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Zdrowa Woda ods∏oni∏a swojà gwiazd´ na Ciechociƒskim Deptaku S∏aw. Zespó∏ obchodzi w tym roku 30-lecie
istnienia.

Z ˚YCIA MIASTA
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Blues na deptaku s∏aw
Marek Modrzejewski, S∏awek Ma∏e-

cki, S∏awek Jagas, Krzysztof Baranowicz
i Dawid Leszczyk uroczyÊcie ods∏onili
swà gwiazd´ 1 wrzeÊnia.

Muzyczni ambasadorzy

- To znakomici muzycy, fantastyczni
ludzie, którzy sà wielkimi ambasado-
rami naszego miasta - mówi∏ burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz.

- PrzyszliÊcie tutaj zobaczyç, czy jesz-
cze si´ ruszamy - Êmia∏ si´ S∏awek Ma-
∏ecki, gitarzysta Zdrowej Wody. - Dzi´-
kuj´ wszystkim, którzy przyczynili si´
do tego, ˝e jesteÊmy w takiej przepi´k-
nej dla nas sytuacji - doda∏.

- Po prostu mnie zatka∏o - stwierdzi∏
Marek Modrzejewski, wokalista zespo-
∏u. - Podczas 30 lat poruszania si´ po
wszystkich estradach kraju dostaliÊmy
wiele nagród, ale to, co si´ dzisiaj do-
kona∏o, przebija wszystko. Jestem wzru-
szony. Jestem stàd, z tego miasta, ko-
cham to miasto. Dzi´kuj´ wszystkim,
którzy stojà za tym wyjàtkowym pre-
zentem - podkreÊli∏.

- Dzi´kuj´ za pamiàtk´, która zosta-
nie na lata - mówi∏ S∏awek Jagas, basis-
ta. - B´dzie cieszyç nie tylko nas, ale i
tych, którzy Ciechocinek odwiedzajà.
Chcia∏em podzi´kowaç wszystkim, któ-
rzy s∏uchajà naszej muzyki - doda∏.

- Wspania∏e wydarzenie - mówi∏ Da-
wid Leszczyk, perkusista, który w Zdro-
wej Wodzie gra od 10 lat. - Jestem
bardziej przyjezdny, ale co roku sp´-
dzam tu urlop - podkreÊla∏ Krzysztof
Baranowicz, klawiszowiec. - Po prostu
pokocha∏em to miasto. Ciechocinek,
jesteÊcie górà! - zawo∏a∏ i zagra∏ na
harmonijce ustnej. - MyÊl´, ˝e to nie
jest nasze ostatnie s∏owo. Jeszcze ulica,
panie burmistrzu - Êmia∏ si´ Marek Mo-
drzejewski.

Podczas ods∏oni´cia gwiazdy gra∏
zespó∏ Sko∏owani, na koniec prezen-
tujàc kilka utworów z cz∏onkami Zdro-
wej Wody.

Spotkanie w Teatrze Letnim

Ods∏oni´cie gwiazdy Zdrowej Wody
poprzedzi∏o spotkanie autorskie w
Teatrze Letnim, które poprowadzili
Zdzis∏aw Pajàk, dziennikarz muzyczny
Radia PiK oraz Lech Bekulard, mene-

d˝er muzyczny. ArtyÊci opowiadali
przede wszystkim o poczàtkach ze-
spo∏u.

- Pewnego razu przechodzi∏em ko∏o
stra˝y ognistej w Ciechocinku i us∏ysza-
∏em dêwi´ki muzyki rockowej - wspo-
mina∏ Marek Modrzejewski. - Zdziwi∏o
mnie to bardzo, bo w stra˝y domino-
wa∏a zawsze muzyka d´ta. Wszed∏em
do Êrodka, a tam S∏awek z kolegami
grali na gitarach. Pos∏ucha∏em, po czym
S∏awek zaprosi∏ mnie na prób´ do Ra-
cià˝ka. Od s∏owa do s∏owa i sta∏o si´
coÊ nieoczekiwanego - mówi∏ o po-
wstaniu Zdrowej Wody jej wokalista.

- Doskonale pami´tam sytuacj´, w
której z mojà ówczesnà i obecnà ma∏-
˝onkà poszliÊmy do Marka w odwiedzi-
ny i stara∏em si´ wyrwaç go z fotela,
zach´cajàc jakimiÊ z∏udnymi marzenia-
mi o przysz∏oÊci - opowiada∏ S∏awek
Ma∏ecki. - Znamy si´ wiele lat, jeszcze
z czasów liceum. Studia nas rozdzieli∏y,
Marek wylàdowa∏ w Warszawie, ja w
Bydgoszczy. Ale po studiach doszed∏em
do wniosku, ̋ e czas na coÊ powa˝nego.
I moja wizyta zaowocowa∏a tym, ˝e
powsta∏ zespó∏ Zdrowa Woda - mówi∏.

- S∏awek przyszed∏ i powiedzia∏ „s∏u-
chaj, jest taki konkurs, Rawa Blues, chc´
zg∏osiç zespó∏, ale potrzebuj´ jakichÊ
wyrazów” - ciàgnà∏ Modrzejewski. -
Pisa∏em wtedy jakieÊ teksty, wi´c coÊ

mu da∏em. Po jakimÊ czasie S∏awek
przychodzi i mówi: „s∏uchaj, zakwalifi-
kowali nas do eliminacji”. Mówi´ to
super, ciesz´ si´, jedêcie. „No, musimy
jechaç!”. No dobrze, jedêcie. „Ale my
musimy jechaç”. No jedêcie. „Ale my,
ty, ja!”. O czym ty mówisz, ja na gitarze
mog´ do ogniska pograç, nigdy w ̋ yciu
na ˝adnà scen´ nie wyjd´ - wspomina∏.

- I pojechaliÊmy na przeglàd - mówi∏
Modrzejewski. - Los chcia∏, ˝e wyloso-
waliÊmy wyst´p jako przedostatni.
Wszyscy grali prawie to samo, publicz-
noÊç spa∏a. Przysz∏o na nas, a my
mieliÊmy hicior, który powsta∏ w pijalni
piwa przy ulicy Bema. Wychodzimy,
zaczynamy graç, wszyscy si´ obudzili.
Im dalej w tekst, tym coraz wi´kszy
entuzjazm. WygraliÊmy te eliminacje,
wzi´liÊmy g∏ównà nagrod´ pieni´˝nà.
Wielki sukces i zaproszenie na koncert
fina∏owy w Spodku. I tak si´ zacz´∏o.
MyÊla∏em, ̋ e pojad´ raz, a oszo∏omiony
sukcesem zosta∏em na d∏u˝ej. I tak
min´∏o 30 lat - mówi∏.

- Oszo∏omienie - wspomina∏ wyst´p
na Rawie S∏awomir Jagas. - Dziesi´ç
tysi´cy ludzi, pe∏na sala, obok Tadeusz
Nalepa. To by∏o dla zespo∏u, który gra∏
w sumie trzy tygodnie, ogromnym prze-
˝yciem. I zaznaczy∏o si´ bardzo mocno
w naszym ̋ yciu i jak widaç po 30 latach
nadal w nas siedzi - doda∏.
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Zdrowa Woda
Zespó∏ powsta∏ w 1988 r. i ju˝ w

tym samym roku wystàpi∏ w katowickim
Spodku jako laureat festiwalu „Rawa
Blues”. W 1989 r. wystàpi∏ na Ogólno-
polskim Przeglàdzie Piosenki, gdzie zo-
sta∏ zakwalifikowany do „Z∏otej Dzie-
siàtki” polskich zespo∏ów m∏odzie˝o-
wych oraz wzià∏ udzia∏ w koncercie fi-
na∏owym Festiwalu Opole '89. Kolejne
lata przynios∏y m.in.: wyst´py na fina-
∏ach Rawy (1992, 1993), koncert fina-
∏owy festiwalu Jarocin (1992, 1993),
Przystanek Woodstock (1995, 1998).
W latach 1991-1993 zespó∏ by∏ zwià-
zany z agencjà „Zjednoczone S∏onie”
Waltera Che∏stowskiego. W 1992 r.,
wspólnie z Jerzym Owsiakiem, grupa

zainicjowa∏a akcj´ „Wielka Orkiestra
Âwiàtecznej Pomocy”, z którà uto˝sa-
mia si´ do dziÊ. Poza tym zespó∏ bra∏
udzia∏ w koncertach - akcjach: „S.O.S”,
„Wojna z trzema schodami” czy „Dwa
Âwiaty” z towarzyszeniem orkiestry
symfonicznej, w koncercie „˚arnowiec
'95”. W lutym 1997 roku, jako jedyny
zespó∏ bluesowy w Polsce, grupa otrzy-
ma∏a Nominacj´ do Fryderyka '96 w
kategorii „Muzyka Tradycji i èróde∏”.

Zdrowa Woda wyda∏a dziewi´ç p∏yt,
ostatnià w 2016 roku pod tytu∏em „W
tunelu”. Pierwszà p∏yt´ zespó∏ nagra∏
w sk∏adzie: Marek Modrzejewski - wo-
kal, gitara, teksty, muzyka; S∏awek Ma-
∏ecki - gitara prowadzàca, muzyka; S∏a-
wek Jagas - gitara basowa; Mariusz

Taranowski - perkusja; Piotr F. Krajniak
- harmonijka. WczeÊniej na perkusji
grali Andrzej Âwieczkowski i Leszek
Gotowicz, w latach 1997-2012 z ze-
spo∏em zwiàzany by∏ Krzysztof „Party-
zant” Toczko. DziÊ zespó∏ tworzà Marek
Modrzejewski, S∏awek Ma∏ecki, S∏awek
Jagas, Krzysztof Baranowicz i Dawid
Leszczyk.

Muzyka zespo∏u ∏àczy w sobie ele-
menty czystego bluesa z ostrymi rocko-
wymi riffami. Po∏àczenie granego ˝y-
wio∏owo rocka i bluesa, a tak˝e komu-
nikatywnych i ironicznych tekstów (po
polsku) sprawia, ̋ e zespó∏ jest entuzjas-
tycznie odbierany zarówno przez m∏o-
dych fanów, jak i dojrza∏ych koneserów
muzyki.

Ciechociƒski Deptak S∏aw - Na Ciechociƒskim Deptaku S∏aw swoje gwiazdy ods∏oni∏o jak dotàd czternaÊcie osobistoÊci. Dotychczas
wyró˝nieni zostali Katarzyna Gaertner, Maryla Rodowicz, Zbigniew Boniek, Robert Korzeniowski, W∏odzimierz Kowalewski, Janusz
Majewski, Wojciech Pszoniak, Maciej Stuhr, Irena Ponikowska, Irena Szewiƒska, Don Vasyl, Zygmunt Wiatrowski i Kazimierz Kowalski.

Historia i anegdoty

Nie zabrak∏o anegdot. - Jak ju˝ po-
wsta∏a nazwa Zdrowa Woda, zastana-
wialiÊmy si´, jak odcinaç od tej nazwy
kupony - mówi∏ Marek Modrzejewski.
- A poniewa˝ w Ciechocinku jest pro-
dukowana znakomita woda mineralna
„Krystynka”, pomyÊleliÊmy sobie, ˝e
uderzymy do producenta, b´dziemy
promowali wod´ i mo˝e uda nam si´
na tym par´ groszy zarobiç. Nasz me-
ned˝er poszed∏ na negocjacje, przyszed∏
rozbawiony: „Zgodzili si´, zgodzili, ale
jeszcze si´ muszà zastanowiç, ile im
mamy zap∏aciç” - Êmia∏ si´.

Zdrowa Woda zagra∏a te˝ koncert,
który zainaugurowa∏ Wielkà Orkiestr´
Âwiàtecznej Pomocy, dziÊ Êwietnie zna-
nà inicjatyw´ Jerzego Owsiaka. - To
zacz´∏o si´ od nas, to zacz´∏o si´ w
Ciechocinku. Ale w tamtym czasie nikt
nie wiedzia∏, o co chodzi - przyzna∏

Modrzejewski. - Nast´pnego roku po-
jechaliÊmy na wczasy w´dkarskie na
Warmi´. W g∏´bokim lesie by∏a leÊni-
czówka, a w niej dzieciàtko ma∏e, mo˝e
dwa latka, ze z∏amanà nogà. Pytam
leÊniczego, co si´ sta∏o jego córce.
Us∏ysza∏em: „Takie ma szcz´Êcie, do-
piero co wysz∏a ze szpitala po operacji
i z∏ama∏a nog´”. A co w tym szpitalu?
„A to z tych pieni´dzy, co Owsiak ze-
bra∏, serduszko jej zoperowali”. Nic nie
powiedzia∏em, ale dreszcz mnie do
dzisiaj przechodzi, gdy o tym mówi´.
Wtedy uwierzy∏em, ̋ e to dzia∏a - zazna-
czy∏.

Jubileusz 30-lecia ca∏ego zespo∏u nie
by∏ jedynym, bo swoje dziesi´ciolecie
w sk∏adzie Êwi´towa∏ Dawid Leszczyk.
- Dziesi´ç lat temu spotkaliÊmy si´ w∏aÊ-
nie w tym miejscu i zagraliÊmy pierwsze
dêwi´ki, jeszcze nieoficjalnie - mówi∏.
- Przyszed∏em z kolegà Partyzantem,
który gra∏ w Zdrowej Wodzie przez

wiele lat, razem byliÊmy wtedy w ze-
spole Paradox. PrzyszliÊmy na prób´, a
ówczesny perkusista powiedzia∏, ̋ ebym
te˝ zagra∏. Po jakimÊ czasie koledzy za-
dzwonili, ˝e chcieliby, ˝ebym do∏àczy∏
- wspomina∏.

O swoich poczàtkach w Zdrowej
Wodzie mówi∏ te˝ Krzysztof Barano-
wicz. - Urodzi∏o mi si´ dziecko. ˚ona
powiedzia∏a, ˝ebym zostawi∏ muzyk´,
bo w ogóle nie by∏o mnie w domu.
Gra∏em w Oddziale Zamkni´tym, mie-
liÊmy 100 koncertów rocznie. Z∏o˝y∏em
wymówienie z zespo∏u, mówi´, „dobra,
posiedz´ w domu, b´dzie super”. Nie
min´∏o kilka dni i telefon: „Baran, dawaj
do Zdrowej Wody, chodê pograç”. Po-
szed∏em do ˝ony i mówi´ „Kasia, s∏u-
chaj, robot´ z∏apa∏em”. „Co, znowu
b´dziesz graç?”. „No tak, ale to na
prób´, pewnie nic z tego nie wyjdzie”.
I tak wysz∏o, ˝e jestem szeÊç lat - opo-
wiada∏.

- Baran lubi∏ si´ przedstawiaç, ˝e jest
z Oddzia∏u Zamkni´tego - mówi∏ Marek
Modrzejewski. - KtóregoÊ razu wracamy
z koncertu, a nasz kierowca wywali∏
nas w Toruniu. Ja mia∏em z∏amanà no-
g´, zosta∏em na dworcu, a Baran z Da-
widem poszli w miasto szukaç przygód.
Tam si´ zaznajomili z ludêmi, Baran
zaczà∏ na harmonijce graç, Dawid z∏apa∏
jakieÊ tamburyno i tak urzàdzili koncert.
Na koniec wyst´pu Baran mówi: „Da-
wid Leszczyk, Zdrowa Woda, a ja Krzy-
sztof Baranowicz, Oddzia∏ Zamkni´ty”.
Podszed∏ jakiÊ ch∏opak i mówi „hm,
Zdrowa Woda to znam, ale Oddzia∏
Zamkni´ty?”.



Przy Przedszkolu Samorzàdowym „Bajka” powsta∏ ˝∏obek dla dziesi´ciorga dzieci. - Póki co - podkreÊla burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz, zapowiadajàc starania o powi´kszenie placówki.
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˚∏obek w „Bajce”

Maluchy majà do dyspozycji w pe∏ni
wyposa˝one bawialni´ i sypialni´ wraz
z zapleczem sanitarnym. W placówce
przebywajà dzieci w wieku od roku do
nieco ponad dwóch lat. Zajmujà si´
nimi dwie opiekunki, które wspiera
woêna. - Wszystko jest dostosowane
do potrzeb najm∏odszych dzieci. Zad-
baliÊmy o odpowiednie zabawki, we-
so∏à kolorystyk´, bezpieczeƒstwo i wy-
eliminowanie zb´dnych bodêców -
mówi Ma∏gorzata Kobusiƒska, dyrektor
przedszkola „Bajka”, któremu podlega
˝∏obek.

- Zapotrzebowanie by∏o spore, to
oczywistoÊç - mówi burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz o stworzeniu placówki. -
W ostatnim czasie pojawi∏a si´ szansa

pozyskania Êrodków europejskich.
StwierdziliÊmy, ˝e stworzymy ma∏y
˝∏obek, póki co dla dziesi´ciu dzieci -
dodaje.

˚∏obek powsta∏ w ramach projektu
unijnego kierowanego do matek wra-
cajàcych na rynek pracy po urodzeniu
dziecka i tych, którym opieka nad po-
ciechà utrudnia poszukiwanie pracy.
Rekrutacja do projektu odbywa∏a si´ w
lipcu i sierpniu, ruszy ponownie w razie
rezygnacji którejÊ z uczestniczek pro-
gramu.

- To nie jest klasyczny ˝∏obek dla
wszystkich ch´tnych, ale niewykluczo-
ne, ˝e jeÊli pojawià si´ kolejne projek-
ty, b´dziemy zabiegaç o stworzenie
klasycznego ˝∏obka - mówi burmistrz,

zaznaczajàc ˝e wymaga∏oby to znaczà-
cej przebudowy któregoÊ z gminnych
lokali lub budowy zupe∏nie nowego
obiektu.

Projekt „˚∏obek BAJECZKA - pierwszy
˝∏obek samorzàdowy w Gminie Miejs-
kiej Ciechocinek” trwaç b´dzie do 31
sierpnia 2020 roku. WartoÊç projektu:
405 766,20 z∏. Dofinansowanie UE:
344 901,27 z∏. Projekt wspó∏finanso-
wany z Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo∏ecznego.

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”.



W Szkole Podstawowej nr 3 rozpoczà∏ si´ nowy rok szkolny. Inauguracji to-
warzyszy∏o uroczyste otwarcie nowego placu zabaw dla dzieci.

Dy˝ury radnych

Bezp∏atne
porady prawne
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Nowy rok szkolny
i nowy plac zabaw
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3 wrzeÊnia rozstaliÊmy si´ z wakacja-
mi i przywitaliÊmy nowy rok szkolny
2018/2019. Wszyscy pe∏ni entuzjazmu,
z uÊmiechami na twarzach spotkaliÊmy
si´ z nauczycielami, kole˝ankami i ko-
legami. Przyj´liÊmy do swojego grona
nowych uczniów klas I, IV i VII.

Maciej Wzi´ch, dyrektor szko∏y, uro-
czyÊcie rozpoczà∏ nowy rok szkolny,
˝yczàc wszystkim zapa∏u do zdobywa-
nia nowej wiedzy i umiej´tnoÊci. Ucz-
niowie przypomnieli, poprzez wiersze
i piosenki, wa˝ne wydarzenia, jakie
mia∏y miejsce w Polsce 1 wrzeÊnia 1939
roku oraz przekazali ca∏ej spo∏ecznoÊci
szkolnej wiele cennych rad i wskazówek
na ten kolejny pracowity czas.

Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas
goÊcie: Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz

Ciechocinka, Marcin Zajàczkowski, prze-
wodniczàcy Rady Miejskiej, Aldona No-
cna, wiceprzewodniczàca Rady Miejskiej
i Pawe∏ Rosiƒski, przewodniczàcy Rady
Rodziców. Wszyscy skierowali do ucz-
niów pokrzepiajàce s∏owa i ˝yczenia.

Podczas uroczystoÊci burmistrz Le-
szek Dzier˝ewicz dokona∏ uroczystego
otwarcia placu zabaw przy naszej szko-
le, natomiast ks. pra∏at Grzegorz Ka-
rolak poÊwi´ci∏ go, ˝yczàc dzieciom
mi∏ej i bezpiecznej zabawy.

Drodzy uczniowie, jeszcze tylko wrze-
sieƒ, paêdziernik, listopad, grudzieƒ,
styczeƒ, luty, marzec, kwiecieƒ, maj,
czerwiec i … wakacje, znów b´dà wa-
kacje!

          Justyna Mandra

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

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

Przewodniczàcy Rady Miejskiej Ciechocinka
przyjmuje wyborców i interesantów

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 wrzeÊnia.

Prawnik przyjmuje w Êrod´ 3 paêdziernika,
wtorek 9 paêdziernika, czwartek 18 paêdzier-
nika i piàtek 26 paêdziernika, zawsze w godz.
10-14 w pokoju nr 7 w Urz´dzie Miejskim
w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 (bu-
dynek II; tel. 54 416 18 00, wew. 120).

Punkt pomocy prawnej funkcjonuje na
podstawie Ustawy o nieodp∏atnej pomocy
prawnej. Z porady prawnika mo˝e skorzystaç
m.in. m∏odzie˝ do 26. roku ˝ycia, seniorzy
po ukoƒczeniu 65 lat, kombatanci i weterani,
osoby posiadajàce wa˝nà Kart´ Du˝ej Rodzi-
ny, osoby korzystajàce z pomocy spo∏ecznej
i kobiety w cià˝y.

Porady udzielane sà w ka˝dà pierwszà Êro-
d´, drugi wtorek, trzeci czwartek i czwarty
piàtek miesiàca.
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Dla ciechocinian i goÊci uzdrowiska.
Podsumowanie kadencji samorzàdu

Zaczn´ byç mo˝e nietypowo, od in-
formacji dotyczàcej wykonania strate-
gicznego dla naszego miasta zadania,
które rozwiàza∏o na dziesi´ciolecia
kwesti´ zaopatrzenia w wod´. Od kil-
ku lat by∏ to narastajàcy problem, bo-
wiem coraz mniejsze zasoby wody z
uj´ç w∏asnych (w Siarzewie) i brak gwa-
rancji zapewnienia dostaw w niezb´d-
nych iloÊciach przez jedynego partnera
sprawi∏y, ˝e podj´liÊmy decyzj´ o zna-
lezieniu du˝ego, wiarygodnego partne-
ra. Wspólnie z Toruƒskimi Wodocià-
gami wybudowana zosta∏a magistrala
wodociàgowa gwarantujàca dostawy
wody, które pokrywajà potrzeby uzdro-
wiska, a mogà tak˝e zabezpieczyç za-
potrzebowanie oÊciennych gmin. War-
toÊç tej inwestycji to kwota ponad 8
mln z∏, z czego niespe∏na 1 mln to wy-
datek ciechociƒskiego Miejskiego Przed-
si´biorstwa Wodociàgów i Kanalizacji
sp. z o.o. Wspó∏praca z naszym partne-
rem to z jednej strony gwarancja pe∏-
nego pokrycia dostaw wody, z drugiej
zaÊ stabilnej ceny, co dla Paƒstwa -
odbiorców ma bez wàtpienia niezwykle
istotne znaczenie.

Zadaniem, którego realizacja by∏a
dla ciechociƒskiego samorzàdu zawsze
priorytetem, jest oÊwiata i wychowanie.
Ka˝dego roku podczas tej kadencji wy-
datki zwiàzane z realizacjà zadaƒ oÊwia-
towych przekracza∏y 22 proc. ogó∏u
wydatków bud˝etu miasta, a w ciàgu
minionych czterech lat przekroczy∏y
kwot´ 43 mln z∏! Nikt jednak nie ma
wàtpliwoÊci, ˝e sà to najlepiej wydat-
kowane Êrodki finansowe, a my, miesz-
kaƒcy Ciechocinka, dumni jesteÊmy z
naszych placówek oÊwiatowych, zna-
komitej kadry pedagogicznej, Êwietnie
wyposa˝onych szkó∏ i przedszkoli, a od
nowego roku szkolnego tak˝e ˝∏obka
(wykonanego ze Êrodków europejskich).
Podczas mijajàcej kadencji nasze pla-
cówki oÊwiatowe otrzymywa∏y Êrodki
finansowe pozwalajàce na przeprowa-
dzenie wszystkich zaplanowanych prac

remontowych. Ka˝dego roku doposa-
˝ane by∏y w nowe pomoce naukowe.
Szko∏y otrzymywa∏y kolejne tablice in-
teraktywne, komputery, coraz lepsze
wyposa˝enie pracowni. Inwestowane
pieniàdze spowodowa∏y, ˝e stawa∏y
si´ one bardziej przyjazne dla uczniów
i nauczycieli. Z satysfakcjà chcia∏bym
podkreÊliç, ̋ e wdro˝enie reformy oÊwia-
towej w naszym mieÊcie zosta∏o prze-
prowadzone wzorcowo, nie powodujàc
niezadowolenia wÊród mieszkaƒców i
zwolnieƒ nauczycieli.

Na zbli˝onym poziomie Êrodki finan-
sowe otrzymuje Miejski OÊrodek Pomo-
cy Spo∏ecznej, zajmujàcy si´ ca∏okszta∏-
tem spraw z zakresu pomocy spo∏ecznej
(oko∏o 22-24 proc. ogó∏u wydatków
bud˝etowych). Przy czym blisko 50
proc. Êrodków finansowych przekazy-
wanych jest na realizacj´ zadaƒ zleco-
nych z bud˝etu paƒstwa, mi´dzy in-
nymi: 500+, wyp∏at´ Êwiadczeƒ
rodzinnych, alimentów, zasi∏ków opie-
kuƒczych.

Koƒczàca si´ kadencja funkcjonowania samorzàdu stanowi podstaw´ do podsumowaƒ i jej oceny. Bez wàtpie-
nia by∏y to cztery lata, podczas których zrealizowane zosta∏y zadania s∏u˝àce rozwojowi nowoczesnego miasta,
podnoszàce standard ˝ycia mieszkaƒców, ale i decydujàce o dalszym wzroÊcie atrakcyjnoÊci i roli Ciechocinka,
stanowiàce przejaw troski o ciechocinian i goÊci uzdrowiska.

Niezwykle wa˝nym zakresem zadaƒ
dla wizerunku miasta i jego bezpie-
czeƒstwa jest gospodarka komunalna
i ochrona Êrodowiska, obejmujàca pro-
blematyk´ gospodarki Êciekowej i
ochrony wód, gospodark´ odpadami,
oczyszczanie miasta, zieleƒ miejskà,
ochron´ powietrza czy oÊwietlenie ulic.
Na realizacj´ tego zakresu prac ka˝dego
roku przeznaczana by∏a kwota oko∏o
10 mln z∏. Chcia∏bym podkreÊliç bardzo
skutecznie wprowadzony i funkcjonu-
jàcy program gospodarki odpadami,
majàcy ogromne znaczenie dla wize-
runku miasta - uzdrowiska, kwesti´
utrzymania czystoÊci i pi´knej zieleni.
Wspania∏e ukwiecenia, dywany kwiato-
we, zachwycajàce rabaty, urokliwe parki
stanowià o wizerunku i atrakcyjnoÊci
uzdrowiska.

Istotnà pozycj´ bud˝etowà stanowià
Êrodki wydatkowane na remonty i in-
westycje. Obejmujà one zadania, któ-
rych realizacja jest przez Paƒstwa szcze-
gólnie oczekiwana. W minionej kadencji
wykonano nowe nawierzchnie wraz z
odwodnieniem m.in. ulicy Nieszawskiej
o d  L i p n o w s k i e j  d o  g r a n i c
administracyjnych miasta, al. 700-lecia
(w cz´Êci wspólnie Powiatem Aleksan-
drowskim), S∏oƒskiej, Brzozowej. Nowe
nawierzchnie po∏o˝one zosta∏y w cz´Êci
ul. Bema, Lorentowicza (od Mickiewicza
do S∏owackiego), Zdrojowej (od Naru-
towicza do Bema), Broniewskiego, Prze-
jazd, ul. Lipowej, cz´Êci Topolowej i
Sportowej, WiÊniowej, Okr´˝nej, Ra-
czyƒskich, a tak˝e boczna cz´Êç ul.
Nieszawskiej przy nowo wybudowa-
nych blokach. Aktualnie trwajà prace
przy remoncie nawierzchni ul. Widok
I etap (od S∏owackiego na d∏ugoÊci
380 mb) i Wo∏uszewskiej na d∏ugoÊci
1 km w kierunku granicy z gminà Alek-
sandrów.

Skoro jesteÊmy przy infrastrukturze
drogowej, przypomn´ ˝e dla poprawy
bezpieczeƒstwa kierowców w naszym
mieÊcie wybudowane zosta∏o rondo u
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zbiegu ulic Widok/Zdrojowa/Naruto-
wicza. Bez wàtpienia budowa sygna-
lizacji Êwietlnej przy cmentarzu para-
fialnym i u zbiegu ulicy Kopernika/Na-
rutowicza tak˝e istotnie poprawi∏y bez-
pieczeƒstwo uczestników ruchu drogo-
wego. Na wykonanie opisanych prac
w minionym czteroleciu wydatkowana
zosta∏a kwota 11 mln z∏otych. W czasie
minionej kadencji przy udziale pracow-
ników robót publicznych wybudowa-
nych zosta∏o ponad 4500 m² nowych
chodników, a wyremontowanych blisko
9500 m².

Od kilku lat gmina realizuje zadania
zwiàzane z budowà oÊwietlenia ulicz-
nego stanowiàcego w∏asnoÊç gminy,
obejmujàce wykonanie nowych sieci
energetycznych, monta˝ stylowych s∏u-
pów i opraw oÊwietleniowych z energo-
oszcz´dnymi êród∏ami Êwiat∏a, a tak˝e
budow´ szaf pomiarowych. Nowe oÊ-
wietlenie otrzyma∏y ulice: Zdrojowa (od
ul. Narutowicza do ul. Bema), Polna,
Brzozowa, ¸àkowa, Stawowa, WiÊnio-
wa, Zielona, Sadowa, Gronowa, Okr´˝-
na, Stolarska, Stra˝acka, Broniewskiego,
Hermanowskiego, Piekarska, Przejazd,
Topolowa, Lipowa, Graniczna, droga
dojazdowa do cmentarza komunal-
nego, Kosmonautów, Dembickiego,
Chopina, Matejki, ̧ okietka, Wo∏uszews-
ka (od Placu Gdaƒskiego do ul. Kolejo-
wej, Sportowa (od ul. Kolejowej do ul.
T´˝niowej), Weso∏a, Rolna, aktualnie
trwa budowa oÊwietlenia w obszarze
cmentarza komunalnego. Na prace
zwiàzane z budowà oÊwietlenia wy-
datkowanych zosta∏o 2,6 mln z∏.

Istotnym zadaniem dla ciechociƒs-
kiego samorzàdu jest polityka mieszka-
niowa, obejmujàca budownictwo ko-
munalne, socjalne i spo∏eczne. W mi-
nionej kadencji do dyspozycji ciecho-
cinian oddano ∏àcznie 60 mieszkaƒ, a
kolejne 24 sà w trakcie budowy. Na
budownictwo mieszkaniowe przezna-
czyliÊmy 5,2 mln z∏.

W zakoƒczonej kadencji podejmo-
waliÊmy szereg dzia∏aƒ zwiàzanych z
podniesieniem walorów estetycznych
miasta poprzez wykonanie II etapu re-
witalizacji parku Zdrojowego, w tym
m.in. przywrócenie do ÊwietnoÊci za-
bytkowej kr´gielni, remont istniejàcych
i budow´ nowych kortów tenisowych,
iluminacj´ muszli koncertowej i najcie-
kawszych okazów drzew, wprowadze-
nie ma∏ej architektury parkowej. Pracom
rewitalizacyjnym poddano skwer w ob-

szarze pomi´dzy pomnikiem R. Trau-
gutta, koÊcio∏em parafialnym i dalej w
kierunku ul. Mickiewicza oraz tereny
miejskie po∏o˝one wzd∏u˝ ul. 3 Maja.
W ramach prac rewitalizacyjnych w
parku Sosnowym wykonano przebudo-
w´ boiska sportowego, cz´Êci alejek
spacerowych z wyodr´bnieniem Êcie˝ki
rowerowej, monta˝ elementów ma∏ej
architektury parkowej (stó∏ do tenisa
sto∏owego, stoliki szachowe, ∏awki
parkowe, kosze na Êmieci), wprowa-
dzono nowe elementy ukwiecenia. W
obszarze ca∏ego miasta prowadzono
sukcesywne nasadzenia drzew i krze-
wów ozdobnych.

Samorzàd Ciechocinka ogromnà rol´
przywiàzywa∏ do dzia∏aƒ z zakresu kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go. Zadania w tym zakresie realizowa∏y:
Miejskie Centrum Kultury i Miejska Bi-
blioteka Publiczna. Te jednostki wyko-
nywa∏y swoje zadania statutowe utrwa-
lajàc opini´ wyró˝niajàcych si´ instytucji
kultury. Sukcesy i wymierne efekty ich
pracy to suma stworzonych przez sa-
morzàd warunków oraz rzetelnoÊci i
kreatywnoÊci pracowników MCK i MBP.
W t´tniàcym ˝yciem MCK zrealizowano
w ciàgu minionego czterolecia ponad
900 seansów filmowych, które zgro-
madzi∏y blisko 80 tys. widzów. W ró˝-
nego rodzaju koncertach i spektaklach
teatralnych oraz bezp∏atnych imprezach
kulturalnych udzia∏ wzi´∏o ponad 150
tys. osób! W ramach dzia∏aƒ statuto-
wych utworzono 19 sekcji tematycz-
nych oraz pracowni´ rysunku i malarst-
wa, z których tygodniowo korzysta
blisko 350 osób. Z goÊcinnoÊci MCK
korzysta UdA, w ramach którego dzia∏a
pi´ç kolejnych sekcji. Tak˝e MBP t´tni
˝yciem. Ka˝dego roku z jej us∏ug ko-
rzysta∏o 2,5-3 tys. osób, Êredniorocznie
wypo˝yczono ponad 30 tys. wolumi-
nów, a z prasy i ksi´gozbiorów rocznie
korzysta∏o Êrednio 12 tys. osób. Biblio-
teka dysponuje 12 stanowiskami kom-
puterowymi, organizuje wystawy, im-
prezy kulturalno-edukacyjne, warsztaty.
Na realizacj´ zadaƒ statutowych cie-
chociƒskich instytucji kultury podczas
minionej kadencji przeznaczona zosta∏a
kwota ponad 5,2 mln z∏. Do kwoty tej
doliczyç nale˝y blisko 1,2 mln na orga-
nizacj´ innych przedsi´wzi´ç kulturalno-
artystycznych, wÊród których znajdujà
si´ ciechociƒskie festiwale, pikniki
rodzinne, parada majowa, przeglàdy
orkiestr, koncerty plenerowe, przy

fontannach czy niedzielne koncerty
Orkiestry Zdrojowej.

Znakomita baza sportowa zarzàdza-
na jest przez OSiR, jednostk´ bud˝eto-
wà powo∏anà w celu realizacji zadaƒ
z zakresu kultury fizycznej, turystyki i
rekreacji. Ka˝dego roku instytucja ta
organizowa∏a blisko 150 imprez spor-
towych o zasi´gu lokalnym, regional-
nym, jak i ogólnopolskim. ̧ àczna kwota
wydatkowanych przez t´ jednostk´
Êrodków finansowych wynios∏a ponad
7 mln z∏otych. Do obiektów zarzàdza-
nych przez OSiR, m.in. hali sportowej,
boisk wielofunkcyjnych, Orlika, boisk
do pla˝ówki, skate parku, stadionu,
kortów tenisowych, Êcian wspinacz-
kowych i parku linowego, w roku ubie-
g∏ym do∏àczono pla˝´ nad Wis∏à, a w
bie˝àcym wodny plac zabaw dla dzieci.
Kompleks 13 atrakcji wodnych, zloka-
lizowanych na powierzchni 700 m²,
cieszy si´ przeogromnym zaintereso-
waniem, a podczas wakacji ka˝dego
dnia bawi∏o si´ i aktywnie wypoczywa∏o
tam 350-450 dzieci. Miejsce to nale˝y
do najch´tniej odwiedzanych przez
dzieci i opiekunów. Na jego realizacj´
wydatkowana zosta∏a kwota 3,2 mln
z∏.

Innym zadaniem, które zrealizowane
zosta∏o w koƒczàcej si´ kadencji by∏a
adaptacja budynku po dawnej siedzibie
MCK i MBP na potrzeby funkcjono-
wania OÊrodka Dziennego Pobytu dla
seniorów. DziÊ w „Niezapominajce”
funkcjonuje klub seniora, a z zaj´ç o
ró˝nym charakterze korzysta blisko 200
osób. G∏ównym celem dzia∏alnoÊci
oÊrodka jest poprawa jakoÊci ˝ycia mie-
szkaƒców Ciechocinka nieaktywnych
zawodowo i ich aktywizacja spo∏eczna.
Osoby uczestniczàce w zaj´ciach roz-
wijajà swoje pasje, a miejsce to si´ sta∏o
mekkà dla ciechociƒskich seniorów.

Przedstawiony materia∏ ma charakter
niezwykle ogólny. Osoby zaintereso-
wane mog∏y zapoznaç si´ ze szczegó-
∏owymi informacjami, które zawarte
zosta∏y w sprawozdaniach z realizacji
bud˝etu minionej kadencji.

Korzystajàc z okazji pragn´ podzi´-
kowaç wszystkim, którzy aktywnie w∏à-
czali si´ w proces realizacji bud˝etu
w ciàgu ostatnich czterech lat.

Leszek Dzier˝ewicz
Burmistrz Ciechocinka



- W 1988 roku pomyÊla∏em sobie, ˝e chc´ za∏o˝yç zespó∏, jaki sobie wymarzy∏em, w którym b´d´ si´ realizowa∏
jako kompozytor i gitarzysta, i to w okreÊlonej stylistyce, jakà jest blues rock. Okaza∏o si´ to strza∏em w dziesiàtk´
- mówi S∏awek Ma∏ecki, gitarzysta Zdrowej Wody, w rozmowie ze „Zdrojem Ciechociƒskim”.
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Nam si´ po prostu chce

„Zdrój Ciechociƒski”: Dlaczego Zdrowa
Woda?

S∏awomir Ma∏ecki: Nazw´ zaczerpnà∏em
od wody mineralnej. ˚adnej konkretnej, bo
zespó∏ musia∏by si´ nazywaç „Krystynka”
(Êmiech). Faktem jest, ˝e na poczàtku maja
1988 roku do obiadu pi∏em wod´ mineral-
nà, a w zamyÊle mia∏em zg∏oszenie zespo∏u
do eliminacji Rawy Blues i trzeba by∏o doÊç
szybko wymyÊliç jakàÊ nazw´. Nie si∏owa∏em
si´ z tematem i pomys∏ okaza∏ si´ na tyle
skuteczny i noÊny, ˝e z powodzeniem fun-
kcjonuje w pami´ci ludzi.

NoÊny i szcz´Êliwy. Wystarczy∏y dwa
tygodnie prób, by Zdrowa Woda podbi∏a
Katowice.

- Tak by∏o. WczeÊniej grywa∏em w ró˝-
nych formacjach, w których obje˝d˝a∏em
ró˝ne festiwale, w∏àcznie z Jarocinem, ale
nigdy nie uda∏o nam si´ odnieÊç spekta-
kularnego sukcesu. I w 1988 roku pomyÊ-
la∏em sobie, ˝e chc´ za∏o˝yç zespó∏, jaki
sobie wymarzy∏em, w którym b´d´ si´ re-
alizowa∏ jako kompozytor i gitarzysta, i to
w okreÊlonej stylistyce, jakà jest blues rock.
Okaza∏o si´ to strza∏em w dziesiàtk´.

W zespole ktoÊ musia∏ jeszcze graç.
- Zaprosi∏em do wspó∏pracy Marka Mo-

drzejewskiego, z którym znaliÊmy si´ jeszcze
z liceum. Wiedzàc, ˝e Marek pisze Êwietne
teksty mia∏em absolutnà pewnoÊç, ̋ e wyda-
rzy si´ coÊ fajnego. Do tego trzeba nam
by∏o basisty, stàd osoba S∏awka Jagasa, i
perkusisty, stàd Andrzej Âwieczkowski. W
takim sk∏adzie zawojowaliÊmy Raw´ Blues.

I to dos∏ownie zawojowaliÊcie.
- To s∏owo ma swoje uzasadnienie, bo

zespó∏ by∏ bardzo Êwie˝y. O ile mo˝na po-
wiedzieç, ˝e mia∏em pomys∏ na muzyk´, a
Marek do∏o˝y∏ fajne teksty i wokal, o tyle
nie mia∏em przekonania, ˝e nasz styl jest
do koƒca zdefiniowany. Ale zg∏osiliÊmy trzy
utwory, z nimi pojechaliÊmy na pierwsze
eliminacje i od tego momentu zacz´∏o si´
to toczyç. A sito eliminacyjne w Rawie bar-
dzo mocno odcedza∏o wykonawców, z po-
nad 400 w finale w Katowicach wystàpi∏o
mo˝e 40. Tam posz∏o nam rzeczywiÊcie
nieêle, czuliÊmy, ̋ e nas ponios∏o, ̋ e publicz-
noÊç odebra∏a nas bardzo dobrze. A ˝e naj-
wyraêniej spodobaliÊmy si´ profesjonalnemu
jury, przypad∏a nam pierwsza nagroda. Co
by∏o maksymalnie zaskakujàce.

Równie zaskakujàce musia∏o byç dla
was to, co dzia∏o si´ póêniej. Opole, Ja-
rocin, kolejne Rawy, nominacja do Fryde-
ryka, radio, telewizja...

- To by∏o bardzo interesujàce, bo zespó∏

gra∏ od poczàtku w konwencji blues-rocko-
wej. Nie by∏a to muzyka spektakularna, po-
pularna, kierowana do masowego odbiorcy.
Dlatego to, co si´ dalej dzia∏o, by∏o nie
mniej interesujàce i zaskakujàce. Opole to
przecie˝ festiwal przypisany muzyce pop.

Zresztà znaleêliÊmy si´ tam przypadkiem.
Po Rawie, po pierwszych wyst´pach w kraju,
dostaliÊmy propozycj´ zagrania koncertu
w trakcie przes∏uchaƒ do festiwalu opolskie-
go. Po koncercie nie˝yjàcy ju˝ Jacek Skubi-
kowski, który by∏ jednym z jurorów, powie-
dzia∏ ˝e poza Zdrowà Wodà nie widzi in-
nego zespo∏u, który móg∏by reprezentowaç
nasz region w eliminacjach opolskich. A
my nawet nie zostaliÊmy zg∏oszeni jako
uczestnicy! Ostatecznie, po doÊç mocnych
przepychankach, z∏o˝ono nam propozycj´,
byÊmy reprezentowali nasz region na festi-
walu opolskim.

W rezultacie wystàpiliÊmy na koncercie
Debiutów w Opolu. To by∏o kolejne ciekawe
doÊwiadczenie, bo po którejÊ z prób przy-
szed∏ do nas re˝yser i powiedzia∏: „panowie,
jesteÊcie doroÊli faceci po studiach, wiecie
o co chodzi, mo˝emy pogadaç”. Otrzyma-
liÊmy propozycj´ nagrania programu dla
TVP, ale zaskakujàce nie by∏o to, tylko uza-
sadnienie tej oferty. Otó˝ nagroda Anny
Jantar, czyli pierwsza nagroda, by∏a ju˝
przyznana. My zdziwieni, no bo jak to, jesz-
cze si´ nie odby∏ konkurs, a jest ju˝ nagro-
da przyznana? Re˝yser nam wyjaÊni∏,  ˝e
tak to dzia∏a. W ten sposób odkryliÊmy taj-

niki festiwalowej rzeczywistoÊci.
I przyszed∏ czas na nagranie p∏yty.
- Do Jarocina zaprosi∏ nas Walter Che∏s-

towski, ówczesny guru muzyki m∏odzie˝o-
wej i rockowej w Polsce. Po tym koncercie
dostaliÊmy od niego propozycj´ wspó∏pracy
fonograficznej i nagrania pierwszej p∏yty w
jego studio, jednym z najbardziej pr´˝nych
i znanych w kraju.

Od Waltera Che∏stowskiego blisko do
Jurka Owsiaka.

- Kiedy nagraliÊmy p∏yt´, przyszed∏ czas
na zrobienie teledysków, a po nich zapra-
szajà do telewizji. Na korytarzu po realizacji
jakiegoÊ programu spotkaliÊmy Jurka Owsia-
ka. S∏yszeliÊmy o nim, prowadzi∏ audycj´
w radiu, udziela∏ si´ w sytuacjach muzycz-
nych. W∏aÊciwie to bardziej on nas kojarzy∏,
zaczepi∏ na korytarzu i poszliÊmy do garde-
-roby porozmawiaç. Z krótkiej rozmowy
zrobi∏o si´ trzygodzinne spotkanie, podczas
którego Jurek doÊç mocno zaakcentowa∏
swojà koncepcj´ niesienia pomocy dzieciom
poprzez muzyk´. Na co myÊmy odpowie-
dzieli jednoznacznie i momentalnie, ˝e
mo˝emy zagraç taki koncert, który przyczy-
ni∏by si´ do pozyskania funduszy na leczenie
dzieci. I wtedy powsta∏a koncepcja pierwsze-
go koncertu Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy, który odby∏ si´ w Ciechocinku.

Poczàtkom WOÂP towarzyszy∏y te˝
inne wydarzenia.

- Pami´tam najwi´kszà tras´ orkiestry,
w której bra∏y udzia∏ takie zespo∏y jak IRA,
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Voo Voo, Kobranocka czy Proletaryat. Jeê-
dziliÊmy wielkimi autokarami z ca∏ym ekwi-
punkiem, technikà, zapleczem gastrono-
micznym, w tamtych czasach czegoÊ takiego
jeszcze u nas nie by∏o. DoÊwiadczyliÊmy
czegoÊ wyjàtkowego i na tamte czasy in-
nego.

Potem podpisaliÊcie kontrakt z Sony.
- DostaliÊmy propozycj´ wspó∏pracy od

Andrzeja Paw∏a Wojciechowskiego, który
by∏ radiowcem i wydawa∏ p∏yty w MJM
Music. Nie mogliÊmy podpisaç tego kontrak-
tu, bo byliÊmy zwiàzani z Walterem Che∏st-
owskim. A uk∏ad d˝entelmeƒski, dane s∏owo
jest wa˝ne. Kilka lat póêniej podpisaliÊmy
jednak kontrakt z Andrzejem Wojciecho-
wskim, ale on szefowa∏ ju˝ Sony Music. On
nie zapomnia∏ o nas, my o nim i z Sony na-
graliÊmy trzecià p∏yt´. WydaliÊmy tam trzy
kolejne krà˝ki, jak na zespó∏ rockowo-blu-
esowy to bardzo du˝o.

WeszliÊcie do muzycznej pierwszej ligi.
- A zwa˝ywszy na stylistyk´ zespo∏u by∏a

to bardzo powa˝na sprawa. Stàd p∏yn´∏y
te˝ kolejne realizacje telewizyjne. Wiadomo,
mocno postawiona rynkowo firma ma wiele
mo˝liwoÊci, spore wp∏ywy i pieniàdze. To
dla zespo∏u by∏o bardzo korzystne, bo po-
kazywaliÊmy si´ we wszystkich mediach.
Wtedy media by∏y nast´pujàce: Jedynka,
Dwójka, Polsat i TVN (Êmiech). Niektórzy
˝artowali, ˝e nawet jak otwierali lodówk´,
to tam byliÊmy.

Z punktu widzenia muzycznego wa˝ne
by∏o nagrywanie i wydawanie nowych p∏yt.
I jestem bardzo wdzi´czny Andrzejowi Woj-
ciechowskiemu i Sony Music, ̋ e nie mieliÊmy
˝adnych nacisków na ostateczny kszta∏t
utworów. Co niestety w tamtych czasach
nie by∏o ju˝ regu∏à. My mieliÊmy wolnà r´-
k´.

StaliÊcie si´ te˝ cz´Êcià wielkiego mu-
zycznego Êwiata.

- PoznawaliÊmy w tym czasie artystów,
których wczeÊniej mogliÊmy tylko pos∏uchaç.
Dla mnie bardzo wa˝nà postacià by∏ Ta-
deusz Nalepa, którego pozna∏em i który
mia∏ z nami wziàç udzia∏ w nagraniu naszej
drugiej p∏yty dla Sony. Niestety, mocno
chorowa∏, i choç dosta∏ od nas materia∏,
nie uda∏o nam si´ razem nagraç tego ut-
woru. Bardzo tego ˝a∏uj´.

Na innej p∏ycie zagra∏ z nami Winicjusz
Chróst, by∏y gitarzysta Breakoutu. Byli te˝
inni znani goÊcie, Pawe∏ Berger z D˝emu,
S∏awek Wierzcholski z Nocnej Zmiany Blu-
esa. A w mi´dzyczasie festiwale. ZagraliÊmy
na wszystkich znaczàcych festiwalach o
optyce oko∏obluesowej, jakie odbywajà si´
w naszym kraju. Pami´tam ogromne Olsz-
tyƒskie Noce Bluesowe, gdzie przyje˝d˝ali
ludzie z ca∏ego Êwiata. Nie wspominajàc o
Rawie. Ale i graliÊmy niedawno na Suwa∏ki
Blues Festiwal. Sam jestem zaskoczony
mnogoÊcià festiwali na bardzo wysokim
poziomie. W minionà sobot´ graliÊmy na
festiwalu BLusowo w Lusowie za Pozna-
niem. By∏em zdziwiony, ˝e w tak niewielkiej
miejscowoÊci odbywa si´ impreza o takim

rozmachu.
Czym u poczàtków Zdrowej Wody, w

latach 90., by∏ blues?
- Sam si´ nad tym zastanawiam. W latach

90. dominowa∏a muzyka oko∏orockowa i
popowa. Natomiast blues nie by∏ wcale w
jakimÊ muzycznym czole. A jednak uda∏o
nam si´ przebiç. Sàdz´, ˝e blues zawsze
jest potrzebny jakieÊ grupie odbiorców,
którzy majà wra˝liwoÊç na te dêwi´ki. Tak
sobie to t∏umacz´.

Dziennikarze muzyczni cz´sto pod-
kreÊlajà, ˝e Zdrowa Woda jest konsek-
wentna, nie ulega modom.

- Gramy rzeczywiÊcie to, co chcia∏em
zdefiniowaç ju˝ w 1988 roku. Choç musimy
pami´taç, by graç swoje, ale nie powtarzaç
si´. Bo to jest niebezpieczne. Ale jeÊli gra
si´ w swojej stylistyce i nadal ma si´ coÊ
innego do powiedzenia, jest w tym jakaÊ
Êwie˝oÊç, odmiennoÊç, to wszystko jest w
porzàdku. Ostatnio udzielajàc wywiadu
pismu „Gitarzysta” powiedzia∏em, ˝e nikt
nie oczekuje od Led Zeppelin, ˝eby si´ zmie-
niali. Bo wiadomo, ˝e stworzyli pewnà for-
mu∏´ brzmienia i tym oddzia∏ywali na ludzi.
Zresztà si´gajàc po wi´kszoÊç znaczàcych
zespo∏ów dojdziemy do wniosku, ˝e to jest
coÊ, co z definicji ma brzmieç tak, jak zosta∏o
stworzone.

Przez jakiÊ czas byliÊcie w muzycznym
mainstreamie. Radio, telewizja, popularne
festiwale, nagrody. To wszystko pop´-
dzi∏o dalej, a wy zostaliÊcie przy swoim.
Tamten Êwiat nie kusi?

- Nie wchodzi si´ dwa razy do tej samej
rzeki. Walka o nowego odbiorc´ poprzez
tworzenie innych form wydaje mi si´ wr´cz
Êmieszna. Z doÊwiadczenia powiem, ˝e
nowego, czytaj: m∏odego odbiorc´, i tak
pozyskujemy. Ale pozyskujemy tych, którzy
chcà muzyki takiej, jaka jest. Natomiast nie
widz´ powodu do przekszta∏cania si´ na
si∏´. Zamienianie si´ w kameleona by∏oby
Êmieszne. ¸atwo straciç to, co si´ wypraco-
wa∏o, a nic nie zyskaç

Czym jest blues dzisiaj? Nie schowa∏
si´ nieco po klubach i piwnicach?

- JeÊli mówiliÊmy o festiwalach przycià-
gajàcych dziesiàtki tysi´cy ludzi, to trudno
mówiç o drastycznej niszy. A na co dzieƒ
ta muzyka ma swoich odbiorców i koncerty
klubowe sà chyba najbardziej przypisane
do muzyki bluesowej. I to jest w porzàdku.
Jazzmani nie oczekujà mas przybywajàcych
na ich koncerty, podobnie muzycy klasycz-
ni.

OczywiÊcie, festiwale sà tak fabrykowa-
ne, by pokazaç najbardziej przebojowe rze-
czy w danym gatunku. Ale jeÊli si´ga si´
bardziej wnikliwie po formy muzyki klasycz-
nej czy dawnej, barokowej, to ju˝ grupa
odbiorców si´ zdecydowanie zmniejsza.
Sam jestem mi∏oÊnikiem muzyki barokowej,
mia∏em nawet okazj´ poznaç Jakuba Bu-
rzyƒskiego, który zawiaduje barokowym
zespo∏em La Tempesta. Te Êwiaty wcale nie
sà odleg∏e, pojawi∏ si´ nawet pomys∏ za-
grania czegoÊ razem.

Muzyk´ mo˝na podzieliç na dwie gru-
py. Muzyka u˝ytkowa s∏u˝y do poskakania
i wypicia piwa przy okazji. Ale jest te˝ mu-
zyka, która anga˝uje, która zmusza do prze-
˝ywania i pewnego wysi∏ku. To dwa Êwiaty
istniejàce niezale˝nie od czasów i stylistyki.

Skàd czerpiecie energi´ do wychodze-
nia na scen´?

- KiedyÊ si´ wydawa∏o, ˝e nobliwy artysta
wykonujàcy muzyk´ klasycznà mo˝e mieç
70 lat i jest ok. Potem si´ okaza∏o, ˝e w
bluesie taki B.B. King te˝ funkcjonowa∏
mnóstwo czasu. A teraz w rock and rollu
mamy chocia˝by Stonesów, którzy wcià˝
grajà. I to jest fajne, bo pokazuje, ̋ e muzyka
bez wzgl´du na stylistyk´ nie ma ram wie-
kowych. KtoÊ powie, ˝e trzeba mieç baz´
genetycznà (Êmiech). Ale mo˝na jà mieç i
wpisane w siebie nic niechcenie. Nam si´
po prostu chce.

S∏awomir Ma∏ecki. Muzyk, kompozytor, za-
∏o˝yciel i lider zespo∏u Zdrowa Woda. Przez
25 lat nauczyciel muzyki i wychowawca w
ciechociƒskim gimnazjum (wczeÊniej Szkole
Podstawowej nr 3). Rozwija muzyczne talenty
dzieci i m∏odzie˝y prowadzàc zaj´cia w Miejs-
kim Centrum Kultury. Za∏o˝yciel i kierujàcy ze-
spo∏ów dzieci´cych Hitto, Hippo i Przyjació∏ki,
które koncertujà i osiàgajà sukcesy podczas
regionalnych, a tak˝e krajowych festiwali.
S∏awomir Ma∏ecki od wielu lat wspó∏pracuje
z organizatorami festiwali piosenki osób nie-
pe∏nosprawnych, z zespo∏em Zdrowa Woda
i Jerzym Owsiakiem oraz Walterem Che∏stows-
kim zainicjowali Wielkà Orkiestr´ Âwiàtecznej
Pomocy. S∏awomir Ma∏ecki wyda∏ siedem p∏yt,
jest dyrektorem Festiwalu Blues bez Barier w
Ciechocinku. Za swà dzia∏alnoÊç artystycznà
i spo∏ecznà otrzyma∏ wiele nagród i wyró˝nieƒ,
m.in. Nagrod´ Wojewody za Osiàgni´cia Ar-
tystyczne, Medal Staszica, Medal im. Leonarda
Lorentowicza, Nagrod´ Starosty „Z∏ota Muza”,
by∏ nominowany do Nagrody Fonograficznej
„Fryderyk”.



Tegoroczna edycja festiwalu Blues bez Barier up∏yn´∏a pod znakiem jubileuszu 30-lecia Zdrowej Wody.
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Bluesowo w uzdrowisku

W czternastej ods∏onie, która mia∏a
miejsce 1 wrzeÊnia, Blues bez Barier
wróci∏ do muszli koncertowej w parku
Zdrojowym, przyciàgajàc licznà publik´.
Najwi´ksze zainteresowanie wzbudzi∏
urodzinowy koncert Zdrowej Wody,
ale na ciechociƒskiej scenie zagra∏o
tego dnia mnóstwo Êwietnych artystów:
Jonn Del Toro Richardson Band, Deep,
Medusa oraz Beata Kossowska’s Blue
Airtrain.

Rozmowa z Lechem Bekulardem,
mened˝erem Zdrowej Wody,
reporterem radia ProRock,
prowadzàcym Blues bez Barier

„Zdrój Ciechociƒski”: Poczàtki fes-
tiwalu to zlot fanów Zdrowej Wody.

Lech Bekulard: To bardzo dawna
historia. Faktem jest, ˝e zacz´∏o si´ od
fanów Zdrowej Wody, co przerodzi∏o
si´ w festiwal, którego mamy ju˝ 14.
edycj´.

W jaki sposób Blues bez Barier
ewoluowa∏ pod wzgl´dem muzycz-
nym?

- To jest festiwal oko∏obluesowy, na
scenie nie pojawiajà si´ stricte bluesowe
zespo∏y. Sama Zdrowa Woda nie jest
zespo∏em bluesowym, a bluesrocko-
wym. Willie Dixon powiedzia∏ pi´knie,
˝e blues to korzenie, a reszta muzyki
to owoce. I tutaj mamy do czynienia i
z korzeniami, i owocami. W zesz∏ym
roku mo˝na tu by∏o us∏yszeç nawet
rapera. ¸àczymy wi´c ró˝ne gatunki.

W tym roku festiwal wróci∏ do ple-
nerowej formu∏y.

- Co cieszy, zw∏aszcza ˝e od samego
poczàtku jest o wiele wi´cej ludzi ni˝
przed trzema laty, gdy Blues bez Barier
odbywa∏ si´ w muszli. Czyli impreza si´
przyj´∏a. Ju˝ ze sceny dzi´kowa∏em
w∏adzom samorzàdowym, burmistrzo-
wi, bo prowadz´ sporo festiwali w Pols-
ce, mam do czynienia z ró˝nymi sce-
nami i ró˝nymi w∏odarzami. Sà takie
miejsca, w których imprezy majàce
swojà mark´ sà likwidowane. W Cie-
chocinku to trwa i si´ rozwija.

Co us∏yszeliÊmy na tegorocznym
Bluesie bez Barier?

- Wydarzeniem jest na pewno kon-
cert Beaty Kossowskiej. Rewelacyjne
granie. I najwa˝niejsza rzecz: Zdrowa
Woda. Na scenie dzia∏o si´ ogromnie
du˝o, mieliÊmy wspania∏ych goÊci z
najwy˝szej muzycznej pó∏ki. I jeszcze
to miejsce. Ciechocinek jest bajeczny.

Po co dziÊ s∏uchaç bluesa czy blues-
rocka?

- S∏uchaç mo˝na i orkiestry symfo-
nicznej. Najwa˝niejsze, ˝eby s∏uchaç
dobrej muzyki, ˝eby to nie by∏a muzyka
przypadkowa. Wi´c s∏uchajmy tego,
co jest dobre.



Ju˝ po raz czwarty przy t´˝ni odby∏ si´ IV Katolicki Piknik Rodzinny Rycerzy Kolumba.
W sobot´ 8 wrzeÊnia nie zabrak∏o muzyki, pocz´stunku i dobrej zabawy.

Od rana trwa∏ turniej hokeja na
trawie o Puchar Rycerzy Kolumba z
udzia∏em 6 zespo∏ów. Nagrody wr´-
cza∏ Leszek Dzier˝ewicz, burmistrz
Ciechocinka.

Uczniowie Technikum Mundurowe-
go Zak∏adu Doskonalenia Zawodowe-
go w Aleksandrowie Kujawskim pod
kierunkiem Bartosza Pawlaka wykonali
pokaz musztry paradnej. W przemar-
szu Alejà Pojednania i ulicà T´˝niowà
wzi´∏a te˝ udzia∏ Orkiestra OSP z Wa-
gaƒca pod kierunkiem Romana Orga-
niÊciaka z ma˝oretkami.

W∏aÊciwà cz´Êç pikniku rozpocz´∏a
msza Êwi´ta sprawowana przez ks.
pra∏. Grzegorza Karolaka na pó∏tora-
metrowym podwy˝szeniu. W otwar-
ciu wydarzenia wzi´li udzia∏ Jan Krzy-
sztof Ardanowski, minister rolnictwa,
Danuta Wawrzynkiewicz z Narodowej

Rady Rozwoju, burmistrz Leszek Dzier-
˝ewicz, Marcin Zajàczkowski, prze-
wodniczàcy Rady Miejskiej, Janusz
Palczewski, delegat rejonowy Rycerzy
Kolumba, Eugeniusz Rakoca, Wielki
Rycerz Rady im. Âw. Jana Paw∏a II w
Ciechocinku. Imprez´ prowadzi∏ Bar-
tosz Ró˝aƒski.

Minister Ardanowski podkreÊla∏, ˝e
„na Zachodzie zamyka si´ koÊcio∏y,
bo nie ma ludzi, a u nas KoÊció∏ wy-
chodzi na miasto, tak jak tutaj na bo-
isku przy t´˝niach”.

Podczas pikniku wystàpili Tomasz
Thiede z zespo∏em „Promyki” i „Ka-
pela nie do zdarcia”, Orkiestra Roma-
na OrganiÊciaka z Wagaƒca, Klub
„Niezapominajka” pod kierunkiem
Waldemara Gmiƒskiego, Andrzej Ko-
ziƒski Show i Jacek Szy∏kowski.

Wojciech Krzysztof Jankowski

Piknik z Rycerzami Kolumba

Paulina Czy˝niewska, Aleksandra
Wawrzonkowska i Marta Dobrzaƒska
otrzyma∏y 12 wrzeÊnia tytu∏ nauczyciela
mianowanego z ràk burmistrza Leszka
Dzier˝ewicza.

Paulina Czy˝niewska jest nauczycielkà
edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Pod-
stawowej nr 3, ukoƒczy∏a studia magisters-
kie na kierunku pedagogika wczesnoszkol-
na.

Aleksandra Wawrzonkowska jest na-
uczycielkà wychowania przedszkolnego w
Przedszkolu nr 2, ukoƒczy∏a studia ma-
gisterskie na kierunku pedagogika opie-
kuƒczo-wychowawcza.

Marta Dobrzaƒska jest nauczycielkà
wychowania fizycznego w Szkole Podsta-
wowej nr 1, ukoƒczy∏a studia magisterskie
na kierunku wychowanie fizyczne ze spe-
cjalnoÊcià trenerskà.

Iwona Rutecka pozostaje dyrektorem
Przedszkola Samorzàdowego nr 2 im.
Kubusia Puchatka. Akt powo∏ania na
funkcj´ wr´czy∏ jej 23 sierpnia burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz.

Iwona Rutecka jest nauczycielem dy-
plomowanym z 37-letnim sta˝em pracy,
ukoƒczy∏a studia magisterskie na kierunku
pedagogika opiekuƒczo-wychowawcza.
Funkcj´ dyrektora przedszkola pe∏niç b´-
dzie do koƒca sierpnia 2023 roku.

Nauczyciele
mianowani
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Sprz´t dla stra˝aków
Maszt oÊwietleniowy, defibrylator i zestaw flar ostrzegawczych trafi∏y do Ochotniczej

Stra˝y Po˝arnej w Ciechocinku. Sprz´t zosta∏ dofinansowany ze Êrodków Funduszu Spra-
wiedliwoÊci.

Zakupione przedmioty kosztowa∏y nieco ponad 6,6 tys. z∏, z czego wk∏ad w∏asny gminy
wyniós∏ 1 proc. tej sumy. Sprz´t ratowniczy trafi∏ do OSP w koƒcu sierpnia na podstawie umo-
wy u˝yczenia.
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Zdaniem psychologa

Samobójstwom
mo˝na zapobiec

KINO „ZDRÓJ”
W paêdzierniku planujemy zagraç:

„Predator” (napisy)
akcja, sci-fi, prod. USA, 1.47 czas projekcji,

od 15 lat
3.10 (Êroda) godz. 19.00 (kasa 18-19) i 4.10

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

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

1,24, od 15 lat
5.10 (piàtek) godz. 19.00 (kasa 18-19) i 6.10

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

„Zegar czarnoksi´˝nika”
bajka 2D, fantasy, przygodowy, prod. USA,

1.44, od 7 lat
6.10 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16) i 7.10

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

„KLER”
obyczajowy, prod. Polska 2,13, od 15 lat

12.10 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16) i godz.
19.00 (kasa 18-19), 13.10 (sobota) godz. 16.00
(kasa 15-16) i godz. 19.00 (kasa 18-19), 14.
10 (niedziela) godz. 16.00 (kasa 15-16) i godz.
19.00 (kasa 18-19), 15.10 (poniedzia∏ek) godz.

16.00 (kasa 15-16)

UWAGA! W zwiàzku z bardzo du˝ym
zainteresowaniem projekcjà filmu „KLER”

wyjàtkowo wprowadzamy przedsprzeda˝ biletów
(limit 130 biletów na dany seans), od dnia 8.10
(poniedzia∏ek) do dnia 11.10 (czwartek), w

godz. 10.00 - 18.00 sekretariat MCK, I pi´tro
p.1 (wejÊcie od ul. Broniewskiego).

„Smak zemsty. Peppermint”
akcja, thriller, prod. USA, 1.35, od 15 lat
17.10 (Êroda) godz. 19.00 (kasa 18-19)

 i 18.10 (czwartek) godz. 19.00 (kasa 18-19)

„Serce nie s∏uga”
komedia romantyczna, prod. Polska,

czas projekcji 1.30, od 13 lat
26.10 (piàtek) godz. 16.00 (kasa 15-16) i godz.
19.00 (kasa 18-19), 27.10 (sobota) godz. 19.00
(kasa 18-19), 28.10 (niedziela) godz. 19.00

(kasa 18-19)

„Ksi´˝niczka i smok” 2D
bajka, animacja, 1,25, b/o

27.10 (sobota) godz. 16.00 (kasa 15-16) i
28.10 (niedziela) 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.

W zesz∏ym roku w Polsce ponad dwa
tysiàce dzieci próbowa∏o si´ zabiç. Blisko
500 dzieci i m∏odzie˝y do 19 roku ˝ycia
pope∏ni∏o samobójstwo. Codziennie jedno
dziecko na dziesi´ç ma myÊli samobójcze.
Wspólnie mo˝emy to zmieniç, dzi´ki pro-
filaktyce, zaanga˝owaniu i wiedzy.

Z inicjatywy Mi´dzynarodowego Towa-
rzystwa Zapobiegania Samobójstwom
(IASP) 10 wrzeÊnia obchodzimy Âwiatowy
Dzieƒ Zapobiegania Samobójstwom. Ma
on na celu zwi´kszenie ÊwiadomoÊci spo-
∏ecznej w zakresie tematyki samobójstw i
wsparcie psychologiczne dla osób, u któ-
rych pojawiajà si´ myÊli samobójcze. Co
roku IASP wykorzystuje ten dzieƒ, by zwró-
ciç uwag´ na samobójstwa jako najcz´stszà
przyczyn´ przedwczesnych zgonów, którym
mo˝na zapobiec.

Temat jest bardzo szeroki, skupmy si´
dziÊ na profilaktyce, a zatem dzia∏aniach i
czynnikach chroniàcych przed samobójst-
wem. Najwa˝niejsza jest dobra komuni-
kacja z dzieckiem. Rodzic, który poÊwi´ca
czas dziecku, b´dzie potrafi∏ dostrzec, kiedy
zacznie dziaç si´ coÊ niepokojàcego. B´dzie
mia∏ szans´ zareagowaç. To, czego potrze-
bujà nasze dzieci, to zdolnoÊç rozwiàzy-
wania problemów i radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach lub zaanga˝owanie si´ w
leczenie, aby lepiej: regulowaç trudne stany
psychiczne, modyfikowaç bolesne sytuacje,
asertywnie okazywaç uczucia, skutecznie
rozwiàzywaç problemy, okazywaç ˝al po
stracie, radziç sobie z perfekcjonistycznymi
oczekiwaniami, zyskiwaç trosk´ i uwag´
innych oraz radziç sobie z dezorganizacjà
w rodzinie.

Samobójstwo jest postrzegane przez
nastolatków jako jedyne rozwiàzanie trud-
noÊci wynikajàcych ze straty lub konfliktu.
Dlatego te˝ nale˝y uczyç dzieci znajdowania
alternatywnych sposobów zaspokajania ich
potrzeb. Pomóc dzieciom, które stawiajà
sobie wysokie wymagania, dostrzegaç, jak
wiele problemów uda∏o im si´ ju˝ rozwià-
zaç, ˝eby potrafi∏y czerpaç ze swoich po-
zytywnych doÊwiadczeƒ z przesz∏oÊci.
Czynnikiem ochronnym, na który mamy
wp∏yw, jest niski poziom stresu rodzinnego
i ogólny wysoki poziom wsparcia spo∏ecz-
nego oraz dostosowanie spo∏eczne. Dobrze
zorganizowana, wspierajàca si´ rodzina to
skarb dla ka˝dego dziecka.

Nastolatki targajàce si´ na w∏asne ˝ycie
postrzegajà samych siebie jako osoby nie-
przystosowane oraz niezdolne do zmiany
swojej sytuacji. Dlatego te˝ wa˝ne w pro-
filaktyce jest to, aby dziecko mia∏o szeroki
wachlarz doÊwiadczeƒ nadajàcy ˝yciu sens,
˝eby mia∏o swoje pasje i zainteresowania.
Wa˝ne sà te˝ satysfakcjonujàce relacje ró-
wieÊnicze. W przypadku pojawiajàcych si´
zaburzeƒ zachowania czy zaburzeƒ nastroju,
wa˝ne jest nie zamiatanie problemów pod
dywan, a raczej zaanga˝owanie rodzica w
terapi´ i leczenie dziecka. Czynnikami
chroniàcymi sà równie˝: niski poziom im-
pulsywnoÊci, perfekcjonizmu i wrogoÊci.

Uwa˝ni rodzice potrafià wczeÊnie wy-
∏apaç to, z czym dziecko sobie nie radzi.
Czy to b´dà problemy w relacjach rówieÊ-
niczych, czy stawianie sobie zbyt wysokich
wymagaƒ oraz nieumiej´tnoÊç regulowania
trudnych stanów psychicznych - to do nas
nale˝y reakcja, w∏aÊciwa pomoc dziecku i
wypracowanie w nim umiej´tnoÊci niezb´d-
nych do poradzenia sobie. Wzmocnienie
dziecka, rozwijanie jego poczucia w∏asnej
wartoÊci i poczucia sensu istnienia. Rozwi-
janie jego zainteresowaƒ, w∏aÊciwa komu-
nikacja, ufnoÊç, szczere i powa˝ne trakto-
wanie dziecka. Przede wszystkim czas dla
dziecka, rozmowa, wspólne zaj´cia. Dziecko
jest naszym skarbem, ono musi wiedzieç,
˝e jest dla nas wa˝ne - tylko wtedy zwróci
si´ do nas o pomoc. Bàdêmy wspierajàcy
i uczciwi.

Nie obawiajmy si´ równie˝ korzystaç z
profesjonalnej pomocy - czasem to b´dzie
po prostu pedagog w szkole, czasem lekarz
psychiatra czy psychoterapeuta. Warto
korzystaç z wszelkich dost´pnych nam
êróde∏ pomocy i wsparcia, zanim pojawià
si´ trudnoÊci nie do przeskoczenia dla nas
i dla naszych dzieci. Poniewa˝ myÊli samo-
bójcze mogà niestety dotknàç ka˝dego,
lepiej jest im zapobiegaç. Mitem jest to, ˝e
temat dotyczy marginesu spo∏ecznego.
Wielu nastolatków z tak zwanych „dobrych
domów” ma ogromne problemy w komu-
nikacji i relacjach rówieÊniczych, choruje
na depresj´ czy te˝ podejmuje próby sa-
mobójcze. Na przestrzeni ˝ycia ka˝dego z
nas czekajà kryzysy, dlatego jak najwczeÊniej
uczmy dzieci, jak sobie z nimi radziç.

Monika Kofel-Dudziak

Z ˚YCIA MIASTA
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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.

fo
t.

 N
A

C

TELEFON DLA SENIORA
722 090 098

Pon. - Pt. godz. 10-22

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

Wielbicielka
solankowego kraju

Ciechocinek pojawia si´ na kartach
dzie∏ Marii Kuncewiczowej. Wybitna
prozatorka przysz∏a na Êwiat w 1895
r. w Samarze nad Wo∏gà. Jej ojcem by∏
pedagog i dyrektor szkó∏ Êrednich Józef
Dionizy Szczepaƒski. Matka - Ró˝a
Dziubiƒska, artystka skrzypaczka, sta∏a
si´ pierwowzorem Ró˝y ˚abczyƒskiej -
 g∏ównej bohaterki „Cudzoziemki”. W
1909 r. dziesi´cioletnia Maria przyby∏a
z rodzinà z P∏ocka do W∏oc∏awka,
bowiem jej ojciec zosta∏ kierownikiem
Szko∏y Handlowej (obecnie Liceum
Ziemi Kujawskiej). Szczepaƒscy mieszkali
w domu przylegajàcym do nowego
gmachu „handlówki”.

Maria by∏a uczennicà s∏ynàcej z wy-
sokiego poziomu nauczania pensji pani
Aspis. Po jej ukoƒczeniu w 1913 r. zda-
∏a w Warszawie egzamin na Êwiadec-
two nauczycielki domowej. Zdecydo-
wa∏a si´ kontynuowaç nauk´ i wyje-
cha∏a do Nancy we Francji, aby na tam-
tejszym uniwersytecie przejÊç kurs j´zyka
francuskiego i literatury dla cudzoziem-
ców. Tu˝ przed wybuchem wojny po-
wróci∏a do W∏oc∏awka. Pracowa∏a krót-
ko jako nauczycielka w „handlówce”.
Miasto dzieciƒstwa i m∏odoÊci utrwa-
li∏a póêniej na kartach „Fantomów”.
W 1916 r. wyjecha∏a do Krakowa i
wstàpi∏a na Wydzia∏ Filozoficzny Uni-
wersytetu Jagielloƒskiego. Po dwóch
latach przenios∏a si´ do Warszawy.
Zacz´∏a drukowaç swoje próby lite-
rackie. Pismo „Pro Arte et Studio” za-
mieÊci∏o fragment jej prozy poetyckiej.
W 1921 r. wysz∏a za mà˝ za Jerzego
Kuncewicza. Rok póêniej urodzi∏a je-
dyne dziecko - syna Witolda. Prze˝ycie
to sta∏o si´ inspiracjà g∏oÊnej ksià˝ki
„Przymierze z dzieckiem”. Nie zrezyg-
nowa∏a z rozwijania swojego talentu -
 Êpiewu. W 1925 r. zosta∏a przyj´ta do
Konserwatorium Muzycznego w War-

szawie. Potem dawa∏a publiczne kon-
certy. Jednak szala zainteresowaƒ prze-
chyli∏a si´ w stron´ literatury. W 1936
roku wyda∏a g∏oÊnà powieÊç „Cudzo-
ziemka”, która sta∏a si´ lekturà szkolnà.

Do wybuchu II wojny Êwiatowej
wspó∏pracowa∏a z wieloma czasopis-
mami. W∏aÊnie na ich ∏amach opubli-
kowa∏a artyku∏y o Ciechocinku, w któ-
rym dwukrotnie sp´dzi∏a lato. W jed-
nym z felietonów pisa∏a na temat dzieci
z zamo˝nych rodzin sp´dzajàcych wa-
kacje w eleganckim pensjonacie w Cie-
chocinku. W 1934 r. w „Gazecie Pols-
kiej” ukaza∏y si´ artyku∏y, których in-
spiracjà by∏ pobyt w uzdrowisku. W
jednym z nich zawar∏a refleksje z pobytu
pod t´˝niami. Wiele miejsca poÊwi´ci∏a
zaletom basenu termalno-solankowe-
go, aktywnemu wypoczynkowi, który
wp∏ywa na t´˝yzn´ fizycznà. Kuncewi-
czowa zachwyca∏a si´ „solankowym
krajem” - jak nazwa∏a Ciechocinek.
Miasto sta∏o si´ te˝ inspiracjà opowia-
dania dla m∏odzie˝y „Nad rzekà” wyda-

nego w tomie „W domu i w Polsce”.
Jego g∏ówny bohater sp´dza wakacje
na koloniach w Ciechocinku. Najmilsze
chwile sp´dza∏ na basenie mi´dzy t´˝-
niami. Autorka opisuje te˝ lipcowà po-
wódê i jej tragiczne skutki. Kostek za-
chwyca si´ wodà, ale zna ju˝ jej dobre
i z∏e strony. Kuncewiczowa koƒczy swój
utwór refleksjà, ˝e mo˝e Kostek i jego
koledzy uczynià „Z Wis∏y rzek´ pos∏usz-
nà, która tak jak Ren, jak Sekwana, sta-
nie si´ bogactwem swego kraju, nie
tylko jego pi´knem”.

Maria Kuncewiczowa mieszka∏a po
1939 r. we Francji, Anglii i USA. Po po-
wrocie do kraju zamieszka∏a w Kazimie-
rzu nad Wis∏à. W domu, w którym mie-
szka∏a z m´˝em, funkcjonuje muzeum
literackie. Najg∏oÊniejsze jej powieÊci
to tak˝e: „LeÊnik”, „Tristan 1946” i „Gaj
oliwny”. Na podstawie jej ksià˝ek po-
wsta∏y dwa filmy: „Cudzoziemka” w
re˝yserii Ryszarda Bera i „Dwa ksi´˝yce”
Andrzeja Baraƒskiego. W 1989 r. Uni-
wersytet M. Curie-Sk∏odowskiej przyzna∏
jej tytu∏ doktora honoris causa. Maria
Kuncewiczowa zmar∏a w lipcu 1989 r.
w Lublinie.

Aldona Nocna
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Wyjazdy do wód wiàza∏y si´ nie tylko z leczeniem, ró˝nego rodzaju zabiegami, lecz tak˝e z poszukiwaniem
rozrywek, wype∏nieniem wolnego czasu. O atrakcjach, które oferowa∏ dawniej Ciechocinek, pisa∏am w
poprzednim numerze „Zdroju Ciechociƒskiego”. A jak wyglàda∏o ˝ycie codzienne kuracjuszy w uzdrowisku w
XIX wieku, kiedy Ciechocinek zyskiwa∏ swojà renom´? Jakie warunki oferowa∏ przed I wojnà Êwiatowà?
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Niewàtpliwie istotny by∏ wygodny
dojazd do uzdrowiska. Pierwsi kura-
cjusze, którzy pragn´li korzystaç z do-
brodziejstw solanek, musieli pokonaç
drog´ dyli˝ansami bàdê skorzystaç ze
statku, je˝eli podró˝owali Wis∏à. Ju˝ w
1851 roku zosta∏a uruchomiona re-
gularna linia ̋ eglugi parowej Warszawa
- Ciechocinek Spó∏ki ˚eglugi Parowej
na Rzekach Sp∏awnych Królestwa hrabia
Zamoyski et Compania. 20 lat póêniej
funkcjonowa∏a ˚egluga Parowa Mau-
rycego Fajansa, przekszta∏cona w Mau-
rycy Fajans i Synowie. W latach szeÊç-
dziesiàtych XIX wieku powstaje po∏à-
czenie kolejowe Warszawa - Bydgoszcz.
Ostatnià stacjà w Królestwie Polskim
by∏o Aleksandrowo (dzisiaj Aleksandrów
Kujawski), za Tà˝ynà by∏a ju˝ zagranica.
Doprowadzenie w 1867 roku linii ko-
lejowej do Ciechocinka mia∏o wielki
wp∏yw na rozwój uzdrowiska. Pociàg
sta∏ si´ popularnym Êrodkiem lokomocji,
nie dziwmy si´ zatem, ˝e wybudowano
tory do Ciechocinka. Podró˝ kolejà by∏a
bardziej komfortowa, szybsza ni˝ stat-
kiem. Nic dziwnego, ˝e liczba kuracju-
szy w ciàgu kilkunastu uleg∏a wzros∏a
kilkakrotnie.

Od ch∏opskich chat do Hotelu Müllera

Po dotarciu na miejsce najwa˝niej-
szà sprawà by∏o za∏atwienie lokum,
które by∏oby wygodne i niedrogie. Ofer-
ty mo˝na by∏o te˝ znaleêç dzi´ki rekla-
mom publikowanym w warszawskiej
prasie codziennej oraz w przewodni-
kach. Pierwsi kuracjusze wynajmowali

pokoje w chatach ch∏opskich oraz do-
mach robotników warzelni soli. W la-
tach 1848-1851 Karol Samuel Müller
wybudowa∏ okaza∏y hotel. Projekt opra-
cowa∏ Franciszek Tournelle. Ulubionym
miejscem kuracjuszy by∏ wsparty na
kilku kolumnach fantazyjny balkon, z
którego mo˝na by∏o obserwowaç oko-
lic´ oraz weranda restauracji. Obiekt
sp∏onà∏ w 1878 roku.

Jak pisze L. Mieczkowski: „Tu nale˝y
nam tak˝e wspomnieç o po˝arze stare-
go z drzewa wzniesionego hotelu Mül-
lera, który wybuch∏ wÊród dnia, i zagro-
zi∏ poch∏oni´ciem ca∏ego szeregu sà-
siednich budynków. Szcz´Êciem zer-
wa∏ si´ nagle wiatr przeciwny i odwró-
ci∏ niebezpieczeƒstwo. Wtenczas to
postanowiono uorganizowaç w Cie-
chocinku stra˝ ochotniczà po˝arnà, co
te˝ w latach nast´pnych przysz∏o do
skutku, wraz z wprowadzeniem dosko-
na∏ych przyrzàdów po˝arnych (sika-
wek, smoków, beczek, bosaków i t. p.)
Jak wiadomo, na miejscu zaledwie os-
tyg∏ych zgliszczy wzniós∏ si´ nie d∏ugo
wspania∏y gmach murowany nowego
hotelu Müllera, tej powszechnie znanej
ozdoby Ciechocinka, gdzie okrom 64
numerów mieÊci si´ obszerna dwupi´-
trowa sala balowa, doskona∏a cukiernia,
pokój bilardowy i du˝a sala restaura-
cyjna, w której mo˝na zaspokoiç przy
zdrowych gospodarskich obiadach,
wszelkie wybredne nawet wymagania
co do doborowej kuchni i drogocen-
nych napojów” (pisownia oryginalna).
Hotel cieszy∏ si´ du˝à popularnoÊcià,

nic wi´c dziwnego, ̋ e  Müller rozpoczà∏
jego odbudow´, a po jego Êmierci spad-
kobiercy dodali w 1900 roku trzecie
skrzyd∏o. Dzisiaj mieÊci si´ tu Liceum
Ogólnokszta∏càce im. S. Staszica.

Co ciekawe, ju˝ wtedy dzielono kwa-
tery, hotele ze wzgl´du na wyznanie
klientów, na chrzeÊcijaƒskie i ̋ ydowskie.
Przy obecnej ulicy Mickiewicza sta∏
niegdyÊ hotel Warszawski, który strawi∏
ogieƒ. W „Przewodniku po Ciechocinku
- jego historii i zasobach leczniczych”
z 1891 roku pod redakcjà Stanis∏awa
¸àpiƒskiego czytamy: „Hotel Warszaws-
ki, o 70 numerach, s∏u˝y prawie wy-
∏àcznie dla starozakonnej publiki, po-
siada tak˝e niez∏à restauracj´”.

Higiena w cenie

W II po∏owie XIX wieku wzros∏a licz-
ba kwater prywatnych. By∏o to mo˝li-
we dzi´ki temu, ˝e w 1875 roku grun-
ty, które otacza∏y ∏azienki, zosta∏y
sprzedane prywatnym inwestorom pod
zabudow´ domów. Efektem by∏ gwa∏-
towny wzrost liczby kwater. Pod koniec
XIX wieku mo˝na odnotowaç ju˝ po-
nad dwieÊcie pensjonatów i domów
prywatnych oferujàcych wygodne po-
koje. Za komfort, niewielkà odleg∏oÊç
od kursalu, parku i ∏azienek trzeba by∏o
zap∏aciç. Cena za wynaj´cie pokoju
waha∏a si´ od 15 do 60 rs miesi´cznie.
Kogo nie by∏o na to staç, wynajmowa∏
taƒszà kwater´ we wsi Aleksandrówka
(dzisiaj ul. Narutowicza, w granicach
miasta), w Starym Ciechocinku (dzisiaj
ul. Bema, w granicach miasta) oraz w

CodziennoÊç kuracjuszki i kuracjusza
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Bandrowski w „Zdroju Ciechociƒskim”
w 1907 roku, w∏aÊciciel restauracji ho-
telowej Wandelt wraz z kucharzem
Bogubowiczem i pod naukowym kie-
rownictwem doktora Z. Grudziƒskiego
wprowadzili uk∏ad daƒ i napojów od-
powiadajàcy wskazaniom leczniczym
pi´ciu typów kuchni: jarskiej, przeciw-
artretycznej, chudej, bezcukrowej i lek-
kostrawnej. Ca∏oÊci dope∏nia∏y bezal-
koholowe napoje.

Temat dietetycznego wy˝ywienia
pojawia∏ si´ w póêniejszych czasach
wielokrotnie. Postulowano, aby ku-
charki w pensjonatach stosowa∏y si´
do zaleceƒ lekarzy. Ciechocinek móg∏
bowiem traciç kuracjuszy, którzy mieli
schorzenia przewodu pokarmowego i
ze wzgl´du na brak kuchni dietetycznej
wybierali inne uzdrowiska.

NowoczesnoÊç dla wymagajàcych

Ciechocinek wiele zyskiwa∏ przez lata.
Urzàdzano go tak, aby przyciàgaç wy-
magajàcà klientel´ o zasobnych portfe-
lach. Odkàd oddano zak∏ad leczniczy
specjalnemu komitetowi przy Komisji
Rzàdowej Spraw Wewn´trznych w la-
tach 40. XIX w., zacz´to zmieniaç wios-
k´ Ciechocinek i urzàdzaç uzdrowisko.
Zosta∏ za∏o˝ony ogród spacerowy z ga-
lerià przy êródle, pobudowano pierwszà
kapliczk´ dla potrzeb katolików, potem
koÊció∏, urzàdzono poczt´. Przybywa∏o
obiektów, Ciechocinek zaczà∏ si´ roz-
wijaç i ulepszaç. MyÊlano nawet o tym,
by ˝wirowane Êcie˝ki polewaç o Êwicie
wodà, by za dnia nie unosi∏ si´ kurz.
Transport zapewnia∏y doro˝ki. Z czasem
pojawi∏y si´ pierwsze latarnie, telefon,

pràd elektryczny. Ciechocinek by∏ te˝
jednà z pierwszych miejscowoÊci, w
której powsta∏ wodociàg. Zawdzi´cza-
my go Julianowi Adamowi Majewskie-
mu, który zaprojektowa∏ nowoczesnà
jak na owe czasy instalacj´ w 1894 ro-
ku. Woda by∏a doprowadzana grawita-
cyjne ˝elaznymi rurami z racià˝eckich
wzgórz z miejscowoÊci Kuczek. Wydaj-
noÊç si´ga∏a 1 208 500 litrów dziennie.
Woda zaopatrywa∏a kilka wi´kszych
obiektów w uzdrowisku oraz by∏a do-
st´pna w oÊmiu zdrojach czerpalnych,
kranach po˝arnych oraz umo˝liwi∏a
budow´ kilku fontann na terenie miej-
scowoÊci. Budowa wodociàgu w znacz-
nym stopniu poprawi∏a warunki sani-
tarne.

Warto dodaç, ˝e Ciechocinek wiele
zawdzi´cza Êwiat∏ym gospodarzom.
Niewàtpliwie jednym z nich by∏ d∏ugo-
letni dyrektor uzdrowiska Marian Ra-
czyƒski. Jego kadencja obfitowa∏a w
inwestycje. Do dzisiaj podziwiamy sie-
dzib´ zarzàdu uzdrowiska przy ulicy
KoÊciuszki, muszl´ koncertowà, kr´-
gielni´. Korzystamy z kortów teniso-
wych w parku Zdrojowym, który zosta∏
poszerzony. Wioska Ciechocinek mia∏a
te˝ ju˝ w 1909 roku pierwsze kino -
iluzjon Sfinks. Wytyczono nowe ulice.
Od 1907 roku wychodzi∏ „Zdrój Cie-
chociƒski”, który by∏ wa˝nym êród∏em
informacji dla goÊci kàpielowych. Nie
zapomniano o czytelniach i wypo˝y-
czalniach ksià˝ek.

˚ycie codzienne kuracjusza by∏o nie-
gdyÊ bardzo komfortowe, o co gospo-
darze zawsze starali si´ dbaç.

 Aldona Nocna

domach kolonistów niemieckich na
S∏oƒsku.

Ju˝ wówczas zwracano uwag´ na
kwestie higieny mieszkaƒ prywatnych.
Przepisy sanitarne narzuca∏y w∏aÊcicie-
lom, aby dbali o ust´py, ich regularnà
dezynfekcj´, przesypywanie torfem,
opró˝nianie. Nie dziwi fakt, ˝e niektóre
z pensjonatów by∏y reklamowane jako
kwatery z „bezwonnymi wygódkami”.
Co bardziej nowoczeÊni w∏aÊciciele
stosowali nowinki techniczne. Zasto-
sowanie systemu szambo pojawia si´
w reklamie sprzed I wojny Êwiatowej
dawnej kawiarni Bristol (dzisiaj restau-
racja Pa∏acyk) w parku Zdrojowym.

Ju˝ w latach 70. XIX wieku myÊlano
o segregacji Êmieci. Zalecano w w∏aÊ-
cicielom pensjonatów posiadanie ru-
chomych beczek na ko∏ach do zlewania
pomyj, wywo˝enie ich poza obr´b
miejscowoÊci oraz postawienie specjal-
nych skrzyƒ, które by∏y przeznaczone
na suche Êmieci.

Co zjeÊç w uzdrowisku

Wy˝ywienie by∏o równie˝ wa˝nym
elementem ˝ycia codziennego kura-
cjuszy. Posi∏ki spo˝ywano w pensjona-
tach, restauracjach, jad∏odajniach. Mo˝-
na by∏o je sporzàdziç we w∏asnym
zakresie bàdê skorzystaç z us∏ug w∏a-
Êcicieli kwater. Henryk Ruppert pisa∏ w
1896 roku: „Restauracje pierwszorz´d-
ne dwie, jedna w hotelu pana Millera,
druga na dworcu kolejowym. Obiad
kosztuje 16 kop.; na porcj´ nieco dro˝ej
wedle upodobania. Prócz tego kilkanaÊ-
cie prywatnych restauracji i garkuchni
dla ubo˝szej ludnoÊci. Przy wielu do-
mach i willach sà zbudowane oddzielne
pomieszczenia kuchenne, co daje mo-
˝liwoÊç i wygod´, szczególnie wi´kszym
rodzinom, prowadzenia w∏asnej kuchni.
Cukierni dwie: pp. Millera i Bartnickiego
razem z mleczarnià. Jatki i rzeênie znaj-
dujà si´ pod Êcis∏à kontrolà lekarza we-
terynarii, p. Krynickiego. Wszelkich ar-
tyku∏ów spo˝ywczych dostarczajà w
obfitoÊci i tanio mieszkaƒcy okolicznych
wsi i kolonii”.

Kiedy pod koniec XIX wieku leczenie
dietetyczne zosta∏o uznane przez leka-
rzy za istotne w procesie leczenia cho-
rób przewlek∏ych, zacz´to propagowaç
dietetyk´. Wa˝ny by∏ dobór produktów
do jad∏ospisu, który powstawa∏ pod
okiem lekarza. Posi∏ki zalecano serwo-
waç o sta∏ych porach. Postulaty pro-
wadzenia zdrowej kuchni sk∏oni∏y w∏aÊ-
cicieli restauracji hotelowej w Ciecho-
cinku do podj´cia próby sprostania te-
mu zadaniu. Jak pisa∏ Jul iusz



Rozpocz´∏y si´ Ogólnopolskie Spotkania Teatralne. To ju˝ 21. edycja spotkaƒ ze sztukà teatralnà, organizowana
przez Miejskie Centrum Kultury.

Mini Salon Sztuki MCK zaprasza na kolejnà wystaw´ z cyklu Primary Colours. Wystawa obrazów malarskich
formatu 20x20 cm z kolekcji prywatnych obejmuje prace 27 artystów z kraju i zagranicy.
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Jest to okazja do obejrzenia malars-
twa uznanych artystów, w wi´kszoÊci
profesorów Akademii Sztuk Pi´knych.
Wystaw´, której kuratorem jest prof.
Pawe∏ Lewandowski-Palle, mo˝na oglà-
daç codziennie w godzinach pracy MCK
po uprzednim zg∏oszeniu w sekretaria-
cie. Zakoƒczenie ekspozycji malarstwa
zakoƒczy si´ uroczystym finisa˝em 6
paêdziernika o godz. 14, na który ser-
decznie zapraszamy.

    Barbara Kawczyƒska

Teatralna jesieƒ

Primary Colours 4

W tym roku zaplanowaliÊmy cztery
spektakle, a rozpocz´liÊmy 16 wrzeÊnia,
trzecià ods∏onà sztuki „Andropauza 3”.
PublicznoÊç bawi∏a wyÊmienita obsada
w osobach: Artur Dziurman, Dariusz
Gnatowski, Tadeusz Ross, Micha∏ Piet-
rzak i Katarzyna Mikiewicz. Lekka kon-
wencja sztuki i dowcipne teksty wpro-
wadzi∏y publicznoÊç w doskona∏y na-
strój. By∏ to wieczór pe∏en Êmiechu,
przygód i absurdalnych sytuacji.

W myÊl zasady, ˝e ˝ycie zaczyna si´
po 60-tce, w myÊl refrenu pieÊni fina-

∏owej:
„StaroÊç nie chroni przed mi∏oÊcià

Lecz mi∏oÊç chroni przed staroÊcià
Bo prawda jest taka, ˝e si´ nie starzeje
Serce, które kocha i wiecznie si´
Êmieje!”.

Przed nami jeszcze trzy spektakle:
29 wrzeÊnia prapremiera sztuki Marka
R´bacza pod tytu∏em „Jaskiniowcy”.
Planowana obsada to: Lech Dyblik, Da-
wid Czupryƒski, S∏awomir Pacek, Dorota
Szperlak i Aleksandra NieÊpielak. W
paêdzierniku natomiast zaprosimy na

sztuk´ „Kiedy kota nie ma w domu”
oraz „K∏amstwo”.

Barbara Kawczyƒska
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Festiwal Parzybroda zagoÊci∏ w Ciechocinku. W kinie „Zdrój” odby∏y si´ projekcje filmowe, a w bibliotece
miejskiej warsztaty muzyczne dla dzieci.

Pod obeliskiem upami´tniajàcym wyzwolenie Ciechocinka w 1945 roku 1 wrzeÊnia odby∏y si´ uroczystoÊci
zwiàzane z 79. rocznicà wybuchu II wojny Êwiatowej.

Parzybroda odwiedzi∏ Ciechocinek

Ciechocinek upami´tni∏ rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej

W wydarzeniu udzia∏ wzi´li przedsta-
wiciele w∏adz samorzàdowych i miejs-
kich instytucji na czele z burmistrzem
Leszkiem Dzier˝ewiczem i Aldonà Noc-

nà, wiceprzewodniczàcà Rady Miejskiej,
a tak˝e kombatanci, harcerze i m∏odzie˝
szkolna. Pod obeliskiem z∏o˝ono oko-
licznoÊciowe wiàzanki kwiatów.

W godzinach popo∏udniowych od-
by∏o si´ spotkanie lokalnych Êrodowisk
kombatanckich z udzia∏em burmistrza
Leszka Dzier˝ewicza.

W ciechociƒskiej Miejskiej Bibliotece
Publicznej odby∏y si´ dwudniowe war-
sztaty tworzenia piosenek punkowych
dla dzieci prowadzone przez Micha∏a
Miegonia i teatr Pomaraƒczowy Cylin-
der. W kinie „Zdrój” mo˝na natomiast
by∏o obejrzeç filmy „Polonaise” i „Siekie-
rezada”.

- W Ciechocinku zorganizowaliÊmy
kilka lat temu Parad´ Mi∏oÊci, która
skoƒczy∏a si´ koncertem punkowym w
wykonaniu zwierzàt leÊnych w Parku
Zdrojowym - przypomina Krzysztof
Rogalski z  Fundacji „B´dzie Dobrze”,
organizator festiwalu, mówiàc o przy-
czynach zawitania do uzdrowiska. -
Pomys∏ na festiwal Parzybroda polega
m.in. na sprowokowaniu do w´drówki,
pokazaniu ciekawych miejsc na Kuja-
wach. Poza tym istnienie kina „Zdrój”
pozwala na zorganizowanie projekcji
filmowych, a ekipa z biblioteki wspa-
niale wspó∏pracuje z dzieçmi, co po-
maga przy organizacji warsztatów.
Chcemy, aby wydarzenia w Ciechocinku
by∏y w przysz∏oÊci sta∏ym punktem pro-
gramu Parzybrody - zaznacza.
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Z ˚YCIA MIASTA

To ósma edycja festiwalu Parzybroda
pod wezwaniem Jana Parzybrody i Ed-
warda Stachury, artystów zwiàzanych
z Kujawami. Przez dwa dni w Aleksan-
drowie, Bia∏ych B∏otach, a tak˝e Cie-
chocinku odbywa∏y si´ koncerty, od-

czyty literackie, projekcje filmowe i war-
sztaty. Festiwalowe wydarzenia goÊci∏y
w ró˝norodnych przestrzeniach: w lesie
nad rzekà Tà˝ynà, w klubie Fado, w
bibliotece, w kinie.



Ju˝ po raz siódmy przy∏àczyliÊmy si´ do Narodowego Czytania arcydzie∏ literatury polskiej. Tym razem przysz∏a
kolej na „PrzedwioÊnie” Stefana ˚eromskiego. PowieÊç politycznà, wydanà w 1924 r. w Warszawie.

Obrazy Barbary Jachimowicz inspirowane ˝yciem i twórczoÊcià Fryderyka Chopina stworzy∏y ósmà w tym
roku wystaw´ w Galerii pod Dachem Nieba.
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Tytu∏ utworu ma charakter metafo-
ryczny, który nale˝y rozumieç jako czas,
w którym kszta∏towa∏o si´ paƒstwo
polskie po okresie zaborów, zaÊ w kraju

panowa∏ niepodleg∏oÊciowy entuzjazm.
Ksià˝ka powinna byç znana wszystkim
uczniom jako lektura szkolna.

W ubieg∏ym roku zmieniliÊmy loka-
lizacj´ wydarzenia, przenoszàc je na
Skwer Excentryków ko∏o Teatru Let-
niego, co znacznie podnios∏o frekwen-
cj´ wÊród s∏uchaczy. W gronie czyta-
jàcych by∏y dzieci i m∏odzie˝ ze Szko∏y
Podstawowej Nr 1 i Liceum Ogólno-
kszta∏càcego w Ciechocinku oraz s∏u-
chacze Uniwersytetu dla Aktywnych.
Serdeczne podzi´kowania nale˝à si´
polonistkom: Kamili Bolewickiej i Aldo-
nie Nocnej oraz bibliotekarce Bo˝enie
Okulewicz za przygotowanie tekstów

i ch´ç uczestniczenia.
Akcja ogólnopolska zawsze nas mo-

bilizuje do uatrakcyjnienia wyst´pów.
W tym roku niewàtpliwie  Ryszard Plato
i jego interpretacja tekstu na tle w∏a-
snor´cznie zbudowanego szklanego
domu by∏a niezwyk∏ym przerywnikiem.
Pogoda te˝ by∏a nam przychylna, a oto-
czenie z bujnà zielenià sprzyja∏o odpo-
czynkowi i s∏uchaniu. Zach´camy do
kontynuowania tradycji czytania nie
tylko raz w roku, zapraszajàc w progi
naszej biblioteki miejskiej.

                          Mariola Ró˝aƒska

W Ciechocinku ju˝… „PrzedwioÊnie”

- Ciechocinek to niemal mój drugi
dom - mówi∏a Barbara Jachimowicz,
na co dzieƒ mieszkajàca w Sochacze-
wie, podczas wernisa˝u 28 sierpnia.
Jej pracownia malarska przez jakiÊ czas
znajdowa∏a si´ w ̊ elazowej Woli, miejs-
cu urodzin Chopina. Stàd zwiàzane z
pianistà tropy w twórczoÊci artystki. -
W malarstwie poprzez barwy i kom-
pozycj´ chc´ pokazaç muzyk´ - mówi-
∏a.

- Gdy w 2003 roku powo∏ywaliÊmy
do ˝ycia t´ galeri´, nie spodziewa∏em
si´, ˝e przetrwa tyle lat i stanie si´ zna-
na w kraju i za granicà - przyzna∏ Ma-
rian Gawinecki, prezes Towarzystwa
Przyjació∏ Ciechocinka, które prowadzi
Galeri´ pod Dachem Nieba.

Podczas wernisa˝u o ˝yciu Chopina
i jego zwiàzkach z Kujawami opowie-
dzia∏a Wanda Wasicka. Oficjalnego
rozpocz´cia wystawy dokona∏ Marcin
Zajàczkowski, przewodniczàcy Rady
Miejskiej. Wernisa˝ odwiedzili tak˝e
m.in. Aldona Nocna, wiceprzewodni-
czàca Rady Miejskiej, Marian Ogrodo-
wski, wiceburmistrz Ciechocinka, prof.
Zygmunt Wiatrowski czy Zdzis∏aw Zie-
liƒski.

Wystaw´ „Âladami Chopina” mo˝na
oglàdaç w Galerii Pod Dachem Nieba
(Szpital Wojskowy, ul. Wojska Polskiego
5, wejÊcie od strony cerkwi, III pi´tro)
do 1 paêdziernika w dni powszednie
w godz. 9-14. Wst´p wolny.

Âladami Chopina pod dachem nieba
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Barbara Jachimowicz maluje od 30 lat. Nauk´ malarstwa pobiera∏a u profesorów Akademii Sztuk Pi´knych prof. Alek-
sandra Turka i prof. Mariana Sztuka. Tworzy g∏ównie w zakresie malarstwa sztalugowego i grafiki. Swoje prace prezentowa∏a
na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicà. G∏ówne miejsca wystaw: Sochaczew, Malbork,
Warszawa, Wa∏brzych, Wyszogród, Lublin, Rzeszów, Skierniewice, ¸owicz, Wroc∏aw, Leningrad, Samarkanda, Lee (Francja),
Malmo. Otrzyma∏a wiele nagród i wyró˝nieƒ w konkursach plastycznych i wystawach. Jej twórczoÊç wiele razy prezento-
-wana by∏a na ∏amach prasy i w telewizji. Uczestniczy∏a w licznych ogólnopolskich i zagranicznych plenerach malars-
kich. W 1986 roku w uznaniu za wysoki poziom artystyczny i uzyskane nagrody otrzyma∏a nagrod´ ministra kultury.
Jej prace znajdujà si´ w zbiorach prywatnych w ró˝nych stronach Êwiata. Pracuje w Miejskim OÊrodku Kultury w Socha-
czewie na stanowisku instruktora plastyki, kszta∏ci i rozwija talenty plastyczne.



Czytelnia ciechociƒskiej biblioteki
25 sierpnia zamieni∏a si´ w studio na-
graniowe. Z garde∏ M∏odych Gniewnych
podczas punkowych warsztatów szed∏
ogieƒ. Pod bacznym okiem i uchem
zaprzyjaênionego z nami Profesorka
Wodorka z Teatru „Pomaraƒczowy Cy-
linder” i Micha∏a Miegonia z gdyƒs-
kiego zespo∏u Kiev Office powsta∏y dwie
punkowe piosenki. Wszystko w ramach
Festiwalu Parzybroda.

Podczas warsztatów dzieci pozna∏y
krótkà histori´ punk rocka oraz rozma-
wia∏y o tym, co je irytuje we wspó∏czes-
nym Êwiecie, co im si´ nie podoba, ale
te˝ co je cieszy i przynosi radoÊç. Uczest-
nicy wykrzyczeli, wyskandowali i wytaƒ-
czyli w pogo swoje emocje, a endorfina
pop∏yn´∏a wprost z czytelni ulicami ca-
∏ego Ciechocinka. Na koniec stworzony
zosta∏ kola˝ przemyÊleƒ wspó∏czesnego
m∏odego cz∏owieka, uczestnicy sami
napisali punkowy manifest i nagrali

dwie piosenki. Utworów mo˝na pos∏u-
chaç ju˝ w internecie, m.in. na naszej
bibliotecznej stronie www.bibliote-
ka.ciechocinek.pl. Serdecznie dzi´kuje-
my za fantastycznà energi´ organiza-
torom festiwalu Parzybroda i m∏odym
buntownikom z naszego miasta.
Warsztaty z Basià

Równie˝ i dla najm∏odszych czytelni-
ków zakoƒczenie wakacji by∏o pe∏ne
energii i zabawy. 23 wrzeÊnia goÊcinnie
dla Mamoteki warsztaty integracyjne
dla maluszków poprowadzi∏a Ma∏gosia
Rymkiewicz, która na co dzieƒ kieruje
toruƒskà Cafe Bajarka, ksi´garnio-ka-
wiarni´ dla dzieci. W za∏o˝eniu warszta-
ty mia∏y byç adresowane do malusz-
ków, które wybierajà si´ do przedszkola
i mieç charakter integracyjno-adapta-
cyjny w oparciu o ksià˝eczk´ „Basia i
przedszkole”. Odwiedzi∏y nas najm∏odsi
z przedszkola Kubusia Puchatka w Cie-

Warszataty integracyjne i muzyczne, spotkania z autorami ksià˝ek dla dzieci i wiele wi´cej dzieje si´ w ciecho-
ciƒskiej bibliotece w ramach programu „Animacje czytelnicze w T´˝niopolis”.

chocinku, ale równie˝ ciechociƒscy fani
ksià˝eczek o Basi autorstwa Zosi Sta-
neckiej przybyli bardzo t∏umnie. Bajarka
rozwin´∏a kolorowà chust´, pi∏eczki,
pompony, i w bibliotece rozpocz´∏y si´
weso∏e harce w rytm ksià˝eczki z serii
o lubianej bohaterce. Jako mi∏y souvenir
na zakoƒczenie spotkania ka˝dy z
uczestników wykona∏ samodzielnie ko-
lorowà przypink´.
Przygody skarpetek

Czego potrzeba, aby ksià˝ka powsta-
∏a? Ile osób pracuje nad ksià˝kà? Jak
wiele osób zaanga˝owanych jest w to,
˝eby konkretna historia ruszy∏a w Êwiat?
O tym wszystkim opowiedzia∏a nam
pani Justyna Bednarek, autorka wielu
ksià˝ek dla dzieci i doros∏ych. Jednà z
nich sà uwielbiane przez m∏odych
czytelników „Niesamowite przygody
dziesi´ciu skarpetek (czterech prawych
i szeÊciu lewych)”, które w tajemniczy
sposób znikajà w pralkach.

Nie lada gratkà by∏o s∏uchaç autorki
czytajàcej nam o jednej z przygód o
skarpetce - czwartej, która otuli∏a stop´
bezdomnego b´dàcego… w∏aÊnie,
w∏aÊnie, kto nie by∏, zach´cam do wy-
po˝yczenia ksià˝ki. Ka˝dy, kto przyniós∏
na spotkanie swojà „samotnà” skar-
petk´, móg∏ jà zaczarowaç za pomocà
samoprzylepnych oczek, naklejek przy-
pinek i klipsów w prawdziwego super-
bohatera pod ˝yczliwym okiem pani
Justyny. Autorka podczas spotkania
wprowadzi∏a ciep∏à, mi´kkà, uÊmiech-
ni´tà atmosfer´ i tym bardziej mi∏o
nam by∏o przyjàç takiego goÊcia w pro-
gach naszej biblioteki.

                     Lidia Wasilewska
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Animacje w bibliotece
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Spotkania z autorami realizowane sà
w ramach projektu

„Animacje czytelnicze
w T´˝niopolis”.

Zapraszamy na literackà uczt´,
która potrwa a˝ do grudnia.

18 wrzeÊnia o godz. 16
- warsztaty detektywistyczne

z klownem Gonzo.

25 wrzeÊnia o godz. 16
- Mamoteka - spotkanie autorskie

z Elizà Piotrowskà.
28 wrzeÊnia o godz. 16.30 (piàtek) -

spotkanie autorskie
z Iwonà Chmielewskà.

9 paêdziernika o godz. 16
 Mamoteka - warsztaty z Monikà

Bajankà.

16 paêdziernika o godz. 16 -
Mamoteka - spotkanie autorskie z
Ma∏gorzatà Str´kowskà-Zarembà.

23 paêdziernika o godz. 16.05
- Mamoteka- Teatr MagMowcy -

spektakl o jesieni.

13 listopada o godz. 16
- Mamoteka - spotkanie autorskie

z Jakubem Skworzem.

27 listopada o godz. 16
- spotkanie autorskie

z Zofià Staneckà.

4 grudnia o godz. 16
- Mamoteka - spotkanie autorskie

z Mariannà Oklejak.

Spotkania z cyklu „Animacje czytelnicze
w T´˝niopolis” realizowane sà

w ramach programu
„Partnerstwo dla ksià˝ki 2018”

 ze Êrodków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.



Wrzesieƒ to nie tylko rozpocz´cie roku szkolnego i powroty po wakacyjnej
przerwie do szkolnych obowiàzków. W Miejskim Centrum Kultury
rozpoczynamy zaj´cia kó∏, sekcji i pracowni dla m∏odych, uzdolnionych
uczniów, pragnàcych rozwijaç swoje pasje i talenty.

Filmem „Do zakochania jeden krok” 31 sierpnia Ciechocinek po˝egna∏
si´ z tegorocznà edycjà plenerowego kina.
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A trzeba przyznaç, ˝e oferta MCK jest
szeroka. Proponujemy zaj´cia w 20 ró˝-
nych sekcjach artystycznych od muzycz-
nych, wokalnych, plastycznych, tanecz-
nych, teatralnych po fotograficzne. Za-
trudniamy wspania∏ych artystów i instruk-
torów gwarantujàcych najwy˝szy poziom
kszta∏cenia artystycznego, ˝e wymieni´
prof. Paw∏a Lewandowskiego-Palle pro-
wadzàcego Pracowni´ Rysunku i Malarst-
wa, kszta∏càcego m∏odych wokalistów
S∏awka Ma∏eckiego z zespo∏u Zdrowa
Woda czy mistrza gitary Krzysztofa Tocz-
ko, znanego bardziej pod artystycznym
pseudonimem Partyzant.

Mistrzyni Polski, instruktor Kamila Mar-
czak - Lipowska, roztaƒczy∏a Ciechocinek.
To ju˝ blisko setka ch´tnych deklarujàcych
zainteresowanie taƒcem hip-hop. Okazuje
si´, ̋ e dla liczniejszych grup powierzchnia
naszej sali tanecznej sta∏a si´ niewystar-
czajàca. Pomoc otrzymaliÊmy od zaprzy-
jaênionej placówki liceum. Od paêdzier-
nika równie˝ tam przewidywane sà
zaj´cia.

Oprócz ciekawych realizacji w pracow-
ni fotograficznej, prowadzonej przez
artyst´ fotografika Wojciecha Balczews-
kiego, nauki gry na instrumentach kla-
wiszowych z Paw∏em Sobotà, zaj´ç sekcji
teatralnych prowadzonych przez Karolin´
Jasiƒskà oraz animacji plastycznych dla
najm∏odszych z Mateuszem Zduniakiem,
w tym roku mamy nowà propozycj´.

Rodziców i zainteresowane dzieci za-
praszamy do MCK w dniu 3 paêdziernika
o godz. 16 na spotkanie organizacyjne
warsztatów naukowych dla dzieci w wie-
ku 7-13 lat z zakresu robotyki i progra-
mowania. Proponowane zaj´cia to po-
∏àczenie informatyki, budowania robotów
i Êwietnej zabawy z wykorzystaniem spe-
cjalnych zestawów edukacyjnych klocków
Lego Mindstorms EV3 oraz tworzenia
programów komputerowych.

Szczegó∏owe informacje dot. poszcze-
gólnych zaj´ç dost´pne sà w sekretaria-
cie MCK lub pod nr tel. 54 234 18 94.

     Barbara Kawczyƒska

Miejskie Centrum Kultury
zaprasza do sekcji i pracowni

Po˝egnanie z plenerowym kinemZ pasji do latania

Od czerwca Miejskie Centrum Kultury we wspó∏pracy z Orange i Multikinem
w ramach cyklu Filmowe Lato przygotowa∏o trzy seanse. Kolejne ju˝ w przysz∏ym
roku.

Kilkadziesiàt zdj´ç poÊwi´conych lot-
nictwu wojskowemu autorstwa Jacka
Gerko mo˝na oglàdaç w galerii Miejs-
kiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku.

To ju˝ druga wystawa Jacka Gerko w
galerii ciechociƒskiej ksià˝nicy. Dlaczego
samoloty? Jak przyznaje autor, to jego nie-
zrealizowana pasja. - W szkole Êredniej
marzy∏em o karierze pilota wojskowego,
jednak zdrowie na to nie pozwoli∏o - przy-
znaje Gerko. O samolotach jednak nie
zapomnia∏, zajmujàc si´ modelarstwem, a
póêniej fotografià.

- W sierpniu 1996 roku na festynie lot-
niczym w Bydgoszczy zrobi∏ pierwsze zdj´-
cia - przedstawia∏a autora Mariola Ró˝aƒska,
dyrektor biblioteki, podczas wernisa˝u 1
wrzeÊnia. - Stwierdzi∏, ˝e to jego pasja. I
to nie zast´pcza - podkreÊli∏a.

Jak mówi autor, fotografujàc maszyny
lotnicze stara si´ pokazaç nie tylko ich
pi´kno, ale i kunszt kierujàcych nimi pilo-
tów. - Zrobiç zdj´cie samolotu w ruchu,
uchwyciç to, co si´ zamierzy∏o, jest nie
lada wyzwaniem - podkreÊli∏a Mariola
Ró˝aƒska.

Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej otwarta jest do koƒca wrzeÊnia.
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Ju˝ po raz trzydziesty na ulicach Ciechocinka odbywa∏ si´ Bieg Solny. Na starcie 8 wrzeÊnia pojawi∏o si´ ponad
350 zawodników.
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Bieg Solny jubileuszowo

Startowali oni w kilkunastu katego-
riach, w tym na wózkach i handbi-
ke'ach. Bo Bieg Solny to przede wszyst-
kim integracja ró˝nych Êrodowisk bez
podzia∏ów i wykluczeƒ.

- Bieg Solny na sta∏e wpisa∏ si´ w
krajobraz Ciechocinka - podkreÊla∏ bur-
mistrz Leszek Dzier˝ewicz. - Ta impreza
ma fantastyczne przes∏anie, integruje
ludzi z niepe∏nosprawnoÊciami z oso-

bami w pe∏ni sprawnymi. Ciesz´ si´, ˝e
po up∏ywie 30 lat bieg ma tak fantas-
tycznà frekwencj´, liczba uczestników
przeros∏a nasze oczekiwania - doda∏.

- To wspania∏a impreza, mnóstwo
aktywnoÊci fizycznej, ale i kultury - mó-
wi Jerzy Szymaƒski z Centrum Niezale˝-
nego ˚ycia „Sajgon”, organizator wy-
darzenia. Kultury, bo podczas imprezy
koncertowa∏y zespo∏y Indivi-duo oraz

Sko∏owani. - Bieg na poczàtku mia∏
kameralnà form´, a dziÊ dorobi∏ si´
wspania∏ej oprawy - zaznacza Marek
Modrzejewski, który wraz z Przemys∏a-
wem ¸ososiem tworzy projekt Indivi-
duo. - Wielkie wyró˝nienie nale˝y si´
ch∏opakom z Sajgonu, Jurkowi Szy-
maƒskiemu i KrzyÊkowi Sieradzkiemu,
którzy sà spiritus movens ca∏ej tej sy-
tuacji - podkreÊli∏.
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Trzy remisy i pora˝ka to bilans w ostatnich meczach Zdroju Ciechocinek. W tabeli klasy okr´gowej ciechocinianie
spadli na 11. pozycj´, majàc ju˝ szeÊç punktów straty do miejsca premiowanego awansem.
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Zdrój traci punkty

Start Radziejów - Zdrój Ciechocinek 1:1 (0:0)
3. kolejka, 26 sierpnia
Bramka: M. Majchrzak 56'
Du˝y niedosyt odczuwajà pi∏karze i kibice po remisie
bia∏o-niebieskich w Radziejowie. Zdrój b´dàc ze-
spo∏em lepszym zremisowa∏ 1:1 ze Startem, mimo
i˝ w 90. minucie mia∏ du˝à szans´ na zwyci´stwo.

Pierwsza po∏owa spotkania nie by∏a porywajàca.
Gospodarze jedynà i najlepszà okazj´ do zdobycia
gola mieli raz, ale w dobrej sytuacji jeden z graczy
Startu b´dàc oko w oko z golkiperem Zdroju nie
trafi∏ w pi∏k´. Ciechocinianie trzykrotnie mogli zdo-
byç gola, lecz dwa uderzenia z daleka Majchrzaka
dobrze sparowa∏ na rzut ro˝ny bramkarz z Radzie-
jowa. Najlepszà okazj´ do gola Zdrój mia∏ z doÊrod-
kowania Âwieczkowskiego na g∏ow´ Majchrzaka,
lecz popularny „Herman” minimalnie przestrzeli∏
obok s∏upka.

Po przerwie na boisku znaczàcà przewag´ uzyskali
bia∏o-niebiescy. W 56 minucie Krzysztof Wasilkiewicz
zosta∏ sfaulowany w polu karnym i arbiter wskaza∏
na jedenasty metr. Do pi∏ki podszed∏ Majchrzak i ze
spokojem umieÊci∏ pi∏k´ w siatce. Zdrój nadal atako-
wa∏, lecz brakowa∏o skutecznoÊci. Dobre okazje mieli
Kania czy Majchrzak, lecz dobrymi interwencjami
popisywali si´ bramkarz lub obroƒcy z Radziejowa.
Gdy wydawa∏o si´, ˝e drugi gol dla ciechociƒskiej
dru˝yny to kwestia czasu, gospodarze zaatakowali.
W zamieszaniu w polu karnym pi∏k´ na oko∏o 20
metrze otrzyma∏ zawodnik Startu i silnym uderzeniem
przy s∏upku wyrówna∏ stan meczu. Zdrój, podra˝niony
tym golem, rzuci∏ si´ do ataków. W 90. minucie
jednej z akcji radziejowski obroƒcy sfaulowa∏ jednego
z naszych zawodników i mieliÊmy drugi rzut karny
w meczu. Dodatkowo dla defensora Startu by∏ to
drugi ˝ó∏ty kartonik i po d∏ugich protestach opuÊci∏
plac gry. Do jedenastki podszed∏ Majchrzak, ale
uderzy∏ zbyt s∏abo i golkiper gospodarzy obroni∏
karnego. Atakujàcy Zdrój zapomnia∏ o obronie, co
mogli wykorzystaç radziejowanie, którzy w doliczo-
nym czasie gry mieli pi∏k´ meczowà, ale bardzo
dobrà interwencjà popisa∏ si´ Pawe∏ Szymaƒski.

Zdrój Ciechocinek - ¸okietek BrzeÊç Kujawski 1:2 (0:0)
4. kolejka, 1 wrzeÊnia
Bramka: Angelo Stawski
Ciechocinianie przegrali na w∏asnym boisku z ¸okiet-
kiem. G∏ównym bohaterem meczu okaza∏ si´... arbiter
g∏ówny Grzegorz Sosnowski z Che∏m˝y.

Pierwsza po∏owa nie by∏a porywajàcym widowis-
kiem. Obie dru˝yny gra∏y ospale, bez klarownych
sytuacji bramkowych. Wi´cej z gry mieli przyjezdni,
którzy d∏u˝ej utrzymywali si´ przy pi∏ce. Tylko raz
groênie by∏o pod bramkà Zdroju, lecz uderzenie
zawodnika z BrzeÊcia Kujawskiego trafi∏o w s∏upek.
Bia∏o-niebiescy swoich szans szukali w sta∏ych frag-
mentach gry, lecz bez wi´kszego zagro˝enia. Minut´
przed przerwà drugà ˝ó∏tà a w konsekwencji czerwo-

nà kartk´ otrzyma∏ zawodnik goÊci.

Drugie czterdzieÊci pi´ç minut by∏o zdecydowanie
lepsze. Niestety, Zdrój rozpoczà∏ niemrawo, co wy-
korzystali goÊcie. Ciechociƒscy defensorzy zbyt ∏atwo
dopuÊcili gracza ¸okietka do strza∏u i by∏o 1:0 dla
przyjezdnych. Gospodarze rzucili si´ do ataków, zaÊ
rywale czyhali na kontrataki. Najlepszà okazj´ do
wyrównania mia∏ Marcin Majchrzak, jednak w zna-
komitej sytuacji spud∏owa∏. Kilka minut póêniej by∏o
ju˝ 1:1. Angelo Stawski popisa∏ si´ pi´knym uderze-
niem w samo okienko. Bia∏o-niebiescy nacierali ry-
wala, zapominajàc o obronie. ¸adnà szar˝à popisa∏
si´ gracz ¸okietka i przy biernej postawie obrony
Zdroju ∏adnym uderzeniem znów wyprowadzi∏ goÊci
na prowadzenie. Ciechocinianie nie za∏amali si´ i w
doliczonym czasie gry po dograniu z bocznej strefy
boiska Marcin Majchrzak zdoby∏ bramk´ na 2:2.
Niestety, ku zdziwieniu wszystkich s´dzia g∏ówny
Grzegorz Sosnowski z Che∏m˝y podjà∏ kontrowersyjnà
decyzj´ o pozycji spalonej. Dziwi bowiem fakt, i˝
asystent nie zasygnalizowa∏ spalonego a s´dzia g∏ów-
ny nie podjà∏ konsultacji z nim. Po tej sytuacji Krzy-
sztof Wasilkiewicz zosta∏ ukarany drugà ˝ó∏tà kartkà
i musia∏ opuÊciç boisko. Chwil´ póêniej arbiter za-
koƒczy∏ mecz.

LTP Lubanie - Zdrój Ciechocinek 2:2 (0:0)
5. kolejka, 5 wrzeÊnia
Nareszcie szcz´Êcie dopisa∏o ciechocinianom. Zdrój
mimo, i˝ przegrywa∏ z LTP Lubanie ju˝ 2:0, dzielnie
walczy∏ i w doliczonym czasie zdoby∏ wyrównujàcà
bramk´, dajàc remis 2:2!

Od poczàtku spotkania znacznà przewag´ mieli
gospodarze, którzy bardzo cz´sto stwarzali zagro-
˝enie pod bramkà debiutujàcego w barwach Zdroju
Adriana Saluka, lecz dzi´ki dobrej postawie defensywy
ciechocinian oraz odrobiny szcz´Êcia pi∏ka nie znalaz∏a
drogi do siatki. Pi∏karze Zdroju w pierwszej po∏owie
praktycznie ani razu nie zagrozili bramkarzowi z Lu-
bania i na przerw´ dru˝yny schodzi∏y z bezbramko-
wym remisem.

W drugiej po∏owie spotkania mogliÊmy ujrzeç
bardziej odwa˝ny zespó∏ Zdroju, który zaczà∏ moc-
niej atakowaç, lecz niestety po jednej szybkiej akcji
w 64. minucie goÊcie wyszli na prowadzenie. Cztery
minuty póêniej by∏o ju˝ 2:0 dla Lubania. Po rzucie

ro˝nym Zdroju pi∏ka znalaz∏a si´ w posiadaniu go-
spodarzy i szybkim kontratakiem podwy˝szyli wynik
spotkania. Ciechocinianie postawili wszystko na jed-
nà kart´ i rzucili si´ do ataków, czego efektem by∏a
kontaktowa bramka Micha∏a Rafiƒskiego w 78. mi-
nucie. Bia∏o-niebiescy do samego koƒca walczyli o
wyrównujàcego gola i uda∏o si´ to w doliczonym
czasie gry. W 92. minucie spotkania faulowany w
polu karnym gospodarzy by∏ Igor Kania i s´dzia
wskaza∏ na rzut karny, który pewnie wykorzysta∏sil-
nym uderzeniem Jaros∏aw Krzy˝anowski.

Po dwóch meczach, w których pechowe by∏y
ostatnie minuty spotkaƒ, czyli w Radziejowie, gdzie
nie wykorzystano karnego, dajàcego trzy punkty
oraz sobotnià prawid∏owo zdobytà bramk´ w doliczo-
nym czasie gry, lecz nieuznanà przez arbitra g∏ów-
nego, Zdrojowi dopisa∏o w koƒcu szcz´Êcie i z
trudnego terenu w Lubaniu wywozi punkt.

Zdrój Ciechocinek - Goplania Inowroc∏aw 0:0
6. kolejka, 15 wrzeÊnia
Przed meczem taki wynik z pewnoÊcià pi∏karze jak
i kibice wzi´liby w ciemno, lecz po spotkaniu pozosta∏
wielki niedosyt, bowiem Zdrój móg∏ spokojnie zgarnàç
komplet punktów.

Zdrój do meczu przystàpi∏ os∏abiony brakiem
kilku graczy. Pierwsze minuty meczu by∏y wyrównane,
jednak to przyjezdni d∏u˝ej utrzymywali si´ przy pi∏ce.
Zdrój spokojnie wyczekiwa∏ na rywala, który nie
stworzy∏ sobie ˝adnej groênej okazji a najwi´ksze
zagro˝enie stwarzali po sta∏ych fragmentach gry.
Ciechocinianie mieli dwie dobre okazje, by wyjÊç na
prowadzenie. Po doÊrodkowaniu w pole karne Kacper
˚uchowski uderzy∏ g∏owà, jednak pi∏k´ sprzed linii
bramkowej wybili obroƒcy, zaÊ dobitk´ Igora Kani
na ro˝ny sparowa∏ golkiper. Kilka minut póêniej
powinno byç 1:0 dla gospodarzy. Micha∏ Rafiƒski w
sytuacji sam na sam z golkiperem uderzy∏ zbyt s∏abo
i pi∏ka przelecia∏a minimalnie obok s∏upka.

Po przerwie goÊcie zmienili styl gry, wyczekujàc
na Zdrój na w∏asnej po∏owie, groênie kontrujàc.
Zdecydowanà przewag´ mieli w Êrodku pola ale
znów to Zdrój by∏ bli˝szy zdobycia gola. W 68. mi-
nucie „T´˝niowcy” przeprowadzili ciekawà kontr´.
Kania na pe∏nej szybkoÊci wszed∏ w pole karne i
zamiast uderzaç, zdecydowa∏ si´ podawaç to nad-
biegajàcego Dawida Napory, jednak pi∏k´ przecià∏
defensor Goplanii, która to odbi∏a si´ od s∏upka i
wysz∏a na rzut ro˝ny. W 80. minucie goÊcie mogli
wyjÊç na prowadzenie, lecz z wolnego z oko∏o 20
metrów Êwietnie obroni∏ Pawe∏ Szymaƒski. Cztery
minuty póêniej najlepszà okazj´ w ca∏ym meczu mia∏
Zdrój. Rezerwowy Rafa∏ ˚urawski dosta∏ dobrà pro-
stopad∏à pi∏k´, wyszed∏ oko w oko z inowroc∏awskim
bramkarzem, jednak jego uderzenie jak na z∏oÊç
trafi∏o w s∏upek. W koƒcówce Goplania mia∏a sta∏y
dwa rzuty ro˝ne, lecz bez wi´kszego zagro˝enia.

      Krzysztof Zakrzewski, ckszdroj.futbolowo.pl



W sobot´ 25 sierpnia odby∏ si´ piàty
bieg zaliczany do cyklu Grand Prix T´˝-
nie Run Ciechocinek 2018 w Biegach i
Nordic Walking.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiàt-
kowy medal, który jest trzecià cz´Êcià
tworzàcà ma∏y model T´˝ni. Do zdobycia
w kolejnych biegach pozosta∏a jeszcze jedna
cz´Êç. Najlepsi uczestnicy biegu otrzymali
pamiàtkowy medal oraz dyplom. Na starcie
biegu stawi∏o si´ ∏àcznie oko∏o 60 biegaczy
i „kijkarzy”. Wyniki biegu:

NORDIC WALKING KOBIET OPEN
1. Marianna Jóêwiak (W∏oc∏awek) 35:26

(Nowy rekord GP)
2. Aleksandra Nowak (Solec Kujawski)

3. Agnieszka Kowalewska (Ciechocinek)
4. Ma∏gorzata Stanecka (Skierniewice)

NORDIC WALKING M¢˚CZYZN OPEN
1. Jacek Jaworski (Toruƒ) 34:37
2. Ryszard Dembkowski (Toruƒ)
3. W∏odzimierz Krych (Toruƒ)

4. Szczepan Zieliƒski (W∏oc∏awek)

BIEGI KOBIET OPEN
1. Karolina Szuflewska (Ciechocinek) 24:35

2. Justyna Salwa (Ro˝no Parcele)
3. Joanna Maziarz (Waganiec)

4. Katarzyna Bylicka (Ciechocinek)

BIEGI M¢˚CZYZN OPEN
1. Przemys∏aw Ratajczyk (Zakrzewo) 20:17

2. Patryk Ârubka (Bydgoszcz)
3. Marek Murawski (Ot∏oczyn)

4. Jaros∏aw Jab∏oƒski (Ciechocinek)

Wyniki szóstego biegu z 15 wrzeÊnia
podamy w kolejnym numerze „Zdroju”.
Ostatni bieg cyklu Grand Prix T´˝nie Run
odb´dzie si´ 13 paêdziernika.

Grand Prix
T´˝nie Run zbli˝a

si´ do fina∏u
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Trasa Pó∏maratonu Uzdrowisko Cie-
chocinek wiedzie przez najbardziej
charakterystyczne dla Ciechocinka
miejsca m.im. Park Zdrojowy, t´˝nie
solankowe fontann´ „Grzybek” oraz
deptak.

W tym roku impreza odbywa∏a si´
w ramach Grand Prix Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. G∏ówny bieg
rozgrywany jest na dystansie pó∏mara-
tonu (21,0975 km), natomiast bieg
towarzyszàcy na dystansie 10 km.

Wyniki VII Pó∏maratonu Uzdrowisko
Ciechocinek

Pó∏maraton
Wyniki OPEN

Pavlo Veretskyi Donieck/Ukraina
1:09:39,55

Kamil Nartowski Toruƒ 1:11:08,39
Seweryn Duda Kraków 1:13:37,78

Kobiety
Walentyna Kiliarska Ukraina 1:19:53,6
And˝elika Dzi´giel Toruƒ 1:20:03,5
Miros∏awa Szweda Toruƒ 1:27:59,7

Mieszkaƒcy powiatu aleksandrowskiego
(m´˝czyêni)

Przemys∏aw Ratajczyk Zakrzewo
1:19:34,1

Tomasz Wróblewski Ro˝no-Parcele
1:35:08,7

Jaros∏aw Jab∏oƒski Ciechcinek 1:36:16,9

Mieszkanki powiatu aleksandrowskiego
(kobiety)

Karolina Szuflewska Ciechocinek
1:44:36,1

Justyna Salwa Ro˝no-Parcele 1:48:04,7
Magdalena Bogaciuk Ciechocinek

1:49:12,5

Bieg 10 km

Wyniki OPEN
Dawid Klaybor ˚agaƒ 32:48,2

Przemys∏aw Szpeciƒski Rymaƒ 34:02,1
Damian Chojnicki G∏ogowo 34:20,6

Kobiety
Agata Malicka-Zacniewska Toruƒ

42:28,30
Nika Tarnowska Toruƒ 43:19,01

Jolanta Gurna Bydgoszcz 43:24,10

Ponad 600 biegaczy wzi´∏o udzia∏ w siódmej edycji Pó∏maratonu Uz-
drowisko Ciechocinek, który odby∏ si´ 26 sierpnia.

Pó∏maraton pod t´˝niami



Znamy wyniki konkursu na naj∏adniejszy przydomowy ogród. Nagrody pow´drowa∏y do w∏aÊcicieli szeÊciu
ogrodów i balkonów. Specjalne wyró˝nienie otrzyma∏ Pensjonat Pod Jemio∏à.
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Konkurs na naj∏adniejszy
ogród rozstrzygni´ty

Konkurs trwa∏ od poczàtku lipca do
koƒca sierpnia. Cz∏onkowie jury odwie-
dzili wszystkie oceniany ogrody. A oto
zwyci´zcy tegorocznej edycji konkur-
su.

W kategorii „ogródki przydomowe”:
Mariola i Adam Kopy∏owscy,

ul. Nieszawska 121,
El˝bieta i Artur K∏os, ul. Bema 2,

Maria Piàtek, ul. ¸àkowa 10.

W kategorii „balkony”:
Alicja Szeremeta, ul. Lipowa 3a/23,

Bo˝ena Kulczycka, ul. Ogrodowa 16/20,
Wies∏awa Fret, ul. Osiedlowa 7/10.

Wyró˝nienie specjalne:
Pensjonat Pod Jemio∏à, ul. Widok 7.

Laureaci podczas spotkania 12 wrze-
Ênia w Urz´dzie Miejskim otrzymali po-
dzi´kowania i nagrody rzeczowe z ràk

burmistrza Leszka Dzier˝ewicza.

W komisji konkursowej zasiedli: Ka-
tarzyna Turkiewicz, inspektor ds. obs∏u-
gi Rady Miejskiej (przewodniczàca),
Barbara Kawczyƒska, dyrektor Miejskie-
go Centrum Kultury, Maja Mas∏owska,
inspektor ds. obs∏ugi organów samo-
rzàdowych, Justyna Ma∏ecka, inspektor
ds. turystyki, kultury i sportu, Czes∏awa
Florczak, mieszkanka Ciechocinka, oraz
radni: Klara Drobniewska i Bartosz Ró-
˝aƒski.






