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Harcerze z ciechocińskiego środowiska 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
przygotowali projekt przyłbicy zastępu-
jącej obowiązkową maseczkę. – Kiero-
waliśmy się prostotą konstrukcji i  ceną 
produkcji – mówi Łukasz Małecki, ko-
mendant hufca ZHR. – Te przyłbice nie 
będą atestowane, nawet o tym nie my-
śleliśmy. Chodziło nam o stworzenie 
czegoś, w czym senior spokojnie pójdzie 
do sklepu, a pracownik będzie mógł bez-
piecznie wykonywać swoje obowiązki. 
A przy tym będzie wygodniejsze w użyt-
kowaniu niż utrudniająca oddychanie 
maseczka – dodaje.

W drodze do ostatecznego projektu 
powstało kilkanaście prototypów. Każ-
da przyłbica to m.in. arkusz pleksi, ta-
śma polipropylenowa, guma elastyczna 
i  zszywki. Wszystkie materiały polskiej 
produkcji, dwustronna taśma klejąca 
o odpowiedniej szerokości jest produko-

W pierwszych tygodniach pandemii
do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku
wpłynęło mnóstwo ofert zakupu
sprzętu zabezpieczającego. Burmistrz
Leszek Dzierżewicz stwierdził, że część 
 z nich, można przy pomocy harcerzy
 i mieszkańców, wykonać na własną
rękę. – Chcemy zaangażować
społeczność naszego miasta,
by wspólnie pomóc najbardziej
potrzebującym w trakcie pandemii
 – podkreślał burmistrz.

DWA TYSIĄCE PRZYŁBIC WYKONALI 

MIESZKAŃCY CIECHOCINKA

wana specjalnie na zamówienie ciecho-
cinian. Wszystkie materiały finansowa-
ne są przez samorząd Ciechocinka. Ze 
środków rezerwy zarządzania kryzyso-
wego zakupiono również drukarki 3D do 
wytwarzania stabilizatorów zwiększa-
jących dodatkowo komfort i stabilność 
użytkowania sprzętu.

W pierwszym miesiącu akcji powstało 
już dwa tysiące przyłbic. Pochłonęły 
dwa kilometry taśmy, 30 kg pleksi, pra-
wie kilometr gumy elastycznej i 28 tys. 
zszywek. Produkuje je, społecznie, w ge-
ście solidarności, blisko 30 mieszkańców 
Ciechocinka. To harcerki i harcerze, ich 
rodzice oraz miejscy radni, którzy poma-
gają także w dystrybucji.

Jak dotąd przyłbice trafiły do seniorów za-
mieszkujących uzdrowisko, miejscowych 
przedsiębiorstw, przedszkoli, miejskich 
instytucji, przychodni, aleksandrowskiego 
szpitala, zainteresowanych sanatoriów, 
niektórych wspólnot mieszkaniowych i kil-
kudziesięciu sklepów.

Przyłbice udostępniane były również 
bezpłatnie m.in. w Urzędzie Miejskim 
w Ciechocinku.
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W połowie maja rozpoczęły się nasadze-
nia kwiatów na ciechocińskich kwietni-
kach, skwerach i rabatach. Przez cały se-
zon w wielu miejsach naszego uzdrowiska 
pojawi się ponad 300 tysięcy sadzonek. 
Najczęściej zobaczymy wśród nich bego-
nie, pelargonie, szałwię oraz aksamitkę.

Zakres nasadzeń obejmuje m.in. klomb 
w parku Zdrojowym, zegar kwiatowy, ra-
baty przed Muszlą Koncertową, rzeźbę 
kwiatową w kształcie wiewiórki, rabatę 
przy pomniku Staszica, obszar zieleńca 
za Teatrem Letnim, a także wiele innych 
miejsc tak chętnie odwiedzanych zarów-
no przez mieszkańców Ciechocinka, jak 
i turystów oraz kuracjuszy.

Nie zabraknie również pięknych dywa-
nów kwiatowych. Ciechocinek nie bez po-
wodu bardzo często nazywany jest mia-
stem-ogrodem. Także i w tym roku nasze 
uzdrowisko zachwyci wszystkich kwieci-
stytmi dywanami na Parterach Hellwiga.

W tym roku nasadzeniami zajmuje się fir-
ma Ogrodnictwo Ryszard Kacprzak z Cie-
chocinka.

Z życia miasta

W CIECHOCINKU RUSZYŁY
 WIOSENNE NASADZENIA

PRACE NA WODNYM PLACU ZABAW

U podnóża ciechocińskich tężni na ulicy

Staszica, tuż obok parku linowego i kortów 

tenisowych w 2018 roku powstał Wodny

Plac Zabaw - trzeci największy obiekt tego

typu w Polsce.

Inwestycja obejmuje także powstanie 
podziemnej komory technologicznej 
wraz ze strefą sanitariatów. Wybudowa-
ne zostaną także tarasy i strefy przebie-
ralni. Cały teren zostanie ponadto ogro-
dzony i kompleksowo oświetlony.

Prace na Wodnym Placu Zabaw trwają 
już od dłuższego czasu. Na ten moment 
wykonano wszystkie prace żelbetowe 
i konstrukcyjne: komorę technologicz-
ną, płytę hamowni, schody, fundamenty 
pod słupy ześlizgów i klatki schodowej 
oraz podłoża pod tarasy. Trwają także 
prace nad drogą techniczną wewnętrz-
ną.

Zakończenie prac przewidziane jest na 
10 lipca 2020r.

Kompleks dedykowany jest najmłodszym 
mieszkańcom Ciechocinka. Na  700 m2, 
w dwóch nieckach basenowych znajdu-
je się kilkanaście atrakcji wodnych wraz 
z okazałym, kilkumetrowym zamkiem z 
fontannami. W instalacji krąży ponad 70 
m sześciennych wody podgrzewanej dla 
komfortu użytkowników.

Atrakcja ta cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Przez cały sezon 
letni dzieci wraz z rodzicami przybywa-
ły na plac tłumnie niemal każdego dnia. 
Nic więc dziwnego, że podjęto decyzję 
o rozbudowie obiektu, która ma dopeł-
nić tę inwestycję i umożliwić rozrywkę 
także starszym dzieciom, a nawet doro-
słym.

W II etapie Wodny Plac Zabaw ma zo-
stać rozbudowany o zespół zjeżdżalni 
przewidzianych dla osób powyżej 12 
roku życia, w skład których wchodzą na-
stępujące elementy:

   •    4-torowa zjeżdżalnia typu 
         Multislide o długości 31,9 m
    •   zjeżdżalnia typu Rafting - 
         rura o długości 35,5 m
    •   zjeżdżalnia typu Anaconda
         o długości 118 m

Dodatkowo Wodny Plac Zabaw zosta-
nie rozbudowany o nieckę wodną o po-
wierzchni ok. 450m2 z zagłębieniem 
o wartości 25cm i elementem fontanny 
w postaci grzyba dla dzieci najmłod-
szych.
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ROZPOCZĘCIE 
SEZONU INNE 
NIŻ ZWYKLE

Co roku sezon kuracyjny w Ciechocin-
ku rozpoczyna w majówkę Ciechocińska 
Parada Majowa, w której biorą udział 
przedstawiciele ciechocińskich instytu-
cji, organizacji i przedsiębiorstw, a także 
mieszkańcy Ciechocinka i kuracjusze. Po 
Paradzie wszyscy udają się na Piknik Ro-
dzinny w rytm muzyki disco-polo na Sta-
dionie Miejskim.

W tym roku jednak przez Ciechocinek 
nie przemaszerował barwny korowód. 
Wszystko przez panującą pandemię ko-
ronawirusa i zakaz organizowania imprez 
masowych.

Jednak inauguracji sezonu kuracyjnego 
nie zabrakło! Ciechocinek stęskniony za 
kuracjuszami i turystami zainaugurował 
sezon, niestety bez obecności kuracjuszy. 
Punktualnie o godzinie 12:00 1 maja na 
Facebooku Uzdrowiska Ciechocinek S.A 
odbyła się transmisja online z symbolicz-
nego uruchomienia Grzybka.

I choć nie mogliśmy spotkać się w tym 
roku wspólnie na Ciechocińskiej Paradzie 
Majowej, to z optymizmem i nadzieją pa-
trzymy w przyszłość i wciąż liczymy na 
to, że jeszcze w tym sezonie wakacyjnym 
uda nam się w większym gronie wspólnie 
spotkać na imprezie plenerowej.

MOTOSERCE 
CIECHOCINEK

2020
Co roku w połowie maja w parku Zdrojowym słychać warkot

silników motocyklów, głośną muzykę i gwar rozmów.
Wszystko to za sprawą imprezy Motoserce organizowanej

 z inicjatywy Klubu Motocyklowego Boruta MC Poland.

Akcja ta ma przede wszystkim na 
celu zbiórkę krwi dla potrzebują-
cych. Jednak jest też świetnym pre-
tekstem do spotkań motocyklistów 
z całej Polski, z których wielu to 
etatowi krwiodawcy.

Niestety w tym roku ze względu na 
panującą pandemię koronawirusa 
zaplanowana na połowę maja im-
preza nie mogła odbyć się w takiej 

oprawie, jak do tej pory. Klub Mo-
tocyklowy nie poddał się jednak i w 
sobotę 16 maja zorganizował samą 
zbiórkę krwi z zachowaniem wszel-
kich środków ostrożności.

Mimo tych trudnych warunków 
krwiodawcy nie zawiedli! Lista re-
jestracyjna szybko się zapełniła 
i tym samym w dniu zbiórki na spe-
cjalnie wyznaczone godziny zgło-

siło się 48 potencjalnych dawców 
krwi, z czego aż 43 z nich oddało ten 
drogocenny dar życia.

Motoserce Ciechocinek zakończy-
ło się z wynikiem 19,35 litra krwi! 
Wszystko to dzięki zaangażowaniu 
Klubu Motocyklowego Boruta MC 
Poland i pomocy Burmistrza Cie-
chocinka Leszka Dzierżewicza.
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Ponad 2 tysiące maseczek
dla seniorów od Uniwersytetu

dla Aktywnych!

Uczniowie ciechocińskich szkół pod-
stawowych otrzymali 46 laptopów. Jest 
to efekt przystąpienia Gminy do Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa  
na lata 2014-2020, Projekt Grantowy 
pn.: „Zdalna Szkoła, Wsparcie Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Miasto 
Ciechocinek przystąpiło do tego pro-
jektu w związku z zawieszeniem za-
jęć w obiektach szkolnych i realizacją 
programu nauczania w formie zdal-
nej oraz koniecznością zapewnienia 
sprzętu komputerowego dla części 
uczniów. Każda z ciechocińskich placó-

Po dłuższej przerwie spowodowanej epidemią 
COVID-19 11 maja swoje działanie wznowiła 
Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku.

Już pierwszego dnia tłumy czytelników usta-
wiły się w kolejce, by móc oddać przeczytane 
książki, a także wypożyczyć nowe. Nikomu 
nie trzeba było przypominać o restrykcjach 
wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia - 
każdy zachowywał odpowiednią odległość od 
drugiej osoby, a także miał zasłonięty nos i usta. 

Pierwszego dnia w progach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej pojawiło się niemal 150 czytelników, 
którzy zabrali ze sobą 350 woluminów i 28 au-
diobooków.

Miejska Biblioteka Publiczna czynna jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00, 
a we wtorki od 10:00 – 18:00.

MIEJSKA 
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA 
PONOWNIE 
OTWARTA wek oświatowych otrzymała 23 lapto-

py, które udostępniono uczniom w ich 
domach. Dla 17 uczniów, którzy nie 
mieli dostępu do internetu w miejscu 
zamieszkania, do przekazanych kom-
puterów wbudowany został modem 
zapewniający możliwość korzystania 
z internetu. Przekazane wysokiej klasy 
laptopy są z linii biznesowej Lenovo.

Ponieważ ogłoszony został II etap na-
boru wniosków o dofinasowanie za-
kupu sprzętu komputerowego w tym 
Programie, Gmina także aplikowała  
o takie środki - informuje Burmistrz 
Ciechocinka Leszek Dzierżewicz. 
Otrzymaliśmy potwierdzenie, że zo-
stały one przyznane. Czekamy te-
raz na podpisanie stosownej umo-
wy. Tym razem planujemy zakup  
40 komputerów, co oznacza, że każda 
ze szkół utworzy dodatkową pracow-
nię informatyczną. Ten sprzęt będzie 
do dyspozycji uczniów od nowego 
roku szkolnego.

Z materiałów otrzymanych przez 
darczyńców studentki Uniwer-
sytetu przez ponad miesiąc szy-
ły maseczki, które nieodpłatnie 
przekazywane były osobom 
starszym.

Każdy, kto chciał pomóc, mógł 
włączyć się w akcję przekazując 
niezbędne materiały do szycia 
i pozostawiając je w sklepie De-
likatesy Choba przy ul. Polnej 14, 
skąd też każdy senior mógł ode-
brać bezpłatnie maseczkę.

Maseczki przez ponad miesiąc 
były nieustannie szyte przez wo-

lontariuszki - studentki: Barbarę 
Bylicką, Urszulę Dropiewską, 
Danutę Komorowską, Krystynę 
Sadłek i Krystynę Wagnerowską. 
Krojczynią materiału była prezes 
Uniwersytetu dla Aktywnych - 
Grażyna Ochocińska. Z kolei stu-
dentka Bogusia Janczak-Hausner 
i radna Agnieszka Rybczyńska 
rozwoziły surowce oraz gotowe 
maseczki. Jednorazowo do ak-
cji przyłączyła się Małgorzata 
Błażejczyk oraz Ewa Karnowska 
z sąsiadką Marią.

Od 1 kwietnia, w związku z pandemią koronawirusa,
Uniwersytet dla Aktywnych rozpoczął społeczną akcję

szycia maseczek ochronnych.

KOMPUTERY DLA 
CIECHOCIŃSKICH 

PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH

Fot. Uniwersytet dla Aktywnych

6   Zdrój Ciechociński



OGŁOSZENIE
Na podstawie  art. 30 ust. 1 i art. 35 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku  z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 
roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem sta-
nu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878) Burmistrz Ciechocinka wprowadził następujące regulacje w funk-
cjonowaniu Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, obowiązujące od dnia 8 czerwca 2020 roku do odwołania. 

1. Urząd Miejski w Ciechocinku pracuje w pełnym składzie osobowym od poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30 – 15.30.

1) z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – (tel.: 54-416 18 00 
w. 130);

2) z zakresu ochrony środowiska, w tym dotyczące:
 a) decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji - (tel.: 54-416 18 00 w. 130),
 b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów - (tel.: 54-416 18 00 w. 131).

2. Urząd będzie realizował wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy mieszkańcom.

8. W Referacie Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska – będą załatwiane sprawy:

12. W sytuacjach kryzysowych możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

 1) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -14.30 – tel.: 54-416 18 00 w. 133;

 2) po godzinie 14.30 i w dni wolne od pracy - tel.: 604 655 657 – przez całą dobę;

 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w godzinach pracy Ośrodka tel.: 54- 416 10 17

3. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może 
być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie ob-
sługi interesantów

4. Ruchem interesantów kieruje obsada Punktu Obsługi Klienta, w którym będzie mógł przebywać tylko jeden 
interesant – interesanta obowiązuje zasłanianie ust i nosa, zalecana jest także dezynfekcja rąk lub używanie 
rękawiczek ochronnych. 

6. W Urzędzie Stanu Cywilnego – będą załatwiane sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego – (tel.: 54-416 
18 00 w. 126). Podczas zawierania związku małżeńskiego w Sali Ślubów mogą być obecni, oprócz urzędnika ob-
sługującego i jednego pracownika obsługi,  osoby zawierające związek małżeński,  świadkowie, 6 zaproszonych 
uczestników uroczystości i fotograf (kamerzysta).

5. Zaleca się uzgadnianie telefoniczne terminu wizyty w Urzędzie z pracownikiem załatwiającym sprawę – nu-
mery telefonów centrali telefonicznej Urzędu: 54-416 18 00, 54-416 18 08, 54-416 18 09, 54-416 18 10.

7. W Referacie Społeczno-Administracyjnym – będą załatwiane sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów 
osobistych, także za pośrednictwem platformy e-PUAP – (tel.: 54-416 18 00 w. 128).

9. W Punkcie Informacji Turystycznej – będą bezpośrednio udzielane informacje turystyczne oraz za pośrednic-
twem łączności elektronicznej e-mail: it@ciechocinek.pl  i telefonicznie pod numerem telefonu 54-416 01 60.

10. Korespondencja  i  przesyłki   kierowane   do  Urzędu  będą  przyjmowane  w  Punkcie Obsługi  Klienta  przez
pracownika Sekretariatu i będą podlegały kwarantannie przez 24 godziny.

11. Kasa  w  Urzędzie będzie czynna w godzinach 9:00 – 14:00 – zaleca się dokonywanie wszelkich wpłat
(bez prowizji)   w  Kujawsko-Dobrzyńskim  Banku  Spółdzielczym   we   Włocławku – Filia   w   Ciechocinku
ul. Zdrojowa 18A (przy Polo Markecie) lub przelewem bankowym. 
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Jak poinformował minister zdrowia Łu-
kasz Szumowski od 1 czerwca będzie ist-
niała możliwość przeprowadzania testów 
na koronawirusa u osób skierowanych do 
uzdrowisk, a 15 czerwca nastąpi ponowne 
uruchamianie tych miejsc.

Jest to świetna informacja dla Ciecho-
cinka. Z niecierpliwością wyczekujemy 
pierwszych kuracjuszy w naszym mieście.

Chcąc umożliwić naszym gościom uzyska-
nie niezbędnych informacji, a także zakup 
pamiątek z pobytu w Ciechocinku, Punkt 
Informacji Turystycznej mieszczący się 
przy ul. Zdrojowej 2B od 1 czerwca zo-
stał ponownie otwarty w godzinach 9:00-
17:00 od poniedziałku do soboty.

Na turystów czekają tutaj informatory, 
mapy, wydawnictwa poświęcone Ciecho-
cinkowi i regionowi, a także materiały 
promocyjne i wiele innych pamiątek od 
toreb i koszulek po breloki.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zarów-
no Państwa, jak i naszych pracowników 
prosimy, aby do Punktu Informacji Tury-
stycznej wchodzić w maseczkach najlepiej 
pojedynczo, maksymalnie w dwie osoby. 
Ponadto, jeżeli to tylko możliwe, zalecana 
jest płatność bezgotówkowa. 

Została uruchomiona aplikacja mobil-
na EcoHarmonogram, która pozwala na 
pobranie harmonogramu wywozu odpa-
dów komunalnych podając swój adres 
zamieszkania.

Aplikacja Eco Harmonogram jest darmo-
wa i dostępna do ściągnięcia w sklepach 
AppStore (dla systemu IOS), Google Play 
(dla systemu android) oraz Windows 
Phone Store (dla systemu Windows Pho-
ne).

W aplikacji znajdują się również inne in-
formacje takie jak:
    • jak należy sortować śmieci,
    • gdzie się znajduje i co należy oddawać 
do PSZOK  (punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych),
    • kontakt do organu nadzorującego  
zbiórkę odpadów,
    • termin płatności za odpady.

Gmina ma możliwość wysłania użytkow-
nikowi aplikacji mobilnej wiadomości 
o np. zmianie terminu wywozu, zbliża-
jących się imprezach ekologicznych itp. 
Użytkownik aplikacji może bezpośrednio 
do firmy wywozowej i właściwego mery-
torycznie wydziału w urzędzie zgłaszać 
problemy z odbiorem odpadów, dzikie 
wysypiska itp.

APLIKACJA MOBILNA ECOHARMONOGRAM

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
PONOWNIE OTWARTY

 DLA MIESZKAŃCÓW
 I KURACJUSZY
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SZKOŁY I PRZEDSZKOLA – ILE DZIECI WRÓCIŁO DO PLACÓWEK?

Od 12 maja przedszkolaki, a od 25 maja 
także uczniowie klas I-III szkół podstawo-
wych mieli możliwość powrotu do swoich 
placówek w Ciechocinku, w których odby-
wać się mają zajęcia opiekuńczo – wycho-
wawcze.

Nim to nastąpiło, rodzice zostali poinfor-
mowani o zasadach sanitarnych mających 
zapewnić bezpieczeństwo zarówno dzie-

ciom, jak i nauczycielom. Poproszeni zo-
stali także o wypełnienie deklaracji chęci 
powrotu do placówki.

W pierwszym tygodniu do Szkoły Pod-
stawowej nr 1 powróciło 3-4 uczniów. 
Szkoła Podstawowa nr 3 nie otrzymała 
żadnej deklaracji chęci powrotu do szkoły. 
Natomiast jeśli chodzi o przedszkola sa-
morządowe, to w Przedszkolu Samorzą-

dowym nr 1 “Bajka” liczba uczęszczają-
cych dzieci to 4 dziennie, a w Przedszkolu 
Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchat-
ka liczba dzieci to 5-7 dziennie.

Swoje funkcjonowanie wznowił także żło-
bek “Bajeczka”, do którego powróciła dwój-
ka dzieci.

    • zachowanie dystansu społecznego,
    • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie 
dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast 
przebywając na np. boisku nie ma obowiązku 
zakrywania twarzy),
    • ograniczona liczba osób,
    • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do 
zarządcy osób wchodzących na obiekt),
    • brak możliwości korzystania z szatni i węzła 
sanitarnego (poza WC),
    • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i 
każdej grupie,
    • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzą-
cych i opuszczających obiekt,
    • korzystanie z osobistego sprzętu treningowe-
go lub dezynfekcja po każdym użyciu.

W przypadku korzystania z infrastruktury 
o charakterze otwartym obowiązują następujące 

zasady bezpieczeństwa:

    • weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób 
wchodzących na obiekt (zarządca),
    • brak możliwości korzystania z szatni i węzła 
sanitarnego (poza WC),
    • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i 
każdej grupie,
    • korzystanie z osobistego sprzętu treningowe-
go lub dezynfekcja po użyciu,
    • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzą-
cych i opuszczających obiekt,
    • szczegółowe wytyczne Polskich Związków 
Sportowych dotyczące formuły prowadzenia 
zajęć

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach 
i halach sportowych obowiązują takie zasady jak:

OBIEKTY SPORTOWE 
ZNÓW OTWARTE!

Od 4 maja 2020 w Ciechocinku po-
nownie zostały uruchomione obiekty 
infrastruktury sportowej o charakte-
rze otwartym, tj.  korty tenisowe przy 
ul. Staszica, Stadion Sportowy przy 
ul. Sportowej, boisko wielofunkcyj-
ne przy Hali Sportowej - ul. Lipnow-
ska 11c, boisko wielofunkcyjne przy 
ul.  Tężniowej, kompleks boisk “Moje 
Boisko - Orlik 2012” przy ul. Koper-

nika, boiska do siatkówki plażowej 
ul.Lipnowska 11c. Od 6 maja zostały 
natomiast otwarte korty tenisowe 
w  parku Zdrojowym. Swoją działal-
ność od 18 maja wznowiła także Hala 
Sportowa w Ciechocinku. 

Wszystkie obiekty zostały otwarte 
z uwzględnieniem wytycznych w trak-
cie epidemii COVID-19 w Polsce.
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TRWA REWITALIZACJA CIECHOCIŃSKICH TĘŻNI

Na zespół ciechocińskich tężni składają się 
trzy dziewiętnastowieczne drewniane kon-
strukcje, które do dziś wykorzystywane są 
w produkcji soli. Tężnie nr 1 i 2 powstały 
w latach 1824-1828 według projektu Jaku-
ba Graffa, z inicjatywy księdza Stanisława 
Staszica, który był jednym z pierwszych pro-
pagatorów przemysłowego wykorzystania 
zalegających pod Ciechocinkiem pokładów 
soli. Trzecią i najmłodszą tężnię wybudowa-
no w 1859 roku.  

Te mierzące 15 metrów wysokości i 10 me-
trów szerokości obiekty pokrywają wiązki 
tarniny, po których spływa solanka. Pod 
wpływem wiatru i promieni słonecznych 
wodny roztwór soli intensywnie paruje, 
tworząc wokół tężni bogaty w jod mikrokli-
mat – naturalne, lecznicze inhalatorium. 

Każdy turysta i kuracjusz swój pobyt w Cie-
chocinku rozpoczyna od spaceru wzdłuż 

Symbol Ciechocinka i największa na świecie konstrukcja drewniana do odparowywania 
wody, czyli ciechocińskie tężnie solankowe już wkrótce odzyskają swój dawny blask. 

tężni. Niezaprzeczalnie jest to jedna z naj-
większych atrakcji Uzdrowiska. Miejsce wy-
jątkowe, o którym każdy wie i każdy słyszał. 
Będąc w Ciechocinku koniecznie trzeba je 
odwiedzić. 

30 marca rozpoczęła się realizacja projektu 
p.n. „Modernizacja i rozbudowa infrastruk-
tury zespołu tężni w Ciechocinku”. 

- Ciechocińskie tężnie są unikatowym zabyt-
kiem techniki. Tworzą niepowtarzalny mikrokli-
mat, który przyciąga turystów i kuracjuszy z ca-
łego świata. Ich stan wymaga natychmiastowej 
interwencji. Rewitalizacja pozwoli na lepsze 
wyeksponowanie historycznych elementów 
architektonicznych. Zadanie, które obecnie roz-
poczynamy, jest bardzo kosztowne. Pracujemy 
nad mechanizmem finansowym, który w przy-
szłości pozwoli zapewnić środki na bieżące pra-
ce naprawcze – mówił podczas uroczystego 
podpisania umowy z wykonawcą inwestycji 

marszałek Piotr Całbecki. 

W ramach inwestycji przeprowadzone zo-
staną m. in. remonty tężni nr 1 i 3, remont 
i  modernizacja przepompowni solanki oraz 
zagospodarowanie i nowa aranżacja tere-
nów przyległych do zespołu tężni. 

Prace inwestycyjne rozpoczęły się od mo-
dernizacji tężni nr 3. Z końcem marca wokół 
najmłodszej z ciechocińskich tężni pojawiły 
koparki i dźwig, a cały teren został odgro-
dzony i zabezpieczony. Niezwłocznie roz-
poczęła się rozbiórka uszkodzonych części 
konstrukcji oraz demontaż tarniny na całej 
długości. 

Mimo pandemii koronawirusa, która mogła 
okazać się przeszkodą i spowodować opóź-
nienia w pracach, te, jak informuje spółka 
Uzdrowisko Ciechocinek S.A - idą zgodnie 
z planem, bez jakichkolwiek opóźnień.

Po demontażu tarniny z tężni nr 3 rozpoczę-
ły się prace przy uszczelnianiu zbiorników 
solankowych. 

Zgodnie z planem na jesień tego roku zapla-
nowane jest natomiast uszczelnianie zbior-
ników tężni nr 1. Natomiast w przyszłym 
roku na obu tężniach położona zostanie 
nowa tarnina. 

Ponadto teren wokół rewitalizowanych tęż-
ni zostanie zagospodarowany; pojawią się 
nowe alejki spacerowe z zatoczkami wypo-
czynkowymi wyposażonymi w ławki. 

Koniec prac zaplanowano na koniec 2021 
roku, a wartość całej inwestycji to 21,6 mi-
liona złotych. Realizacja zadania możliwa 
jest dzięki 15 milionom złotych dofinanso-
wania ze środków naszego Regionalnego 
Programu Operacyjnego w ramach wsparcia 
na rozwój tak zwanych potencjałów endoge-
nicznych województwa.

Fot. Justyna Małecka
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Gmina Miejska Ciechocinek z Certyfikatem 
Jakości “Samorząd Promujący Zdrowie”

Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała Certyfikat i Tytuł Laureata Wyróżnienia 
“Samorząd Promujący Zdrowie” na rok 2020.

W konkursie “Samorząd Promujący Zdro-
wie” nagradzane i wskazywane są opinii 
publicznej gminy, powiaty i samorządowe 
województwa, w których podejmowane 
są efektowne, nowoczesne i skutecz-
ne działania na rzecz rozwoju ochrony 
zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia 
i promocji aktywności fizycznej. 

Konkurs ten jest częścią Ogólnopolskiego 
Programu Akredytacyjnego “Wysoka Ja-
kość w Ochronie Zdrowia”, który Quality 
Institute realizuje od 2015 roku.

Jego celem jest tworzenie elitarnego klu-
bu najlepszych polskich samorządów 
w  dziedzinie ochrony i promocji zdrowia 
oraz ochrony środowiska naturalnego, 
wyróżnienie i promocja gmin, powiatów 
i  samorządów wojewódzkich dbających 
o rozwój sportu, turystyki i rekreacji, pro-
mowanie współpracy pomiędzy sektorem 
ochrony zdrowia a samorządem teryto-
rialnym, a  także zachęcenie gmin do wy-
pracowania i wdrażania odpowiednich 
standardów działania administracji pu-
blicznej w dziedzinie ochrony i promocji 
zdrowia, propagowania sportu, turystyki 
i rekreacji.

W Programie wyróżniani zostają liderzy 
polskiego rynku ochrony zdrowia, jak 
również instytucje publiczne działające 
na rzecz promocji zdrowia i zdrowego sty-
lu życia.

Dotychczas wyróżnienie to odebrali m.in. 
prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskie-
go Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz 
prof. Piotr Radziwon, dyrektor Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Białymstoku. W 2019 roku 
w Programie wprowadzona została nowa 
Kategoria Konkursowa „Samorząd Pro-
mujący Zdrowie” – dla najlepszych pol-
skich samorządów wspierających ochro-
nę zdrowia swoich mieszkańców. 

Jesteśmy dumni, że Gmina Miejska Cie-
chocinek dołączyła do tak znakomitego 
grona laureatów.
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W niedzielę 27 kwietnia 2020r. odbyły się w Cie-
chocinku wybory uzupełniające do Rady Miej-
skiej. O mandat radnego, po zmarłym w stycz-
niu radnym Grzegorzu Adamczyku, ubiegało się 
czterech kandydatów: Karolina Rytter, Dorota 
Zaranek, Paweł Wesołowski oraz Marek Ku-
szyński.

Do głosowania w wyborach uzupełniających 
upoważnionych było ponad 600 mieszkańców 
ulic gen. Józefa Sowińskiego, gen. Józefa Bema, 
gen. Józefa Chłopickiego, ul. Południowej oraz 
ul. Miodowej.

Każda osoba chcąca zagłosować, otrzymała 
w  lokalu jednorazowe rękawice oraz długopis. 
W lokalu obowiązywały wszystkie wprowadzo-
ne na tamten czas przez Ministra Zdrowia zale-
cenia.

Frekwencja wyborcza wyniosła 15,6%. Oddano 
95 ważnych głosów.  Głosami mieszkańców man-
dat radnego otrzymał Paweł Piotr Wesołowski.

Wesołowski Paweł Piotr – 45 głosów
Rytter Karolina - 31 głosów

Kuszyński Marek – 17 głosów
Zaranek Dorota – 2 głosy

OGŁOSZENIA

DYŻURY

MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ 
TELEFON W SPRAWIE SENIORA

722 090 098
RADA MIEJSKA SENIORÓW

Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyjmują wyborców i interesan-
tów w każdy poniedziałek w godzinach 13:30-15:30 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego.

• Barczak Dariusz: 5 października.
• Dziarski Tomasz: 6 lipca, 12 października.
• Jucewicz Jarosław: 13 lipca, 19 października
• Kędzierska Jolanta: 20 lipca, 26 października
• Lipiński Kazimierz: 27 lipca, 2 listopada
• Marzec Robert: 3 sierpnia, 9 listopada
• Rosiński Paweł: 10 sierpnia, 16 listopada
• Rybczyńska Agnieszka: 17 sierpnia, 23 listopada
• Skibiński Daniel:  24 sierpnia, 30 listopada
• Skotnicki Wojciech: każdy wtorek w godz. 16:00-17:00
• Sobieraj Sebastian: 7 września, 14 grudnia
• Szadłowski Dariusz: 14 września, 21 grudnia
• Zieliński Wojciech: 21 września, 28 grudnia

WYBORY 
UZUPEŁNIAJĄCE 
W CIECHOCINKU


PUNKT TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zażywających Środki Psychoaktywne
czynny w piątki w godzinach 16-18
w Klubie Senior + „Niezapominajka” przy ul. Mickiewicza 10.

PUNKT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
przy ul. Tężniowej 6 w Ciechocinku
czynny jest w każdą środę od godz. 17 do godz. 20
i w każdy czwartek  od godz. 17 do godz. 20 z wyjątkiem sierpnia.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Prawnik przyjmuje w każdy piątek w godz. 10-14 
w  Urzędzie Miejskim w Ciechocinku przy ul. Kopernika 
19 (pokój nr 7, budynek II; 
tel. 54 416 18 00, wew. 120).
Punkt pomocy prawnej funkcjonuje na podstawie Usta-
wy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porady prawnika 
może skorzystać m.in. młodzież do 26. roku życia, senio-
rzy po ukończeniu 65 lat, kombatanci i weterani, osoby 
posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, osoby korzysta-
jące z pomocy społecznej i kobiety w ciąży.
Przez cały 2020 rok porady udzielane są w każdy piątek 
w godz. 10-14.

Burmistrz Ciechocinka działając w oparciu o art. 35 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 65.), informuje, 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Ciechocinku przy ul. Kopernika 13 oraz na stronie inter-
netowej http://www.bip.ciechocinek.pl zamieszczono 
wykazy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Ciechocinek przeznaczonej do zmiany.
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BURMISTRZ CIECHOCINKA RAPUJE DLA MEDYKÓW

Ciechocinek w Turystycznej Liście Przebojów Jedynki

Pomysł wywodzi się z polskiej sceny hip-
-hopowej, bowiem początkowo to głów-
nie raperzy byli zaangażowani w tę akcję. 
Zapoczątkował ją Solar - Karol Poziemski, 
polski raper związany z wytwórnią SBM 
Label. Jest to już druga edycja wyzwania. 
Po raz pierwszy Solar zainicjował #Hot-
16Challenge pod koniec sierpnia 2014 
roku. Inspiracją było wówczas Ice Bucket 
Challenge. 

Druga edycja legendarnej rapowanej akcji 
to nie tylko nagrywanie muzyki, ale rów-
nież pomoc w walce z koronawirusem, bo-
wiem wraz z akcją ruszyła zbiórka pienię-
dzy, gdzie zarówno nominowani, jak i ich 

Radiowa Jedynka wraz ze swoimi 
słuchaczami postanowiła stwo-
rzyć wyjątkową listę najciekaw-
szych i najbardziej atrakcyjnych 
turystycznych miejsc w naszym 
kraju – przyrodniczych, historycz-
nych oraz miejsc przyjaznych ro-
dzinie.

Dzięki turystom odwiedzającym 
nasze miasto, również my znaleź-

#Hot16Challenge 2020 to druga edycja hip-hopowego wyzwania, które polega na nagraniu
 16 wersów i nominowaniu do zabawy kolejnych osób. Na nagranie i wrzucenie zwrotki 

nominowani mają tylko 72 godziny. Wspomniane 16 wersów to tak zwana gorąca szesnastka. 

fani mogą wpłacać pieniądze na pomoc 
pracownikom służby zdrowia w walce 
z koronawirusem. 

W odróżnieniu do pierwszej edycji wy-
zwania, teraz zasięg akcji wyszedł poza 
środowisko hip-hopowe. Swoją zwrotkę 
nagrali m.in. Tomasz Kammel, Cleo, Ka-
mil Bednarek, Golec uOrkiestra, a także 
Krzysztof Krawczyk. 

Swojej nominacji doczekał się również 
burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierże-
wicz. Do napisania swoich 16 wersów 
burmistrza nominował Hubert „Hubixon” 
Popławski.

-W niełatwym czasie pandemii warto po-
pierać każdą dobrą inicjatywę, stąd, gdy 
otrzymałem nominację do #hot16chal-
lenge2, nie miałem cienia wątpliwości, że 
należy podjąć wyzwanie. Może moje wy-
konanie nie jest piękne, ale przesłanie ak-
cji „rapujemy dla medyków”, przepiękne - 
podkreślił burmistrz Leszek Dzierżewicz.
W swoich 16 wersach burmistrz rapuje 
o  uzdrowisku, a do dalszej zabawy no-
minuje Sławomira Małeckiego z kapeli 
„Zdrowa Woda”, Krzysztofa „Partyzanta” 
Toczko i tenora Dariusza Stachurę.

liśmy się w propozycjach do Listy.

Głosowanie odbywa się na stronie 
internetowej https://tlp.polskie-
radio.pl/ . Na Wasze głosy czeka-
my w zakładce “RODZINA”. Co-
dziennie można oddać jeden głos 
w danej kategorii.

Liczymy na Państwa głosy!
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SMARZOWSKI SZUKAŁ TALENTÓW W CIECHOCINKU

Kolejka osób oczekujących na 
swoją kolej jakby się nie kończyła. 
Każdy przyszedł z nadzieją i chęcią 
spróbowania swoich sił. 

Osoby, które zgłosiły się na casting 
na samym początku przechodziły 
rejestrację. Wypełniały kartę sta-
tysty, a w nim min. imię, nazwisko, 
wzrost, waga, rozmiar ubrania, 
rozmiar buta. Następnie fotograf 
robił każdemu kilka zdjęć. Na sa-
mym końcu każdy odbywał krótką 
rozmowę o swoich preferencjach 
filmowych, w jakiej roli się widzi 

 Wojciech Smarzowski szukał w Ciechocinku aktorów do swojej najnowszej produkcji. Casting, 
 na który 13 i 14 czerwca zaproszono do Szpitala Uzdrowiskowego nr 1, cieszył się ogromnym
 zainteresowaniem.

i  w czym potencjalnie mógłby się 
w  filmie przydać.

Przygotowane dokumentacje wy-
syłane są do reżysera, który wybie-
ra odpowiednie osoby. Od rzecz-
nika studia filmowego Metrage, 
Marcina Kowalskiego, dowiedzie-
liśmy się, że Wojciech Smarzowski 
dba o to, by odpowiednio dobierać 
osoby, które widoczne są na ekra-
nie, więc osobiście przegląda ma-
teriały zgromadzone podczas ca-
stingu i decyduje, kto i w jakiej roli 
się znajdzie.

Osoby wybrane podczas castingu 
będą miały okazję zagrać u boku 
takich aktorów jak Robert Więc-
kiewicz, Agata Kulesza czy An-
drzej Chyra. Zdjęcia kręcone będą 
już w sierpniu w Nieszawie.

Przypomnijmy, że Wojciech Sma-
rzowski to reżyser filmowy i te-
atralny oraz scenarzysta. Jako re-
żyser zadebiutował w 2004 roku 
„Weselem”, w ostatnich latach 
nakręcił głośny „Wołyń” (2016) 
i  „Kler” (2018), który przyciągnął 
do kin rekordową po 1989 roku 
widownię.
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Za uchwałą w sprawie udzielenia absolu-
torium zagłosowało 12 radnych, dwóch 
wstrzymało się od głosu.

– Szeroki zakres zadań związanych z pra-
widłowym funkcjonowaniem gminy, speł-
nienie oczekiwań miejscowej społeczno-
ści co do realizacji przedsięwzięć, które 
wpływają na poprawę warunków życia, 
wzrost atrakcyjności i wizerunek miasta, 
wymagają zaangażowania wielu osób 
– podkreślał burmistrz Leszek Dzierże-
wicz. – Bez ich pomocy i wsparcia trudno 
byłoby w wielu kwestiach podjąć trafne 
decyzje. Stąd wszystkim osobom, które 
wspierały mnie w działaniach na rzecz 
lokalnego środowiska, które służyły swo-
ją wiedzą i doświadczeniem, pragnę ser-
decznie podziękować. Na tej sali znajdują 
się moi współpracownicy, bez których 

W weekend 20 i 21 czerwca, przy współ-
pracy z TVN Media, na antenie stacji 
TVN24 i płatnej TVN Biznes i Świat mieli-
śmy okazję podziwiać Ciechocinek w pro-
gramie “Wyjazdowa Prognoza Pogody”. 

Burmistrz Leszek Dzierżewicz uzyskał absolutorium ze strony Rady Miejskiej pod-
czas XXI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka 22 czerwca.

BURMISTRZ LESZEK DZIERŻEWICZ
Z ABSOLUTORIUM

“WYJAZDOWA PROGNOZA POGODY”
PROSTO Z CIECHOCINKA!

W ciągu dwóch dni było łącznie 16 wejść 
“na żywo” z różnych lokalizacji naszego 
Uzdrowiska. Ponadto przed i po każdej 
audycji emitowany był 8-sekundowy spot, 
informujący o sponsoringu Gminy Miej-
skiej Ciechocinek.
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Maciej Dolega oprócz wiadomości po-
godowych, opowiadał o właściwościach 
zdrowotnych Ciechocinka, jego historii 
i zabytkach, a także o atrakcjach czekają-
cych na turystów i kuracjuszy.

zaangażowania i profesjonalizmu wyko-
nanie wielu zadań byłoby niemożliwe – 
zaznaczył burmistrz.

Absolutorium to jedna z form kontroli or-
ganu kolegialnego, czyli Rady Miejskiej, 
nad władzą wykonawczą, czyli burmi-
strzem. Radni po wysłuchaniu sprawoz-
dania z działalności i zapoznaniu się z roz-
liczeniem finansowym stwierdzają swój 
brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki 
finansowej.
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ALDONA NOCNA

JERZY WALDORFF
#Na deptaku w Ciechocinku

#Na deptaku w Ciechocinku

Przez dziesiątki lat do uzdrowiska przyjeżdżało 
wielu znanych ludzi. Podczas spacerów w alejach 
parkowych można było spotkać aktorów, polity-
ków, dziennikarzy czy pisarzy. Cykl „Na deptaku 
w Ciechocinku” poświęcony jest ciechocińskim 
śladom interesujących postaci, a jest ich napraw-
dę bardzo wiele.

Towarzystwo kuracjuszy zgromadzone pod 
„Grzybkiem” elektryzowały wieści, kto przy-
był na leczenie. Niegdyś plotkowano o Jerzym 
Waldorffie i padało pytanie, czy przyjechał 
ze swoim Puzonem. Pisarz był tak popularny, 
że nawet jego jamnik był powszechnie znany. 
(Tak naprawdę było kilka jamników, ale każdy 
wabił się tak samo.) Warto przypomnieć po-
stać tego niezwykłego działacza. 4 maja tego 
roku minęła 110. rocznica jego urodzin. 

Jerzy Waldorff  urodził się w 1910 r. w War-
szawie w rodzinie ziemiańskiej. Tak napraw-
dę nazywał się Jerzy Preyss, a Waldorff był 
pseudonimem, który stał się jego nazwiskiem 
w 1953 r. Nie był baronem, ale tytuł ten przy-
lgnął do niego z powodu arystokratycznych 
manier i  specyficznego sposobu mówienia. 
Wyróżniał go nie tylko głos, ale i charaktery-
styczny wygląd. Jak mówił w jednym z wywia-
dów: - Pochodzę z  bardzo starej szlachty herbu 
Nabram nadanego przez św. Ludwika podczas 
ostatniej krucjaty. To jest moja arystokracja. To 
dziadek Szuster kupił tytuł barona. Jego matka 
pochodziła z bogatej rodziny Szustrów i była 
niepospolitą osobą. Rodzina miała przed woj-
na majątek w Kościelnej Wsi na Kujawach. 
Dobra zostały sprzedane, kiedy Preyssowie 

Aldona Nocna

przenieśli się do Rękaw-
czyna w Wielkopolsce. 
Po edukacji w  Trze-
mesznie i maturze uzy-
skanej w  Gimnazjum 
im. K. Marcinkowskiego 
w  Poznaniu Waldorff 
podjął studia na Wy-
dziale Prawa Uniwer-
sytetu Poznańskiego. 
Kochał muzykę, która 
była dla niego najważ-
niejsza, dlatego uczył się 
też w Konserwatorium 
Muzycznym. Dyplomu 
ukończenia tej uczel-
ni jednak nie uzyskał. 
W  1936 r. został recen-
zentem muzycznym 
dziennika „Kurier Po-
ranny”. Współpracował 
też z tygodnikiem „Pro-
sto z Mostu”. Przed woj-
ną wyjechał w podróż do 
Włoch, której plonem 
była książka „Sztuka 
pod dyktaturą”. Autor 
wyrażał w niej zachwyt 
nad faszyzmem włoskim 

i Mussolinim. Waldorff był działaczem ruchu 
Narodowo-Demokratycznego i  do dzisiaj 
budzą emocje jego artykuły z antysemickimi 
akcentami. Okupację spędził w  Warszawie, 
uczestnicząc w nielegalnym życiu kulturalnym. 
Mimo wojny i represji w stolicy rozbrzmiewa-
ła na tajnych koncertach muzyka. Publicysta 
działał w konspiracji.

Po 1945 r. Waldorff związał się z nowo po-
wstałym tygodnikiem „Przekrój” w Krako-
wie. Pisał teksty o muzyce. Współtworzył też 
słynny kabaret Siedem Kotów. Przez lata za-
mieszczał artykuły w piśmie „Świat”, a potem 
w Polityce”. Felietony ukazywały się w cyklach 
„Muzyka łagodzi obyczaje” i „Uszy do góry”. 
Miał ostre pióro, barwny styl, ale nie prze-
kraczał granic dobrego smaku. Odznaczał się 
dużym poczuciem humoru. Współpracował 
z Polskim Radiem, komentując wydarzenia 
muzyczne. Był bardzo płodnym pisarzem. Naj-
ciekawsze artykuł prasowe wyszły drukiem 
w zbiorach „Harfy leciały na północ” i „Ciach 
go smykiem”. Bestsellerami stały się książki, 
w których Waldorff popularyzował muzykę. 
Na wielu domowych półkach można zobaczyć 
„Sekrety Polihymni”, „Moje cienie”, „Diabły 
i anioły” poświęcone dyrygentom, książkę 
„Wielka gra. Rzecz o konkursach Chopinow-
skich”. Poświęcił też książki Janowi Kiepurze 
i Karolowi Szymanowskiemu. Jego dzieła były 
wielokrotnie wznawiane. 

Pasją jego życia było popularyzowanie muzy-
ki. Miał talent organizatorski. Walczył o za-
chowanie zabytków kultury. Pisał, że „walcząc 

o przyszłość narodu, trzeba się oprzeć o jego 
groby”. Dlatego zaangażował się w utworze-
nie Muzeum Karola Szymanowskiego w willi 
„Atma” w Zakopanem i Muzeum Teatralnego 
w Warszawie. Jego staraniem odrestaurowa-
no pałac książąt Radziwiłłów w Antoninie. 
Współorganizował odbywający się tam Mię-
dzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach 
jesieni”. Największy rozgłos przyniosła mu 
akcja ratowania najstarszego cmentarza war-
szawskiego. W 1974 r. zainicjował Społeczny 
Komitet Opieki na rzecz Ochrony Starych 
Powązek, w którym aktywnie działał aż do 
śmierci. Uważał za najważniejsze dzieło swo-
jego życia ratowanie pomników cmentarza, 
ocalanie narodowej pamięci. Jego pomysłem 
było coroczne kwestowanie na ratowanie 
zabytkowych nagrobków prowadzone przez 
znane postacie, urządzane w Święto Zmar-
łych i Dzień Zaduszny. Był instytucją, bez któ-
rej nie można wyobrazić powojennej Polski. 
Niewątpliwie to barwna postać nie tylko PR-
L-u. Przyjaźnił się z Karolem Szymanowskim, 
Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim, Stefa-
nem Kisielewskim, Zofią Kucówną. Jest ho-
norowym obywatelem Słupska i Warszawy. 
Park jego imienia i piękny pomnik-ławeczka 
(Waldorff z Puzonem na kolanach!) są w Słup-
sku.

Waldorff zmarł w 1999 r. i został pochowany 
na ukochanych Powązkach. Spoczywa obok 
swojego partnera życiowego Mieczysława 
Jankowskiego, który był tancerzem. Panowie 
spędzili razem 60 lat, jednak ukrywali swój 
związek i nie pokazywali się razem. W wy-
wiadach Waldorff mówił o Jankowskim, że to 
jego brat cioteczny. Homoseksualizm stał się 
powodem wydziedziczenia przez ojca, jedynie 
matka przyjęła partnera Jerzego jako „drugie-
go syna”.

Publicysta bywał w Ciechocinku. Już jako 
trzylatek kąpał się w solankach ciechociń-
skich razem z matką, która jak inne panie z do-
brego towarzystwa jeździła w sezonie letnim 
do wód. Potem często bywał pod tężniami, bo-
wiem latem tętniło tu życie muzyczne. Przy-
pomnijmy, że w latach 60. XX wieku odbywały 
się Festiwale Orkiestr Symfonicznych, także 
i potem zapraszano wybitne zespoły oraz so-
listów grających muzykę klasyczną. W parku 
występowała z koncertami Orkiestra Zdrojo-
wa.  

Ciechocinek uczcił Waldorffa interesującym 
pomnikiem, bowiem pisarzowi towarzyszy 
jamnik Puzon. Rzeźba została postawiona 
przed Teatrem Letnim, o którego zachowa-
nie ten znany działacz społeczny obdarzony 
niezwykłą charyzmą zabiegał w latach 70. 
ubiegłego wieku. Po wielu latach niszczejący 
zabytek został wyremontowany, otworzył 
swoje podwoje w 1998 roku i stał się ważnym 
centrum kultury uzdrowiska.
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#Zdaniem Psychologa

O RODZINIE  W CZASIE KWARANTANNY

 Rodzina jest złożonym systemem 
interakcji łączącym nie tylko mał-
żonków, ale także dzieci, osoby star-
szego pokolenia i innych krewnych. 
Przez strukturę rodziny rozumiemy 
nie tylko pokrewieństwo, ale także 
system duchowych, moralnych rela-
cji. Interakcja ról w rodzinie to kom-
pleks norm i wzorców zachowania 
w  stosunku do bliskich. Funkcje ro-
dziny przejawiają się zarówno w  jej 
aktywności jako całego systemu, 
jak i poszczególnych jego członków, 
a  także w stworzeniu komfortu psy-
chicznego, wsparcia emocjonalnego 
i  poczucia bezpieczeństwa. To rodzi-
na daje  poczucie przynależności do 
grupy ludzi zjednoczonych z nią wię-
zami pokrewnymi i związkami emo-
cjonalnymi. Czujemy się szczęśliwi 
i chronieni dzięki rodzinie, dzięki bli-
skim, którzy ją tworzą. Komunikacja 
i przyjaźń w rodzinie przyczyniają się 
do wzmocnienia małżeństwa.

W swojej codzienności „praca – dom” 
stworzyliśmy kilka różnych „światów”, 
które pozwalają nam funkcjonować 
w społeczeństwie. W pracy ja jestem 
kierownikiem/pracownikiem, w  ka-
wiarni klientem, u lekarza  pacjen-
tem, w szkole  uczniem, a w domu ja 
ojciec/matka/dziecko.  W warunkach 
kwarantanny nasz wielomierny świat 
nagle ogranicza się tylko relacjami ro-

dzinnymi w  granicach domu. Sytuacja 
kwarantanny stała się dla wielu Po-
laków sporym wyzwaniem nie tylko 
w  walce z wirusem, ale również bycia 
długi czas w gronie rodzinnym. Dla ro-
dzin, które cały czas żyły w szybkim 
trybie egzystencjalnym, sytuacja kwa-
rantanny okazała się poważnym egza-
minem życiowym. Jak sobie pomóc?

Kilka porad psychologicznych jak wy-
trwać w trakcie kwarantanny/kryzy-
su:
    • Pozostań emocjonalnie otwartym 
na partnera i nie ukrywaj uczuć. Lu-
dzie często boją się skandali, sporów 
i nieporozumień. Ale tak naprawdę 
to nie koniec świata. Traktuj spory 
i  nieprzyjemne rozmowy jako okazję 
do zrozumienia i rozwoju w związku, 
a nie jako katastrofę. 
    • Podczas kwarantanny nie da się 
uniknąć stresu, konfliktów. Ale stres 
nie zabija, a kłótnie nie są śmiertelne. 
Niezadowolenie musi być wyraża-
ne. Najważniejsze jest jednak unikać 
presji, szantażu i manipulacji. Partner 
zawsze lepiej reaguje na cichy, spo-
kojny głos. A uwagi niezadowolonym 
podniesionym głosem natychmiast 
spowodują odrzucenie i niemożliwość 
kontynuowania rozmowy.
    • Nie musisz próbować spędzać ra-
zem stu procent czasu z partnerem, 
lub rodziną. To nie będzie przydatne 

AUTOR: ALBINA REZUANOVA

#ZDANIEM PSYCHOLOGA

dla nikogo. Ważna jest przestrzeń 
osobista i prywatna aktywność.  Czy-
taj, słuchaj muzyki w słuchawkach, 
tańcz, szyj, ucz się, słuchaj webinary, 
rozwijaj się osobiście, wykonuj jaką-
kolwiek aktywność fizyczną, rób coś 
dla siebie.
    • Z wyprzedzeniem omawiaj z part-
nerem swoją strategię, plany na dzień. 
Jeśli pracujesz w domu, omawiaj  
wcześniej godziny pracy z członkami 
rodziny.
    • Jeśli twoje oczekiwania nie są 
spełnione, powiedz o tym. Jeśli nic się 
nie zmienia, weź na siebie odpowie-
dzialność, czy możesz z tym dalej żyć?  
Czy jesteś gotowy do kontynuowania 
relacji z tym partnerem czy nie?
    • Rozmawiaj z bliskimi, mów o tym 
co myślisz, co ciebie niepokoi, czego 
chcesz. Musimy dla siebie być dostęp-
ni, musimy rozmawiać o uczuciach 
i przytulać się. Musisz być emocjo-
nalnie dostępny dla swoich bliskich. 
Wspierajmy się nawzajem.
    • Ustawiajcie całą rodziną wspólne 
cele. Np. od rana każdy robi coś waż-
nego dla siebie (uczy się, pracuje), po 
południu robicie coś ważnego dla 
rodziny (np. sprzątanie, gotowanie), 
wieczorem wspólna zabawa ( np. oglą-
danie filmów, wspólne granie w gry).

ALBINA REZUANOVA
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Sezon Koncertów 
Plenerowych Rozpoczęty

04.07 - Fontanna przy tężni nr 1

Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 15:00. NiedzielaSobota

Liza – romanse cygańsko-rosyjskie

01.08 - Fontanna przy tężni nr 1

Michał Hajduczenia – muzyczna podróż po 
Słowiańszczyźnie

05.09 - Fontanna przy tężni nr 1

Michał Hajduczenia – muzyczna podróż po 
Słowiańszczyźnie

08.08 - Fontanna przy tężni nr 1

Liza – romanse cygańsko-rosyjskie

15.08 - Fontanna przy tężni nr 1

Aleksander Evseev – ballady rosyjskie
 i ukraińskie

22.08 - Fontanna przy tężni nr 1

Michał Hajduczenia – muzyczna podróż po 
Słowiańszczyźnie

29.08 - Fontanna przy tężni nr 1

Michał Hajduczenia – muzyczna podróż po 
Słowiańszczyźnie

12.09 - Fontanna przy tężni nr 1

 Andrzej Kuba Kubacki - koncerty muzyki
 klasycznej i standardów amerykańskich

11.07 - Fontanna przy tężni nr 1

Guy Crucillo – przeboje muzyki włoskiej

18.07 - Fontanna przy tężni nr 1

Liza – romanse cygańsko-rosyjskie

25.07 - Fontanna przy tężni nr 1

Aleksander Evseev – ballady rosyjskie
 i ukraińskie

05.07 - Fontanna na Parterach Hellwiga

 Andrzej Kuba Kubacki - koncerty muzyki klasycznej 
i standardów amerykańskich

 Andrzej Kuba Kubacki - koncerty muzyki klasycznej 
i standardów amerykańskich

 Andrzej Kuba Kubacki - koncerty muzyki klasycznej
 i standardów amerykańskich

Paweł Sobota & Witamina - z akordeonem, 
humorem i kuracyjną piosenką

Guy Crucillo – przeboje muzyki włoskiej

 Andrzej Kuba Kubacki - koncerty muzyki kla-
sycznej i standardów amerykańskich

Aleksander Evseev – ballady rosyjskie
 i ukraińskie

Paweł Sobota & Witamina - z akordeonem, 
humorem i kuracyjną piosenką

12.07 - Fontanna na Parterach Hellwiga

Paweł Sobota & Witamina - z akordeonem, 
humorem i kuracyjną piosenką

Michał Hajduczenia – muzyczna podróż po 
Słowiańszczyźnie

02.08 - Fontanna na Parterach Hellwiga

06.09 - Fontanna na Parterach Hellwiga

09.08 - Fontanna na Parterach Hellwiga

16.08 - Fontanna na Parterach Hellwiga

23.08 - Fontanna na Parterach Hellwiga

30.08 - Fontanna na Parterach Hellwiga

13.09 - Fontanna na Parterach Hellwiga

19.07 - Fontanna na Parterach Hellwiga

26.07 - Fontanna na Parterach Hellwiga

 Andrzej Kuba Kubacki - koncerty muzyki klasycznej
 i standardów amerykańskich

Lipiec

Sierpień

Wrzesień
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Wczoraj zakończona została realizacja, 
bardzo ważnego dla układu komuni-
kacyjnego Ciechocinka, remontu drogi 
wjazdowej do uzdrowiska z kierunku To-
runia - ul. Wołuszewskiej i jej uroczyste 
oddanie do użytkowania.

Wykonanie nowej nawierzchni drogi, 
budowa chodnika na długości prawie ki-
lometra i oświetlenia na odcinku 2,5 km 

UROCZYSTE ODDANIE DO UŻYTKOWANIA 
ODCINKA DROGI 2601

znacznie poprawią komfort jazdy kie-
rowców oraz zwiększą bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów. Ponadto droga 
ta znacznie odciąży główną trasę wjaz-
dową do Ciechocinka.

Inwestycja ta została zrealizowana dzię-
ki 50% wsparciu ze środków Funduszu 

Dróg Samorządowych.

W oficjalnym odbiorze drogi udział wzię-
li: Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski 
Józef Ramlau oraz Dyrektor Biura Posel-
skiego Minister Anny Gembickiej - Mag-
dalena Nowak.
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Odkryj Ciechocinek!
Wiosna w Ciechocinku

Fot. Justyna Małecka


