dlaczego duet?
Âwietnie si´ rozumiemy, a zdj´cia wpi-
sujà si´ w naszà przyjaêƒ - doda∏a Jo-
wita Kunicka. Jak wskazywa∏y foto-
grafki, sesje zdj´ciowe sà zazwyczaj
inscenizowane, cz´sto samo miejsce
wybierane na sesje jest szczególne,

czymÊ si´ wyró˝nia, a czasem to mo-
delka gra g∏ównà rol´.

Jowita Kunicka i Marta Sochacka
studiujà na kierunku sztuka mediów i
edukacja wizualna na specjalnoÊci fo-
tografia i multimedia. Pasja do fotografii
towarzyszy im od najm∏odszych lat, a
duet zapoczàtkowa∏y trzy lata temu.
Wspó∏praca zdà˝y∏a zaowocowaç kil-
koma wystawami m.in indywidualnà
wystawà w Galerii 011 w Od Nowie,
Bibliotece Publicznej w Ciechocinku, w

siedzibie firmy Apator w ¸ysomicach,
w Galerii S w Toruniu jak i udzia∏em w
wystawach zbiorowych w Centrum
Sztuki Wspó∏czesnej w Toruniu czy w
Domu Muz. Dzia∏ania duetu mo˝na
obserwowaç w mediach spo∏ecznoÊcio-
wych pod nazwà Chimery.

Wystaw´ mo˝na oglàdaç w Galerii
Pod Dachem Nieba (Szpital Wojskowy,
ul. Wojska Polskiego 5, wejÊcie od stro-
ny cerkwi, III pi´tro) do koƒca lipca w
dni powszednie w godz. 9.30-15.
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Dla uczniów klas III ciechociƒskiego gimnazjum 22 czerwca by∏ dniem, w którym po˝egnali si´ ze swojà do-
tychczasowà szko∏à. W niej sp´dzili, dla jednych - najpi´kniejsze, dla niektórych - trudne trzy lata.

Rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 1 dobieg∏ koƒca 22 czerwca. Podczas uroczystej akademii by∏y s∏owa
podsumowaƒ, podzi´kowaƒ i niestety - po˝egnaƒ. Na twarzach goÊci zgromadzonych w sali gimnastycznej
pojawia∏y si´ uÊmiechy, ale chwilami w oczach niektórych widaç by∏o ∏zy wzruszenia.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 20
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Po˝egnanie z gimnazjum

Oficjalnego otwarcia uroczystoÊci
dokona∏ Maciej Wzi´ch, dyrektor Szko∏y
Podstawowej nr 3. Zwróci∏ si´ do trze-
cioklasistów, dzi´kujàc im za godne
reprezentowanie szko∏y w ró˝nych
konkursach, zawodach sportowych,
imprezach artystycznych. ˚yczy∏, aby
dalsza nauka dostarczy∏a absolwentom
wiele radoÊci i satysfakcji. Ciep∏e s∏owa
skierowa∏ równie˝ do nauczycieli, pra-
cowników obs∏ugi, rodziców, przedsta-
wicieli w∏adz przyby∏ych na uroczystoÊç.

Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz Cie-
chocinka, uhonorowa∏ nagrodà Primus
inter pares Wojciecha Gawineckiego,
ucznia klasy III c. By∏ on trzykrotnym
laureatem konkursów przedmiotowych,
uzyska∏ bardzo wysoki wynik egzaminu
gimnazjalnego i Êrednià wyników w
nauce 5,50. Na takie wyró˝nienie trzeba
wi´c ci´˝ko zapracowaç i niecz´sto
zdarza si´ wÊród absolwentów.

Klara Drobniewska, wiceprzewodni-

czàca Komisji OÊwiaty, ufundowa∏a
nagrod´ dla Zuzanny Trojanowskiej,
która uzyska∏a bardzo wysokie wyniki
w nauce i na egzaminie gimnazjalnym
oraz wyró˝nia∏a si´ aktywnà pracà na
rzecz szko∏y i miasta.

Dyrektor wr´czy∏ te˝ Êwiadectwa z
wyró˝nieniem i nagrody ksià˝kowe ucz-
niom ze Êrednià ponad 4,76. Byli to:
Wojciech Gawinecki, Zuzanna Troja-
nowska, Karolina Cierpisz, Zofia Gacko-
wska, Wiktoria Górecka, Marcel Ma-
tyjanowski, Konstancja Cichocka, Mar-
tyna Rybarczyk.

Nagrody ksià˝kowe i dyplomy otrzy-
mali:

- za wzorowà frekwencj´ w latach
2015-2018 - Wiktoria Górecka,

- za wzorowe reprezentowanie szko-
∏y w Poczcie Sztandarowym - Wiktoria
Górecka, Monika Maƒkowska, Zuzanna
Walczak ,  Oty l ia  Zegarowska,

- za wzorowà prac´ w bibliotece

szkolnej - Agata Boniecka,
- Super Sportowcy Roku - Wiktoria

Górecka i Wojciech Gawinecki.
Listy gratulacyjne otrzymali rodzice,

których dzieci uzyska∏y Êwiadectwa z
wyró˝nieniem.

Pan Dyrektor wr´czy∏ te˝ podzi´ko-
wania rodzicom, którzy byli zaanga˝o-
 wani w prac´ na rzecz szko∏y.

Absolwenci goràco podzi´kowali
nauczycielom, wszystkim pracownikom
szko∏y, rodzicom za trud w∏o˝ony w
ich wychowanie i  nauczanie.

UroczystoÊç mia∏a podnios∏y nastrój,
wszystkim towarzyszy∏o wzruszenie i
niejednej osobie zakr´ci∏a si´ w oku
∏ezka. Po uroczystoÊci oficjalnej absol-
wenci spotkali si´ z wychowawcami w
klasach. Program uroczystoÊci przygo-
towa∏y: Ewa Rogoziƒska, scenografi´:
Joanna ˚elazkiewicz, Ma∏gorzata Bu-
jalska i Justyna Mandra.

          Ewa Rogoziƒska

˚egnaj szko∏o, witajcie wakacje!

Koniec roku szkolnego to zawsze
czas podsumowaƒ, trzeba wyciàgnàç
wnioski, doceniç sukcesy, przeanalizo-
waç trudnoÊci. Niewàtpliwym osiàg-
ni´ciem sà wyniki uczniów klasy VI C:
Kacpra, Weroniki i Bartka. Kacper za
sukcesy w konkursach przedmiotowych,
a tak˝e wysokà Êrednià otrzyma∏ na-
grod´ burmistrza Ciechocinka, Leszka
Dzier˝ewicza. Weronika i Bartek za
swoje osiàgni´cia otrzymali nagrody
od dyrektora, ufundowane przez Sto-
warzyszenie Przyjació∏ Szko∏y Podsta-
wowej nr 1 w Ciechocinku.

Dyrektor szko∏y Joanna Braatz pod-
sumowa∏a minione dziesi´ç miesi´cy,
przedstawiajàc statystyki, które w is-
totny sposób odzwierciedlajà dzia∏ania
uczniów, nauczycieli, rodziców, a tak-
˝e wszystkich, którzy sprzyjajà dzia∏a-

niom naszej szko∏y.
Najwy˝sze Êrednie osiàgn´∏y klasy:

Vb - 4,84, VIb - 4,57, IVa - 4,52; Vc -
4.51. WÊród uczniów klas IV-VII a˝ 99
uczniów zdoby∏o Êrednià 4,75 i wy˝ej,
63 uczniów zachowywa∏o si´ wzoro-
wo, natomiast  86 bardzo dobrze.
Najwy˝szà frekwencjà mog∏y si´ po-
chwaliç klasy: Vb - 92%, IIIe - 91%, Ib
- 90,9%, VIb - 90,5%, IIIa - 90,4%.

Nasza szko∏a to tak˝e sukcesy ze-
spo∏ów: AJEK, AJECZEK, Kapeli nie do
zdarcia, Solinek oraz reprezentacji spor-
towych. Uczniowie zdobywali wysokie
miejsca w konkursach przedmiotowych,
artystycznych i sportowych. Nie sposób
ich wszystkich wymieniç, dlatego za-
praszamy do odwiedzenia szkolnej stro-
ny internetowej: www.sp1ciechoci-
nek.szkolnastrona.pl. W zak∏adce

„Sukcesy uczniów” wymienione sà
os iàgni´c ia naszych uczniów.

22 czerwca to dzieƒ wyjàtkowy nie
tylko dlatego, ˝e na horyzoncie pojawi-
∏y si´ wakacje. Cz´Êç uczniów naszej
szko∏y ˝egna∏a si´ z murami ciecho-
ciƒskiej Jedynki, by we wrzeÊniu zaczàç
edukacj´ w Szkole Podstawowej nr 3
im. Polskich Olimpijczyków. W efekcie
reformy, zgodnie z zasadami rejonizacji,
cz´Êç dzieci ucz´szczajàcych obecnie
do klas 3. i 6. podejmie nauk´ w szkole
przy ulicy Wojska Polskiego. Niektórzy
szóstoklasiÊci wybrali szko∏´ prowadzo-
nà przez Salezjanów w Aleksandrowie
Kujawskim.

Podczas akademii Karolina Ocho-
ciƒska, przewodniczàca Rady Rodziców,
po˝egna∏a nauczycieli odchodzàcych
na emerytur´, a tak˝e przechodzàcych



Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 3 22 czerwca uroczystà akademià za-
koƒczyli rok szkolny.

Najepsi uczniowie w Szkole
Podstawowej nr 3

im. Polskich Olimpijczyków
Rok szkony 2017/2018

W urz´dzie
zap∏acisz kartà
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Koniec nauki,
niech ˝yjà wakacje
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w efekcie reformy do SP3 jak równie˝
belfrów, którzy z innych powodów
zmieniajà miejsce zatrudnienia. We
wrzeÊniu, na szkolnym korytarzu, nie
spotkamy si´ ju˝ z wicedyrektor Danutà
Kapelaty-Hryniewicz, polonistkà Iwonà
Janiszewskà, Anià Baranik - nauczycie-
lem wczesnoszkolnym, Ewelinà Cent-
kowskà - nauczycielkà muzyki, Olgà

Wojciechowskà - psychologiem i Joan-
nà Bober - wychowawcà Êwietlicy. Zno-
wu zrobi∏o si´ powa˝nie i nostalgicznie.
Bo jak tu si´ cieszyç, rozstajàc si´ z tak
dobrymi pedagogami.

Na szcz´Êcie uczniowie klasy VI B
przygotowali wspólnie z Iwonà Jani-
szewskà zabawnà cz´Êç artystycznà.
Mo˝na by∏o si´ poÊmiaç, nie myÊlàc

przy tym o rzewnych po˝egnaniach.
AJKI pod okiem Pani Iwony Krzysz-
tanowicz i Kapela nie do zdarcia Toma-
sza Thiede zaÊpiewali i zagrali tak, ˝e
mo˝na by∏o si´ poczuç jak na waka-
cjach. By∏o naprawd´ mi∏o i sympatycz-
nie.

    Anna Migdalska

Uczniowie podzi´kowali dyrekcji i
nauczycielom za ich ca∏orocznà prac´
oraz po˝egnali kolegów i kole˝anki,
aby udaç si´ na upragnione wakacje.

Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz, Marcin
Zajàczkowski, przewodniczàcy Rady
Miejskiej i Pawe∏ Rosiƒski, przewodni-
czàcy Rady Rodziców. Zaproszeni goÊ-
cie skierowali do dzieci i m∏odzie˝y mi-
∏e s∏owa, ˝yczàc dobrego wypoczynku
po trudach nauki. Dyrektor Maciej
Wzi´ch wr´czy∏ uczniom, którzy osiàg-
n´li najlepsze wyniki w nauce i wzoro-
we zachowanie, nagrody i Êwiadectwa
z wyró˝nieniem. Prymusem wÊród gim-

nazjalistów zosta∏a Karolina Lewan-
dowska (Êr. 5,6) natomiast w szkole
podstawowej Karolina Januszewska
(Êr. 5,5).Zostali wyró˝nieni równie˝
uczniowie ze wzorowà frekwencjà.

Akademi´ uÊwietni∏y wiersze, taƒce
i piosenki przygotowane pod kierun-
kiem paƒ Rackiej, Gawineckiej, Turkie-
wicz, WiÊniewskiej i Mandry. GoÊciliÊ-
my równie˝ uczennice z zespo∏u Ajki,
prowadzonego przez Iwon´ Krzyszta-
nowicz ze Szko∏y Podstawowej nr 1.

Wszyscy z uÊmiechami na twarzy
opuszczali mury szko∏y, wo∏ajàc do
siebie „do zobaczenia we wrzeÊniu...”

          Justyna Mandra

ODDZIA¸Y GIMNAZJALNE

Najlepsi uczniowie Ârednia ocen klasa

Gawinecki Wojciech 5,67 3 c
Lewandowska Karolina 5,6 2 b
Górecka Wiktoria 5,13 3 c
Trojanowska Zuzanna 5,13 3 c
Gackowska Zofia 5,13 3 c
Cierpisz Karolina 5,13 3 c
Zaranek Natalia 5,07 2 b
Matyjanowski Marcel 5,07 3 c
Cichocka Konstancja 5 3 c
Kaca∏a Filip 4,93 2 a
Pawlak Gabriela 4,93 2 a
Wonorski Aleksander 4,87 2 a
Smarz Zuzanna 4,8 2 b

SZKO¸A PODSTAWOWA

Najlepsi uczniowie Ârednia ocen klasa

Januszewska Karolina 5,5 7 a
Mrówczyƒska Dominika 5,43 7 a
Âwiàtkiewicz Jakub 5,36 4 a
Linek Zuzanna 5,27 4 a
Trojanowska Amelia 5,27 4 b
Zaborowska Natalia 5,21 7 a
Chaberska Magdalena 5,18 4 a
Kamola Maja 5,18 4 a
Stasiak Natalia 5,18 4 b
Fronczak Wiktoria 5,07 7 a
St´piƒski Dominik 5,07 7 a
Kaliszewski Franciszek 5 4 a
Szaj J´drzej 4,93 7 a
¸àgiewczyk Liliana 4,91 4 a
W∏odarska Martyna 4,91 4 a
Pawlak Maja 4,91 4 b
Domanowska Katarzyna 4,86 7 a
Drzewiecki Szymon 4,86 7 a
Skotnicki Wojciech 4,86 7 a



W sobot´ 7 lipca odby∏ si´ Bieg T´˝ni, czwarty zaliczany do cyklu Grand Prix T´˝nie Run Ciechocinek 2018
w Biegach i Nordic Walking.
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Czwarty bieg Grand Prix

Wyniki biegu:

NORDIC WALKING KOBIET OPEN

1. Aleksandra Nowak (Solec Kujawski)?
2. Agnieszka Kowalewska (Ciechocinek)
3. Ma∏gorzata Stanecka (Skierniewice)
4. Zofia Kaczmarek (Szczutki)

NORDIC WALKING M¢˚CZYZN OPEN

1. Jacek Jaworski (Toruƒ)

2. W∏odzimierz Krych (Toruƒ)
3. Ryszard Dembkowski (Toruƒ)
4. Maciej Stanecki (Skierniewice)

BIEGI KOBIET OPEN

1. Karolina Szuflewska (Ciechocinek)
2. Justyna Salwa (Ro˝no Parcele)
3. Magda Cha∏upczak (Ciechocinek)
4. Magda Bogaciuk (Ciechocinek)

BIEGI M¢˚CZYZN OPEN

1. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo)
2. Jan Zielonka (Ostrowàs)
3. Marek Murawski (Ot∏oczyn)
4. Patryk Ârubka (Bydgoszcz)

Bieg T´˝ni, czyli piàte zawody cyklu
Grand Prix T´˝nie Run, odb´dzie 25
sierpnia o godz. 15.
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Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiàtkowy medal, który jest drugà cz´Êcià tworzàcà ma∏y model t´˝ni. Do zdobycia
w kolejnych biegach pozosta∏y jeszcze dwie kolejne czeÊci. Najlepsi uczestnicy biegu otrzymali pamiàtkowy medal oraz
dyplom. Na starcie biegu stawi∏o si´ ∏àcznie 70 biegaczy i „kijkarzy”.



OÊrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku zaprasza w okresie wakacji
m∏odzie˝ szkolnà na zaj´cia sportowe. Zaj´cia prowadzone sà przez
instruktorów OSiR. Na pla˝y miejskiej nad Wis∏à 29

czerwca odby∏ si´ Turniej Pi∏ki No˝nej
Pla˝owej „Beach Soccer Cup Ciechocinek
2018”.

W zawodach wzi´∏o udzia∏ siedem dru-
˝yn, które rywalizowa∏y w dwóch grupach,
z których najlepsze awansowa∏y do fazy
pucharowej. Ostatecznie zwyci´ski okaza∏
si´ zespó∏ M∏ode Wilki, wyprzedzajàc Nie-
oszlifowane Talenty, FC Albatros i Jedynà.

Pogoda dopisa∏a, choç rywalizacji nie
u∏atwia∏ porywisty wiatr. W trakcie turnie-
ju panowa∏a atmosfera dobrej zabawy, któ-
rà podsyca∏a wakacyjna muzyka, a tak˝e
grill z kie∏baskami dla uczestników.

Pla˝ówka
nad Wis∏à
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Pi∏ka no˝na: wtorki, czwartki - zaj´cia pi∏karskie
dla dzieci i m∏odzie˝y szko∏y podstawowej - BOISKO
ORLIK (ul. Kopernika 18).

Pi∏ka koszykowa : streetball: Turnieje 06.07 i
31.08 - BOISKO ORLIK (ul. Kopernika 18).

Karate: wtorki, czwartki g. 17.00-18.30 - BOISKO
ORLIK (ul. Kopernika 18).

Zaj´cia na basenie : wtorki, czwartki g. 15.00-
16.00 - BASEN 22 WSzUR (ul. Wojska Polskiego 5)
- zbiórka w holu basenu o 14.45 - wejÊcie dla
pierwszych 45 osób.

Zaj´cia sportowe na orliku: codziennie w godz.

13.00-21.00 - BOISKO ORLIK (ul. Kopernika 18).
Dodatkowo zapraszamy do korzystania z po-

zosta∏ych naszych obiektów:
- boisko wielefunkcyjne przy ul. T´˝niowej,
- hala sportowa, boiska do siatkówki pla˝owej,

boisko wielofunkcyjne, skatepark (ul. Lipnowska
11c),

- Êcianki wspinaczkowe, park linowy (ul. Staszica),
- korty tenisowe o nawierzchni sztucznej (ul.

Staszica) ,
- korty tenisowe o nawierzchni ceglastej (Park

Zdrojowy).

Wakacje z OSiR-em
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Dru˝yna ˚aków U9 Zdroju OSiR Ciechocinek od 24 do 29 czerwca prze-
bywa∏a w Zakopanem na Ogólnopolskim Turnieju „TATRY CUP”.

Ciechocinianin J´drzej ¸àgiewczyk re-
prezentujàcy Polskà Akademi´ kettlebell
zdoby∏ bràzowy medal w kategorii 80kg
podczas zawodów Grand Prix Ukrainy
14 lipca w Uzgrodzie.

- Pierwsze zawody na Ukrainie, na któ-
rych uda∏o si´ zrobiç 10 minut. Nie ma
mi´kkiej gry. Treningi i ciechociƒski luz
pomagajà w ostatnich minutach, gdy w
ustach mam safari, a d∏onie mi dr˝à. Du-
ma mnie rozpiera, gdy mog´ reprezentowaç
mojà dru˝yn´ i trenera na tak wspania∏ych
zawodach - powiedzia∏ ¸àgiewczyk dla spo-
∏ecznoÊciowego serwisu Wokó∏ Grzybka -
Aktywny Ciechocinek.

Grand Prix
Ukrainy

Pochodzàcy z Ciechocinka siatkarz
Kamil Droszyƒski zosta∏ rozgrywajàcym
PGE Skry Be∏chatów.

Droszyƒski, choç urodzi∏ si´ w Ciecho-
cinku, jest wychowankiem Chemika Byd-
goszcz, z którym zdoby∏ Mistrzostwo M∏o-
dej Ligi w 2012 roku. Póêniej gra∏ w Spale,
belgijskim Lindemans Aalst i Czarnych Ra-
dom. Skra Be∏chatów jest urz´dujàcym
mistrzem Polski.
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˚acy pod Tatrami

Dru˝yna gra∏a na poczàtku w fazie
grupowej, a nast´pnie walczy∏a o pu-
char Kasprowego. Poza zmaganiami

na boiskach trenerzy OSiR-u zadbali,
by dzieci przywioz∏y wiele fajnych
wspomnieƒ.

Kamil Droszyƒski
w Skrze
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CKS Zdrój Ciechocinek sezon 2017/18 zakoƒczy∏ na dziewiàtym miejscu w tabeli. Nie pomog∏a seria szeÊciu
pora˝ek w ostatnich spotkaniach.
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Zdrój w Êrodku tabeli

Zdrój Ciechocinek - Wis∏a Dobrzyƒ 1:2 (1:2)
29. kolejka, 17 czerwca
Bramka: ¸.Witucki
ZDRÓJ: Woêniak - Chwojnicki, M.Langner, Krzy˝anowski
(˝k), Jankowicz - Fras (75' Celmer), Polak, Cyra, Lewandowski
(60' ˚urawski) - Dryps (˝k) - Witucki (˝k).

Mecz rozpoczà∏ si´ dobrze dla gospodarzy, którzy cz´Êciej
byli przy pi∏ce i stwarzali sobie sytuacje pod bramkà rywala.
Niestety w 29. minucie strat´ zawodnika Zdroju w Êrodkowej
cz´Êci boiska skutecznie wykorzystali goÊcie, strzelajàc
pierwszego gola. Dwie minuty póêniej ciechocinianie „nadziali
si´” na kontr´ zespo∏u z Dobrzynia i niespodziewanie by∏o
2:0. Zdrój nie za∏ama∏ si´ po dwóch szybko straconych
golach i ruszy∏ do przodu, aby jak najszybciej odrobiç straty.
Jeszcze przed przerwà w 43. minucie spotkania bramk´
kontaktowà strzeli∏ ¸ukasz Witucki.

Druga po∏owa rozpocz´∏a si´ od ataków Zdroju, lecz pod
bramkà rywali razili niedok∏adnoÊcià oraz nieskutecznoÊcià.
GoÊcie co jakiÊ czas wychodzili z bardzo groênymi kon-
tratakami, jednak te˝ nie przynosi∏y one celu w postaci
bramki. Zdrój stara∏ si´ do samego koƒca chocia˝by wy-
równaç stan meczu, ale bezskutecznie.

Lubienianka Lubieƒ Kujawski - Zdrój Ciechocinek 3:0
30. kolejka, 23 czerwca

Zdrój uleg∏ walczàcej o trzymanie Lubieniance, przed∏u-
˝ajàc do szeÊciu seri´ spotkaƒ zakoƒczonych pora˝kà.

Wybrano ju˝ nowy sk∏ad zarzàdu CKS Zdrój na przysz∏y sezon. Prezesem pozosta∏ Zbigniew Puszcza∏owski, wicepre-
zesem zaÊ Artur Rejman. W zarzàdzie zasiedli jeszcze Marian Go∏´biewski i Roman Âmieszny.

Jak czytamy w wydanym komunikacie, walne zgromadzenie stowarzyszenia CKS Zdrój zaapelowa∏o do zarzàdu, by
priorytetowo traktowa∏ zach´canie do gry w klubie miejscowych zawodników, transfery z zewnàtrz traktujàc jedynie
jako uzupe∏nienia.

Zarzàd klubu podjà∏ tak˝e decyzj´ o kontynuowaniu wspó∏pracy z dotychczasowym trenerem S∏awomirem Lubowiczem.



ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI 26

Z ˚YCIA MIASTA

Doping na medal
Ciechociƒska Strefa Kibica pokaza∏a, ˝e choç polscy pi∏karze zawiedli, kibiców mamy na medal.

Mieszkaƒcy i goÊcie uzdrowiska obej-
rzeli szeÊç spotkaƒ pi∏karskich mis-
trzostw Êwiata w strefie kibica na skwe-
rze Excentryków. Przed kinem „Zdrój”
stanà∏ ledowy ekran o powierzchni 13
metrów kw., a przed nim ∏awki, stoliki
i mnóstwo atrakcji.

Wielu kibiców wzi´∏o udzia∏ w grach
i konkursach z atrakcyjnymi nagrodami
– weekendowymi pobytami, pakietami
SPA czy kolacjami ufundowanymi przez

ciechociƒskie przedsi´biorstwa. G∏odni
mogli posiliç si´ w punktach ma∏ej ga-
stronomii, a spragnieni kupiç napoje
lub piwo. W strefie mo˝na by∏o kupiç
mundialowe gad˝ety czy pomalowaç
twarz w narodowe barwy. Najm∏od-
szych przyciàga∏ plac zabaw z dmu-
chaƒcami, pi∏karskimi grami, a nawet
ogromnym sto∏em do pi∏karzyków.

Najwi´ksze emocje w Ciechociƒskiej
Strefie Kibica budzi∏y grupowe mecze

Polaków. S∏awy wyst´p reprezentacji
nie zrazi∏ kibiców, licznie pojawili si´
tak˝e na meczu „o honor” z Japonià.
Frekwencja dopisa∏a tak˝e w pucha-
rowej fazie mundialu: w Ciechocinku
mo˝na by∏o zobaczyç mecze Hiszpanii
z Rosjà, pó∏fina∏owy hit, w którym spot-
ka∏y si´ Francja z Belgià oraz wielki fina∏
15 lipca: zwyci´skà potyczk´ Francji z
Chorwacjà.
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