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w Sanatorium Uzdrowiskowym „Chemik”, ul. Widok 13, kawiarnia w Sanatorium Uzdrowiskowym MAX, ul. Lorentowicza 4, kawiarnia w 22. Wojskowym Szpitalu
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DZIEŃ DZIECKA W MIEJSKIM CENTRUM KULTURY
Miejskie Centrum Kultury tradycyjnie zaprosiło dzieci i rodziców do świętowania
Dnia Dziecka na skwerze Excentryków. W
sobotę 1 czerwca dopisały zarówno pogoda, jak i frekwencja.
Obchody rozpoczęło uroczyste przekazanie dzieciom klucza do bram miasta przez
burmistrza Leszka Dzierżewicza.
Przez cały dzień na dzieci czekało mnóstwo
bezpłatnych atrakcji: dmuchańce, zabawy i
animacje prowadzone przez drużynę piratów, konkursy, bańki mydlane, malowanie
twarzy i rodzinne wyścigi. Specjalne seanse
dla najmłodszych przygotowało też Kino
„Zdrój”.

WODNY
PLAC ZABAW
ZAPRASZA

Wodny plac zabaw powstał na ulicy Staszica,
tuż obok parku linowego i kortów tenisowych,
w bezpośrednim sąsiedztwie tężni. Na 700 m
kw., w dwóch nieckach basenowych znajduje
się kilkanaście atrakcji wodnych wraz z okazałym, kilkumetrowym zamkiem z fontannami. W
instalacji krąży ponad 70 m sześciennych wody
podgrzewanej dla komfortu użytkowników.
Na gości czekają leżaki, przebieralnie i zaplecze
gastronomiczne. W sąsiedztwie wodnego placu
zabaw znajduje się także park linowy, ścianki
wspinaczkowe i korty tenisowe.
Obiekt został uroczyście otwarty 11 sierpnia
2018 roku. Jego budowa trwała 4,5 miesiąca, a
koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 3 mln zł.
Wodny plac zabaw czynny jest codziennie (przy
sprzyjającej pogodzie) od godz. 10 do 18. Wstęp
wolny. Dzieci do 8 lat korzystają z atrakcji pod
opieką dorosłych.

Najmłodsi mieszkańcy Ciechocinka od 6 czerwca mogą korzystać z wodnego placu
zabaw. To trzeci największy taki obiekt w Polsce. Atrakcja czynna jest codziennie przy
sprzyjającej pogodzie, wstęp wolny!

Trwają także prace projektowe nad rozbudową
ciechocińskiego wodnego placu zabaw. Obok
istniejącej już infrastruktury powstać ma zespół czterech zjeżdżalni, w tym czterotorowa,
pontonowa i tzw. „anakonda” o długości aż 110
metrów. Podobnie jak w pierwszym etapie, będą
one wykorzystywać filtrowaną i podgrzewaną
wodę.
Z życia miasta
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PIŁKARSKA LEGENDA

Włodzimierz Lubański odsłonił gwiazdę na Ciechocińskim Deptaku Sław. - Będę to wyróżnienie trakto
- To dla mnie specjalny dzień – mówił tuż
przed odsłonięciem gwiazdy Włodzimierz
Lubański. - Traktuję to jako wielkie wyróżnienie jako sportowiec, który starał się robić w życiu jak najlepiej. Starałem się być
sobą, starałem się być piłkarzem, z którego
moi trenerzy i moi kibice będą zadowoleni
– podkreślał.
- Jeżeli chodzi o gwiazdę, znaleźć się w
takim towarzystwie to duże wyróżnienie.
Dziękuję władzom miasta za zaproszenie i
za to wyróżnienie. Będę je traktował jako
jedno z najpiękniejszych w moim życiu –
zaznaczył sportowiec.
- Ikona polskiej piłki nożnej, najwybitniejszy z piłkarzy, z największymi osiągnięciami jeśli chodzi o medale Mistrzostw Świata
i igrzysk olimpijskich, wielokrotny zdobywca tytułu króla strzelców w różnych rozgrywkach, a do tego fantastyczny, wspaniały człowiek, z którego emanuje radość
życia, wielka skromność i nieprawdopodobna umiejętność nawiązywania kontaktów. To rzadko spotykane u gwiazd tego
formatu – mówi o Lubańskim burmistrz
Leszek Dzierżewicz.

Spotkanie z gwiazdą

Przed odsłonięciem gwiazdy na Deptaku
Sław Włodzimierz Lubański spotkał się
ze swoimi fanami w Teatrze Letnim. Było
mnóstwo wspomnień, anegdot i ciekawych historii.
Publiczność pytała o kontuzję, która w
1973 roku wykluczyła Lubańskiego z gry
na dwa lata. - Niestety, kontuzji doznałem
w najpiękniejszym okresie kariery. Nigdy
nie spodziewałem się, że to nastąpi, że
będzie ona tak długo trwała – przyznał
piłkarz. - Do gry za granicę wypuszczono
mnie z zezwoleniem: „wyrażamy zgodę na
wyjazd obywatela do klubu zagranicznego
ze względu na to, że ma nieodwracalne
uszkodzenie kolana”. Tego kulawego piłkarza mimo wszystko zaangażowano w Lokeren i strzeliłem dla nich sto bramek – śmiał
się Lubański.
Nie brakowało też próśb o ocenę gry dzisiejszej reprezentacji Polski. - Były kolega
z boiska zapytał mnie kiedyś, czy widzę
różnicę między dzisiejszym piłkarstwem, a
tym naszym. Stwierdziłem, że jeśli chodzi
o sprawę sportową, za dużej różnicy nie
widzę. Ale różnica jest zasadnicza: my jesteśmy medalistami, a oni są milionerami
– powiedział Lubański.
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Włodzimierz Lubański – polski
piłkarz występujący na pozycji
środkowego napastnika, reprezentant Polski, olimpijczyk i trener. Znany przede wszystkim jako
piłkarz Górnika Zabrze (siedmiokrotny mistrz Polski, sześciokrotny
zdobywca Pucharu Polski), na przełomie lat 70. i 80. grał w belgijskim
Lokeren. Z reprezentacją Polski
zdobył mistrzostwo olimpijskie

(1972) oraz uczestniczył w mistrzostwach świata 1978.
Najmłodszy zawodnik i strzelec reprezentacji Polski (16 lat i 188 dni),
a także drugi (48 bramek) spośród
najskuteczniejszych strzelców w
historii narodowej kadry. Zasłużony Mistrz Sportu, członek Klubu
Wybitnego Reprezentanta.

A NA DEPTAKU SŁAW

ował jako jedno z najpiękniejszych w moim życiu – mówił słynny piłkarz podczas uroczystości 25 maja.
- Kiedy prowadził nas Kazimierz Górski, w
reprezentacji nie było jednego czy dwóch
piłkarzy światowej klasy, tylko dziesięciu.
Ta kadra była bardzo silna, a indywidualności były dopasowane do siebie. Dziś mamy
za mało zawodników klasy światowej. Jeżeli ci chłopcy przekonają mnie w dużym
turnieju i zdobędą medal, to czapka z głowy. Ale dopóki tego nie zrobią, niestety z
naszą generacją nie mogą się porównywać
– mówił Lubański, podkreślając że to właśnie medale mistrzowskich imprez powinny być celem biało-czerwonych. - Jeżeli na
imprezach mistrzowskich nie dochodzi się
do strefy medalowej, to dla mnie osobiście
jest to zawód – zaznaczył.

Ciechocińskim szlakiem

W przeddzień odsłonięcia gwiazdy, 24
maja, Włodzimierz Lubański spotkał się z
uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków. Entuzjazm uczniów,
liczne pytania i gromkie brawa, jakie słynny piłkarz zebrał na koniec, pokazują że ma
licznych kibiców także wśród najmłodszego pokolenia.
Podczas wizyty w Ciechocinku Włodzimierz Lubański zwiedził też największe
atrakcje uzdrowiska, na czele z tężniami i
Dworkiem Prezydenta RP.

Ciechociński Deptak Sław
Na Ciechocińskim Deptaku Sław
swoje gwiazdy odsłoniło jak
dotąd
piętnaście
osobistości.
Dotychczas
wyróżnieni
zostali
Katarzyna
Gaertner,
Maryla
Rodowicz,
Zbigniew
Boniek,
Robert Korzeniowski, Włodzimierz
Kowalewski, Janusz Majewski,
Wojciech Pszoniak, Maciej Stuhr,
Irena Ponikowska, Irena Szawińska,
Don Vasyl, Zygmunt Wiatrowski,
Kazimierz Kowalski i zespół Zdrowa
Woda.
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Spotkania z folklorem
Artyści ludowi z całego regionu wystąpili podczas 48. edycji Spotkań z Folklorem Kujaw i
Ziemi Dobrzyńskiej. Festiwalowi towarzyszyły koncerty folkowe oraz jarmark sztuki ludowej, rękodzieła i produktów regionalnych.
Do Ciechocinka na zaproszenie Miejskiego Centrum Kultury zjechało 40 zespołów folklorystycznych, obrzędowych i śpiewaczych z Kujaw
i Pomorza. 22 i 23 czerwca w muszli koncertowej trwały konkursowe przesłuchania (wyniki w
ramce).
W oba festiwalowe dni występy artystów ludowych wieńczył koncert zaproszonych zespołów.
W sobotę byli to Lachersi, którzy tradycyjnymi
melodiami Lachów Sądeckich, Limanowskich i
Szczyrzyckich podbili telewizyjny program Must
Be The Music w 2013 roku. W niedzielę zaś wystąpił zespół ludowy Czeremszyna z Ukrainy.
Festiwalowi towarzyszył jarmark regionalny z
udziałem kilkudziesięciu wystawców. Goście i
kuracjusze mogli skosztować lokalnych specjałów czy kupić ludowe pamiątki i wyroby rękodzielnicze.

Wyniki 48. edycji Spotkań z Folklorem Kujaw i
Ziemi Dobrzyńskiej
Zespoły pieśni i tańca. I nagroda: zespół Swojacy z Baruchowa, II nagroda: zespół Wrzos z Włocławka, III nagroda ex
aequo: zespół Śmiłowiónki ze Śmiłowic i Kujawy z Radziejowa.
Zespoły obrzędowe. II nagroda: zespół Echo Lubrańca z
Lubrańca.
Zespoły dziecięce. I nagroda: zespół Dzieci Kujaw z Brześcia
Kujawskiego, II nagroda: zespół Małe Kujawy z Izbicy Kujawskiej, III nagroda: zespół Ziemia Kujawska z Chocenia, wyróżnienie dla zespołu Kujawskie Nutki z Lubrańca.
Zespoły śpiewacze. I nagroda: zespół Harmonia ze Złejwsi
Wielkiej, II nagrody ex aequo zespół Złotniczanki i zespół
Radojewiczanie z Dąbrowy Biskupiej, III nagroda: zespół
Tłuchowianie z Podola.
Soliści i gawędziarze: I nagroda: Patrycja Miłek z
Baruchowa, II nagrody ex aequo Katarzyna Matuszewska i Danuta Kaczmarek, III nagroda: Włodzimierz Tomaszewski z Kowala.

Fot. Wojciech Balczewski

Sztuka bez barier
O tym, że sztuka nie uznaje żadnych barier,
mogliśmy przekonać się 15 czerwca podczas
kolejnej edycji Prezentacji Artystycznych
„Sztuka bez barier”.

Na scenie wystąpili także ciechocińscy Skołowani, akustyczne trio Yellow Horse oraz Indivi-duo, czyli najnowszy muzyczny projekt Marka
Modrzejewskiego i Przemka Łososia.
Prezentacje Artystyczne odbyły się pod patronatem Leszka Dzierżewicza, burmistrza Ciechocinka.
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Festiwal otworzyli podopieczni Domu Pomocy
Społecznej w Czubinie inscenizacją „Wakacyjna historia”, która łączyła elementy pantomimy
i śpiewu. Następnie wystąpił duet Tymoteusz
Matuszak & Bartosz Szczerbicki, uczniowie
Krzysztofa „Partyzanta” Toczki.

a

W Teatrze Letnim obok siebie wystąpili artyści niepełnosprawni i pełnosprawni. - Nasze
wydarzenie ma zwrócić uwagę na różne formy
aktywności i popularyzowanie twórczości artystycznej, w tym również osób z niepełnosprawnościami – mówi Jerzy Szymański z Centrum
Niezależnego Życia „Sajgon”, które wraz z Urzędem Miejskim organizuje festiwal.

Pokazy strażackie
W szóstych Wojewódzkich Pokazach i Paradzie Strażackiej 15 czerwca wzięły udział 64
jednostki straży pożarnej z Kujaw i Pomorza.
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Imprezę rozpoczęła parada ulicami Ciechocinka,
w której przejechało ponad 60 samochodów
strażackich, meleksy z Przedszkolną Drużyną
Strażacką z Ciechocinka oraz Młodzieżową Drużyną Pożarniczą z Raciążka, a także historyczna
sikawka konna z OSP Straszewo.

i

Na stadionie miejskim czekało mnóstwo atrakcji. Chętni mogli skorzystać z symulatorów dachowania i zderzeń, zobaczyć pokaz psów ratowniczych z OSP Gdańsk, a także podziwiać
strażackie samochody i wyposażenie. Odbyła
się także wielka siklawa, czyli potężny deszcz z
działek z wozów strażackich. Wielką frajdę sprawiła dzieciom piana powstała dzięki OSP Kowal,
oprócz tego najmłodsi mogli bawić się na dmuchańcach.
Pięć drużyn rywalizowało w Turnieju Strażackiej
Piłki Wodnej, w którym zwycięzcą okazała się
OSP Wąbrzeźno. Wybrano także najładniejszy
samochód zlotu (OSP Śmiłowice) oraz najstarszy
wóz (Żuk z OSP Złotopole). Samych strażaków
przyciągnęły Targi Sprzętu i Wyposażenia Strażackiego.

Muzyczne pasje strażaków
Kilkanaście strażackich zespołów wokalnych
i tanecznych 8 i 9 czerwca wzięło udział w
XXI Regionalnych Spotkaniach Zespołów Artystycznych organizowanych przez Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
W ciechocińskiej muszli koncertowej wystąpił
cały przekrój artystów, od Regionalnego Zespołu Śpiewaczego „Niezapominajki”, przez Zespół
Pieśni i Tańca „Swojacy”, Chór Sołtysów aż po
Teatrzyk Dziecięcy Kruszynka. Nie mogło także
zabraknąć Przedszkolnej Drużyny Strażackiej z
Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia
Puchatka w Ciechocinku.
- W amatorskim ruchu artystycznym, który jest
często niedoceniany, możliwość pokazania się
na scenie to ogromna satysfakcja i mobilizacja
do dalszego rozwoju – mówi Leonarda Bogdan
z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP. Jak podkreśla, ciechocińska impreza to szansa na integrację całego środowiska.
Dwudniowy festiwal rozpoczął koncert „Witamy
na Kujawach” nawiązujący do lokalnych tradycji ludowych. Bo strażackie zespoły to sposób
podtrzymywania kultury i krzewienia patriotyzmu. - Zespoły artystyczne przy jednostkach
strażackich powstawały od lat 60. XIX wieku
– zaznacza Leonarda Bogdan. - Polski nie było,
ale do remizy chodziło się śpiewać i grać właśnie
po polsku. Remiza stała się też miejscem, gdzie
można było realizować pasje i talenty – dodaje.
Jak widać, wciąż nim pozostaje.
Zdrój Ciechociński 7

MODA
Tężnie stały się modne. Konstrukcje z tarniny powstają w kolejnych miastach, od Śląska
przez Łódź po Warszawę. O polskich tężniach i wyjątkowości tych ciechocińskich mówi
Bogumił Korzeniewski, autor wydanego właśnie albumu „Polskie tężniogrody”.
Skąd Pańskie zainteresowanie tężniami?
Bogumił Korzeniewski: Tężnie pasjonowały
mnie od zawsze, ma się rozumieć w szczególności ciechocińskie. Dużo o tężniach pisałem i
dalej piszę dla różnych czasopism, ale w miarę
zgłębiania tematu zacząłem rozszerzać wiedzę
o nich i zbierać ikonografię. W tym celu odwiedziłem kilkanaście miejscowości w Niemczech,
które są prawdziwym tężniowym zagłębiem. To
właśnie tam znajdziemy najstarsze tężnie.
Dlaczego to tężniowe zagłębie powstało właśnie u naszych zachodnich sąsiadów?
- Niemcy byli pionierami, jako pierwsi i nieliczni docenili wartość złóż solanek, żeby wymienić tylko nazwisko Aleksandra von Humboldta,
znanego mineraloga, który miał też opiniotwórczy wpływ na powstanie tężni ciechocińskich.
Zresztą w Europie poza Niemcami, Austrią, Polską i częściowo Szwajcarią tężnie są nieznane.
Pierwotnie tężnie pełniły przemysłową funkcję.
- Istotnie, było to przedsięwzięcie o charakterze komercyjnym. W Polsce powstanie tężni
wynikało z potrzeby chwili, gdy kopalnie soli
w Bochni i Wieliczce znalazły się pod zaborem
austriackim. W sytuacji, gdy poza Galicją występował niedobór soli, powrócono do znanych
już wcześniej istniejących tu złóż solanek i tak
powstały tężnie. Ich walory zdrowotne początkowo zauważono na przykładzie zachowania się
zwierząt, które tarzały się w szlamie. Z czasem,
gdy po wnikliwych badaniach okazało się, że
tężnie i pochodzące z nich produkty mają pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie, nastąpiło
przewartościowanie funkcji tężni z produkcyjnej
na prozdrowotną.
Ale aż do 1978 roku ciechocińskie tężnie były
jedyne w Polsce.
- Tak, wtedy powstała tężnia w Konstancinie, a
następna dopiero w 2001 roku w Inowrocławiu.
Potem, w minionym dziesięcioleciu, w dobrym
tergo słowa znaczeniu, nastąpił owczy pęd. Ta
sama moda zapanowała w Niemczech, gdzie
pierwotnych tężni było około 40, a dziś powstają kolejne nowoczesne konstrukcje, które służą
wyłącznie celom zdrowotnym.
Skąd to tężniowe szaleństwo?
- To reakcja łańcuchowa. Ktoś dostrzegł, że ciechocińskie czy inowrocławskie tężnie efektownie wyglądają na zdjęciach wykonanych z drona.

Album „Polskie tężniogrody”
zakupisz m.in. w punkcie Informacji Turystycznej przy
ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku (poniedziałek-sobota,
godz. 9-17).
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Uświadomiono sobie, że są świetną atrakcją
turystyczną. W dużym stopniu wpływ miała tu
ogólnopolska debata na temat czystości powietrza. Główna motywacja budowy tężni wynikała
z potrzeby poprawy jakości zanieczyszczonego
powietrza i stworzenie czegoś na kształt mini-Ciechocinka. Wiele miast, jak Katowice, są
dumne z posiadanych tężni i z samego faktu, że
znalazły się w moim albumie.
Wiele budowanych dziś tężni to raczej niewielkie inhalatoria.
- Rzeczywiście, czasem buduje się też inhalatoria we wnętrzach. Istotą zdrowotnej funkcji
tężni jest mikroproces dokonujący się podczas
opadania solanki po gałązkach tarniny. W całej konstrukcji zwanej tężnią, solanka odgrywa
zatem kluczową rolę, natomiast gabaryty tężni
mają wpływ na zasięg zdrowotnego oddziaływania. Optymalną jest sytuacja, kiedy tężniowe
konstrukcje powstają w miejscu występowania
naturalnych złóż. Często jednak solanka jest
sprowadzana, do kilku miejscowości kupowana
jest w Ciechocinku.
Które tężnie, oprócz ciechocińskich, zaliczy
pan do najciekawszych?
- Piękna konstrukcja stoi w Wieliczce, spore
wrażenie robią te w Inowrocławiu, Gołdapi czy
Radlinie. Ciekawostką jest dom-tężnia w Józefowie. W miejscowości Sołonka koło Rzeszowa
znajduje się tężnia zbudowana nie z tarniny, ale
kamienia. Jest to po prostu pochyła ściana, po
której spływa solanka.
W albumie pisze pan, że to ciechocińskie tężnie pozostają jednak „niekwestionowanym
hegemonem”. Na czym polega ich wyjątkowość?
- Przemawia za tym ich znaczenie historyczne,
piękno architektury, monumentalizm i wielka
popularność. Przez długie lata ciechocińskie
tężnie były jedynymi w Polsce, dziś jest ich wiele, ale dalej zachowują status najdłuższych w
Europie.
Gdyby spytać kogokolwiek i gdziekolwiek w
Polsce z czym kojarzy się hasło „Ciechocinek”,
zawsze odpowiedź będzie taka sama: z tężniami. Tężniom zawdzięcza też Ciechocinek stałą
obecność w przewodnikach opisujących najistotniejsze polskie atrakcje turystyczne. Nasza
duma, ciechocińskie tężnie, zawarty w herbie
symbol uzdrowiska, był, jest i bez względu na
ilość i jakość nowopowstających tężni w Polsce,
zawsze będzie punktem odniesienia dla pozostałych i zawsze będzie numerem jeden. Nie
jest dziełem przypadku, że decyzją prezydenta
nasz zespół tężni wraz z warzelnią soli i parkami
Zdrojowym i Tężniowym podniesione zostały do
rangi Pomnika Historii.
Większość uzdrowisk rości sobie prawa do miana perły polskich uzdrowisk, lecz wśród zalewu
pereł Tężniopolis jest jedno, pozostańmy więc
przy tym poetyckim określeniu Ciechocinka z
nadania piórem przez Janusza Żernickiego.

CO JESZCZE W MIEŚCIE...
ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA
Burmistrz Leszek Dzierżewicz uzyskał absolutorium ze strony Rady
Miejskiej podczas sesji 17 czerwca.
Za uchwałą w sprawie udzielenia
absolutorium zagłosowało 14
radnych, jeden był przeciwko.
Radni takim samym stosunkiem
głosów zatwierdzili też sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
w 2018 roku.
- Szeroki zakres zadań związanych z
prawidłowym funkcjonowaniem gminy,
spełnienie oczekiwań miejscowej spo-

łeczności co do realizacji przedsięwzięć,
które wpływają na poprawę warunków
życia, wzrost atrakcyjności i wizerunek
miasta, wymagają zaangażowania wielu osób – podkreślał burmistrz Leszek
Dzierżewicz. - 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 swoją wiedzą i doświadczeniem, pragnę serdecznie podziękować. Na tej sali znajdują się moi współpracownicy, bez których zaangażowania
i profesjonalizmu wykonanie wielu zadań byłoby niemożliwe – zaznaczył bur-

mistrz. - Dziękuję także radnym obecnej
i poprzedniej kadencji, którzy służąc mi
swoją widzą i poświęcając swój cenny
czas, ukierunkowali szereg moich działań – dodał.
Absolutorium to jedna z form kontroli
organu kolegialnego, czyli Rady Miejskiej, nad władzą wykonawczą, czyli
burmistrzem. Radni po wysłuchaniu
sprawozdania z działalności i zapoznaniu się z rozliczeniem finansowym
stwierdzają swój brak zastrzeżeń do
prowadzonej polityki finansowej.

FREKWENCJA NA MEDAL
Ciechocinek znalazł się w gronie samorządów nagrodzonych za wysoką
frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26
maja. Nasza gmina otrzyma 50 tys. zł
na organizację imprezy kulturalnej.
Konkurs z nagrodami dla najaktywniejszych obywatelsko społeczności lokalnych zorganizował Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach samorządowej wojewódzkiej kampanii
profrekwencyjnej.
Dzięki frekwencji na poziomie 59,39

proc. Ciechocinek otrzyma 50 tys. zł
z przeznaczeniem na organizację imprezy masowej we własnym zakresie.
Nagrodę z rąk Piotra Całbeckiego,
marszałka województwa, odebrał Marian Ogrodowski, wiceburmistrz Ciechocinka, podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Samorządowego, które
6 czerwca odbyło się w Przysieku.
Nagrody powędrowały także do Torunia (w kategorii miast prezydenckich,
frekwencja: 52,05 proc., nagrodą jest
organizacja Astrofestiwalu), Brodnicy
(kategoria: stolice powiatów ziem-

skich; frekwencja: 43,05 proc.),
Solca Kujawskiego (kategoria: gminy miejsko-wiejskie;
frekwencja: 44,83), gminy
Osielsko (kategoria: gminy
wiejskie; frekwencja: 59,90
proc.).
Frekwencja w wyborach europejskich na terenie całego
kraju wyniosła 45,68 proc.,
a w województwie kujawsko-pomorskim 41,75 proc.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY BALKON I OGRÓDEK
Zapraszamy do udziału w corocznym konkursie na najładniejszy
balkon i ogródek przydomowy
w mieście ogłoszonym przez
Leszka Dzierżewicza, burmistrza Ciechocinka.
Konkurs ma służyć promocji
wśród mieszkańców miasta
dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, a także wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu wizerunku
miasta.
W konkursie mogą wziąć udział

wszyscy mieszkańcy Ciechocinka,
którzy posiadają ogródki i balkony, z
wyjątkiem tych nagrodzonych w roku
ubiegłym.
Jury będzie brało pod uwagę ogólną
estetykę, pomysłowość, kompozycję,
ład i porządek, a w przypadku ogródków także kompozycję zasiewów,
stan trawnika czy iluminację.

0160 lub drogą elektroniczną na adres: it@ciechocinek.pl.
Jury dokona przeglądu zgłoszeń do
15 sierpnia. Wyniki będą znane we
wrześniu, kiedy odbędzie się spotkanie z laureatami i wręczenie nagród.
Pełen regulamin konkursu znajdziesz
na stronie www.ciechocinek.pl.

Chętni mogą zgłaszać swój udział
w Biurze Kultury, Sportu i Promocji
Miasta przy ulicy Zdrojowej 2b, telefonicznie pod numerem (54) 416

MOTOSERCE ZNÓW ZABIŁO POD TĘŻNIAMI
Niemal 70 litrów krwi udało się zebrać podczas tegorocznej odsłony
Motoserca w Ciechocinku.

Chlewicka & Adrian Pawłuszka, Jurek Paterski Country, The King Elvis
Show i pARTyzant.

jest idealna. Motoserce na stałe zagościło już w miejskim kalendarzu
– dodaje.

W Motosercu 1 czerwca wzięła
udział większość regionalnych klubów motocyklowych, których członkowie rozpoczęli imprezę paradą
ulicami miasta. W parku Zdrojowym
przez cały dzień odbywały się pokazy
ratownictwa medycznego i motocyklowe, konkursy, gratką było spotkanie z aktorami serialu „Gliniarze”.
Na scenie muszli koncertowej wystąpili MBB, Moherhead, Weronika

W dniu finału organizatorom z Klubu
Motocyklowego Boruta MC Poland
udało się zebrać 25 litrów krwi dla
potrzebujących. Ogółem podczas
tegorocznej edycji akcji licznik dobił
do 69,6 l krwi. - Impreza udała się
świetnie, jesteśmy bardzo zadowoleni – mówi Piotr Wódecki z Boruta
MC Poland. - Wszyscy się śmieją, że
może tydzień padać, ale kiedy Motoserce robimy w Ciechocinku, pogoda

Celem Motoserca jest zwrócenie uwagi na brak cennego daru,
jakim jest krew w polskich szpitalach oraz propagowanie idei
krwiodawstwa. Akcja obejmuje
swoim zasięgiem zarówno duże
miasta, jak i małe miasteczka. Organizatorzy starają się dotrzeć do jak
największej liczby ludzi, a poprzez
swoje działania podnosić świadomość wśród społeczeństwa.

Z życia miasta
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22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku obchodzi stulecie istnienia.
- To najpiękniejszy jubileusz stulecia – mówił Ireneusz Lelwic, dyrektor placówki.
- Dla umęczonego zaborami i wojną społeczeństwa pojawiła się szansa na niesienie pomocy
i ratowanie zdrowia. Chwała ludziom, którzy
wówczas podjęli się tego zadania – mówił Ireneusz Lelwic podczas oficjalnej części uroczystości,
która 31 maja odbyła się w Teatrze Letnim. - Tak
jak w 1919 roku, tak i my dziś jesteśmy dumni
z tego szpitala i staramy się, aby każdego dnia
czynić go lepszym – dodał. Podkreślał także, że
stulecie szpitala to przede wszystkim zasługa
pokoleń jego pracowników. - To święto każdego
z nich. Tym, którzy pracują dla szpitala i którzy
pracę już zakończyli, pragnę powiedzieć: dziękuję – zaznaczył.
Fot. Paweł Paczek

STO LAT 22. WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO
W drugiej połowie XIX wieku pojawił się projekt wykorzystania walorów leczniczych Ciechocinka na potrzeby zdrowotne armii rosyjskiej.
Podjęto wówczas decyzję wzniesienia obiektu
sanitarnego na potrzeby wojska w południowo-wschodniej części miasta. Po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę uruchomiono w
Ciechocinku, na przełomie kwietnia i maja 1919
roku, pierwszą polską wojskową placówkę lecznictwa uzdrowiskowego – Wojskowy Szpital Sezonowy. Wykorzystano do tego celu baraki po
rosyjskiej Wojskowej Stacji Sanitarnej i pomieszczenia eksploatowane przez niemiecką służbę
zdrowia w czasie wojny. Po II wojnie światowej
szpital reaktywowano w marcu 1945 roku, trzy
miesiące później otwarto Sanatorium dla Oficerów Wojska Polskiego.

W Teatrze Letnim spotkali się pracownicy 22.
WSUR, przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, m.in. Wojciech
Skórkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie
Obrony Narodowej, Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski, Lidia Zwierzchowska,
starosta aleksadrowski i Leszek Dzierżewicz,
burmistrz Ciechocinka. Nie zabrakło wcześniejszych dyrektorów szpitala, płk dr. Michała Mikłaszewicza i dr. Szymona Kubiaka.
- Pasja, odpowiedzialność i zaangażowanie kolejnych pokoleń pracowników szpitala od lat budują silną markę naszego miasta jako perły polskich
uzdrowisk – mówił burmistrz Leszek Dzierżewicz. - Życzę państwu, by wspaniała historia
była inspiracją do dalszego rozwoju, a przyszłość
obfitowała w sukcesy mierzone satysfakcją i
wdzięcznością państwa pacjentów – dodał.
List z okazji jubileuszu skierował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, przypominając
że rocznica powstania szpitala wpisuje się w cykl
obchodzonych w całym kraju wielkich rocznic.
„Na przestrzeni wielu lat szpital potwierdził swoją renomę w niesieniu pomocy medycznej. Przesyłam wyrazy uznania za przywracanie ludziom
nadziei i radości z życia” - podkreślił minister.
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Fot. Paweł Paczek

100 LAT
SZPITALA
WOJSKOWEGO

Fot. Paweł Paczek
Podczas uroczystości Towarzystwo Przyjaciół
Ciechocinka wręczyło przyznaną 22. WSUR
statuetkę Leonarda oraz Medale im. Leonarda
Lorentowicza dla Danuty Czapskiej i prof. Jacka
Kupicy. Pracownicy szpitala otrzymali też resortowe odznaczenia „Za zasługi dla obronności
kraju”.
W dalszej części obchodów odsłonięto pamiątkową tablicę na ścianie budynku „Jubilat” oraz
otwarto poświęconą historii szpitala wystawę w
Galerii Pod Dachem Nieba.

W 1960 roku powołano Wojskowy Zespół Sanatoryjny, a baza zabiegowa placówki znacząco
się rozrosła. Kuracjusze mogli korzystać z basenu solankowego i dużej sali gimnastycznej.
Pierwszym komendantem zespołu sanatoryjnego został płk dr Roman Woszczyński. W 1971
roku zastąpił go płk dr Michał Mikłaszewicz. W
1988 roku komendantem wówczas już szpitala
został płk dr Szymon Kubiak. Od 1994 roku dyrektorem szpitala jest płk Ireneusz Lelwic.
Członkowie personelu szpitala wielokrotnie
brali udział w zagranicznych misjach stabilizacyjnych prowadzonych przez ONZ.
Dziś 22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny dysponuje bogatą bazą zabiegową,
która umożliwia leczenie chorób neurologicznych, reumatologicznych, laryngologicznych,
wewnętrznych, a przede wszystkim kardiologicznych.
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OGŁOSZENIA

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W PARADZIE

MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ
TELEFON W SPRAWIE SENIORA

722 090 098
RADA MIEJSKA SENIORÓW

Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Polskich Olimpijczyków, Liceum Ogólnokształcące oraz
Niepubliczne Gimnazjum im.
Stanisława Staszica, Przedszkole Samorządowe nr 1
„Bajka” i Klub Senior+ „Niezapominajka” wygrały konkurs
na najciekawsze przebranie
organizowany podczas 4. Ciechocińskiej Parady Majowej.
Uczestnicy tegorocznej parady spotkali 4 czerwca w
sali
kinowo-widowiskowej
Miejskiego Centrum Kultury.
Burmistrz Leszek Dzierżewicz
zwycięzcom konkursu na najlepsze przebranie wręczył
nagrody, a wszystkim uczestnikom pamiątkowe statuetki
i podziękowania.
- Ciechocińska Parada Majo-




wa pięknie wpisała się uzdrowiskowy charakter naszego
miasta – mówił burmistrz Leszek Dzierżewicz. - To impreza, która wymaga ogromnego
nakładu pracy podczas przygotowań, ale później zdobywa
rzesze sympatyków, widzów,
ludzi którzy przyjeżdżają z
najbardziej odległych zakątków kraju, by zobaczyć naszą
paradę. Robimy to przede
wszystkim dla mieszkańców i
kuracjuszy, by te środowiska
miały szansę na integrację i
wspólną zabawę – dodał.



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 Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porady prawnika może skorzystać m.in.
młodzież do 26. roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, kombatanci i weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
osoby korzystające z pomocy społecznej i kobiety w ciąży.
Przez cały 2019 rok porady udzielane są w każdy piątek w godz.
10-14.

W jury konkursu na najlepsze przebranie zasiedli Klara
Drobniewska, Maja Masłowska, radni Daniel Skibiński i
Dariusz Szadłowski oraz Wojciech Zieliński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

W 4. CIECHOCIŃSKIEJ PARADZIE
MAJOWEJ UDZIAŁ WZIĘLI:

Akacja Medical Resort, Centrum Fitness dla Kobiet „Fit Lady”, Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”, Ciechociński Klub Sportowy
„Zdrój”, Ciechocińskie Środowisko Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni, Firma „Hooper Bus”, Firma
„ITTAM”, Grupa Miłośników Jazdy „OFF Road”, Grupa Miłośników
Starych Samochodów, Grupa Taneczna „Creep Team” , Kawiarenka
„Irenka”, Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II,
Klub Honorowych Dawców Krwi „Strażak” przy Ochotniczej Straży
Pożarnej Straszewo, Klub Motocyklowy „Boruta MC Poland”, Klub
Senior+ „Niezapominajka”, Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy, Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim, Komisariat Policji
w Ciechocinku, Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech”, Korowód Europejski, Liceum Ogólnokształcące im.
Stanisława Staszica oraz Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława
Staszica w Ciechocinku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza
Żernickiego, Miejska Rada Seniorów, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Miejskie Centrum Kultury, Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji, Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechocinku , ośrodek jeździecko-rekreacyjny „Ranczo Pod Olszyną”, Ośrodkek Sportu i Rekreacji, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek
S.A., Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia”, Przedszkole Samorządowe nr 1 „Bajka”, Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia
Puchatka, radni Rady Miejskiej Ciechocinka, Rycerze Kolumba Rady
16014 im. Św. Jana Pawła II, Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka”, Sanatorium Uzdrowiskowe „Polex” , Sanatorium Uzdrowiskowe
„Promień”, Sanatorium Uzdrowiskowe „Sanvit”, Sanatorium Uzdrowiskowe „Zdrowie” , Szkoła Językowa „Smart Start” , Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa
nr 3 im. Polskich Olimpijczyków, Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, Uczniowski Klub Sportowy „Kurort”, Uniwersytet dla Aktywnych,
Urząd Miejski, Wojskowe Koło Łowieckie nr 255 „Wiarus”, Zespół
Szkół Uzdrowiskowych nr 1.
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DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyjmują wyborców i interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 13.30 – 15.30 w siedzibie
Urzędu Miejskiego pok. nr 12.
• Grzegorz Adamczyk: 7 stycznia, 15 kwietnia, 29 lipca, 4 listopada.
• Dariusz Barczak: 14 stycznia, 29 kwietnia, 5 sierpnia, 18 listopada.
• Tomasz Dziarski: 21 stycznia, 6 maja, 12 sierpnia, 25 listopada.
• Jarosław Jucewicz: 28 stycznia, 13 maja, 19 sierpnia, 2 grudnia.
• Jolanta Kędzierska: 4 lutego, 20 maja, 26 sierpnia, 9 grudnia.
• Kazimierz Lipiński: 11 lutego, 27 maja, 2 września, 23 grudnia.
• Robert Marzec: 18 lutego, 3 czerwca, 9 września, 30 grudnia.
• Paweł Rosiński: 25 lutego, 10 czerwca, 16 września.
• Agnieszka Rybczyńska: 4 marca, 17 czerwca, 23 września.
• Daniel Skibiński: 11 marca, 24 czerwca, 30 września.
• Wojciech Skotnicki: 18 marca, 1 lipca, 7 października.
• Sebastian Sobieraj: 25 marca, 8 lipca, 14 października.
• Dariusz Szadłowski: 1 kwietnia, 15 lipca, 21 października.
• Wojciech Zieliński: 8 kwietnia, 22 lipca, 28 października.
Radny Wojciech Skotnicki przyjmuje wyborców i interesantów
dodatkowo w każdy wtorek w godzinach od 16 do 17.

Z życia miasta

Do spędzania wakacji w bezpieczny sposób
zachęcał zespół Skołowani podczas spotkania
z młodzieżą z ciechocińskich szkół podstawowych.

W WAKACJE SKACZ Z GŁOWĄ
Spotkanie profilaktyczne 30 maja poświęcone
było kwestiom bezpieczeństwa podczas wakacji. Uczniowie ciechocińskich szkół zobaczyli
film promujący odpowiedzialny wypoczynek
nad wodą i wysłuchali koncertu Skołowanych,
którzy nagrali m.in. piosenkę „Skacz z głową”.
- Organizujemy te wydarzenia już od kilku lat.
Żeby całość nie była przegadana, wykład ubieramy w muzyczną formę – mówi Jerzy Szymański
z Centrum Niezależnego Życia „Sajgon” i zespołu Skołowani. - Zachęcamy młodzież do bezpieczeństwa w czasie wakacji ze szczególnym
uwzględnieniem skoków do wody. W „Sajgonie”
prowadzimy rehabilitację osób z uszkodzonym
kręgosłupem, więc mamy tu doświadczenie i
dobrze wiemy, jak kończy się brawura – dodaje.
Koncert i spotkanie profilaktyczne zorganizowane zostały przez Urząd Miejski w Ciechocinku przy współudziale Stowarzyszenia Centrum
Niezależnego Życia i zespołu Skołowani pod
patronatem Leszka Dzierżewicza, burmistrza
Ciechocinka.

FOTOMIGAWKA
ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
FOTOGRAFICZNYCH PRZY MIEJSKIM
CENTRUM KULTURY

AUTORKĄ ZDJĘCIA JEST:

WANDA ROSIŃSKA

TRZYDZIEŚCI DZIEŁ NA TRZYDZIESTOLECIE
W Mini Salonie Sztuki Miejskiego Centrum
Kultury do 6 lipca można oglądać wystawę „O
POLSCE. Trzydziestolecie 1989-2019”, której
kuratorem jest prof. Paweł Lewandowski-Palle.
Wystawa to trzydzieści grafik i plakatów, które
inspirowane są polską rzeczywistością po 1989
roku. Wśród autorów znajdziemy Jana Bokiewicza, Wacława Kuczmę, Jerzego Kosałkę, Jana
Młodożeńca, Tomasza Sarneckiego czy Stanisława Zimę.
- Trzydzieści dzieł z trzydziestolecia może być
wyborem karkołomnym – przyznaje prof. Paweł
Lewandowski-Palle. - O sile ich oddziaływania
decyduje uniwersalizm plastycznego skrótu. Są
one zarówno wyrazem tolerancji, jak wołaniem
o odpowiedzialność naszych indywidualnych
wyborów. Dlatego wystawa jest refleksją tego
co było, co jest i co będzie – zaznacza.

Flagi Polski, Unii Europejskiej i Ciechocinka kupisz
w punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Zdrojowej 2b (poniedziałek – sobota, godz. 9-17).

Kultura
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#Na deptaku w Ciechocinku

MARIAN ZYNDRAM-KOŚCIAŁKOWSKI
AUTORKA: ALDONA NOCNA

W latach 30. XX wieku Ciechocinek przeżywał wielki rozwój. Z drewnianego stawał
się murowany, bowiem przybywało nowoczesnych obiektów. Stoją zresztą do dzisiaj, a są to szkoła podstawowa, hala targowa, poczta, basen termalno-solankowy.
W 1939 roku położono kamień węgielny
pod kolejne. 80 lat temu do Ciechocinka
przybyło wielu znamienitych gości: m.in.
wiceminister Eugeniusz Piestrzyński, wiceminister rolnictwa Morawski, na czele z
ministrem pracy i opieki społecznej Marianem Zyndramem-Kościałkowskim. Prasa
określała 5 czerwca jako ten dzień, który
przejdzie do historii rozwoju Ciechocinka.
Rzeczywiście obfitował w wydarzenia, które odbiły się echem w całej Polsce.
Przez dziesiątki lat do uzdrowiska przyjeżdżało wielu znanych ludzi. Podczas spacerów
w alejach parkowych można było spotkać
aktorów, polityków, dziennikarzy czy pisarzy.
Cykl „Na deptaku w Ciechocinku” poświęcony jest ciechocińskim śladom interesujących
postaci, a jest ich naprawdę bardzo wiele.
Już w godzinach porannych odbyło się
otwarcie pensjonatu „Szarotka” Związku
Urzędników Monopoli Państwowych. W
samo południe w nowym holu przebudowanych Łazienek nr 3 minister Marian
Zyndram-Kościałkowski odsłonił tablicę
ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego, jak
zaznaczano, niegdyś kuracjusza Ciechocinka. Ten moment uwieczniła ekipa Polskiej Agencji Telegraficznej i jest to jeden
z niewielu śladów tego upamiętnienia.
Kolejnym punktem wizyty było spotkanie
w sali recepcyjnej sąsiednich łazienek solankowych pracowników Państwowego
Zakładu Zdrojowego z dyrektorem Stanisławem Wiśniewskim na czele, przedstawicieli miejscowego samorządu oraz
prezesów miejscowych organizacji. Głos
zabrał burmistrz Aleksander Muszyński, a
następnie wręczono wiceministrowi Eugeniuszowi Piestrzyńskiemu dyplom honorowego obywatela miasta za wkład rozwój
zdrojowiska. Wyróżniony gość podkreślał,
że władze zawsze będą popierać wszelkie
działania, by Ciechocinek osiągał najwyższy poziom. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie przez proboszcza
ks. Nikodema Asta kamienia węgielnego
pod budowę Domu Zdrojowego, którego
projekt opracował wybitny architekt Romuald Gutt. Nowoczesny obiekt planowano postawić na rogu obecnych ulic Armii
Krajowej i Mickiewicza. Miał zapewnić
całoroczny sezon kuracyjny, a więc, jak to
podkreślano, przyczynić się do rozwoju
Ciechocinka. Po złożeniu podpisu na akcie
erekcyjnym minister Marian Zyndram-Kościałkowski jako pierwszy wmurował własnoręcznie cegłę w fundamenty planowanego obiektu. Na placu zgromadzone były
14 Zdrój Ciechociński

poczty sztandarowe miejscowych organizacji. Licznie przybyli kuracjusze i mieszkańcy. Chór dzieci ze Szkoły Podstawowej
odśpiewał „Cześć naszej ziemi” oraz pieśń
kujawską. Przemawiali zaproszeni goście:
ks. Kanonik Nikodem Ast oraz senator Stanisław Karłowski, prezes Związku Uzdrowisk Polskich.
Nie była to jedyna uroczystość tego dnia.
Wszyscy udali się na teren, gdzie planowana była budowa sanatorium Związku
Ociemniałych Żołnierzy, a następnie na
plac, gdzie planowano budowę sanatorium
dla dzieci im. św. Tadeusza. Tu głos zabrali
wojewoda pomorski Władysław Raczkiewicz, gen. Michał Karasiewicz-Tokarzewski oraz gen. Mikołaj Bołtuć. W swoim
przemówieniu minister Marian Zyndram-Kościałkowski nazwał Pomorze i Bałtyk
gwarantem rozwoju potęgi gospodarczej
Polski.
W eleganckim lokalu Europa (dziś restauracja Zdrojowa) odbyło się oficjalne przyjęcie, po którym pod pomnikiem Romualda
Traugutta odbyła się uroczystość przekazania wojsku przez miasto i Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości i Pensjonatów trzech karabinów maszynowych,
spadochronów, masek przeciwgazowych i
ładownic. Tysięczne tłumy zgromadzonej
na placu i w sąsiednich ulicach długo manifestowały na cześć armii. Gen. Mikołaj
Bołtuć podziękował w krótkich, żołnierskich słowach za dar. Na zakończenie odbyła się defilada.

Nie minęły trzy miesiące i wybuchła II
wojna światowa. Rozwój uzdrowiska został wstrzymany na wiele lat. W miejscu,
gdzie wisiał wizerunek marszałka Józefa
Piłsudskiego, Niemcy umieścili portrety
Adolfa Hitlera i Hermanna Gőringa. Wysiłek mieszkańców, by wzmocnić polskie
wojsko, był na nic. Polacy zostali pokonani
jesienią 1939 roku.
Marian Zyndram-Kościałkowski pochodził
z Kowieńszczyzny. Urodził się w 1892 r.
Jako młody człowiek rozpoczął działalność niepodległościową. Był jednym ze
współzałożycieli Związku Walki Czynnej.
Od 1915 roku działał w Polskiej Organizacji Wojskowej, dowodził oddziałami dywersyjnymi. Walczył na froncie, dowodząc
plutonem I Brygady Legionów. Następnie
działał znowu w POW, był komendantem
okręgu warszawskiego, potem adiutantem
i inspektorem Komendy Naczelnej POW.
W wolnej Polsce zajął się działalnością
polityczną. W latach 1922-39 był posłem.
Pełnił różne funkcje: wojewody białostockiego, komisarycznego prezydenta
Warszawy, ministra spraw wewnętrznych,
premiera Polski oraz ministra pracy i opieki
społecznej. Po kampanii wrześniowej znalazł się w Rumunii. Następnie przebywał
na emigracji we Francji i w Wielkiej Brytanii. Został internowany na wyspie Bute w
obozie stworzonym dla przeciwników politycznych Władysława Sikorskiego. Zmarł
w 1946 roku w Brokwood, gdzie został
pochowany.
Aldona Nocna

#Na deptaku w Ciechocinku

#ZDANIEM PSYCHOLOGA

NIEBEZPIECZNE LEKARSTWO
AUTORKA: MONIKA KOFEL-DUDZIAK

Cudowne lekarstwo dla dzieci na wszystko - na nudę, na złość, smutek, marudzenie, pobudzenie, ból, na kłótnie z
rodzeństwem… smartfon! Zaczyna się niewinnie, od bajeczek, prostych gier... niestety, dość często kończy się w gabinecie
psychoterapeutycznym. Pada wtedy prośba: „niech Pani coś z nim/nią zrobi – on/ona ciągle gra, wykrada telefon, jak
nie chcę dać, robi awantury, nie może skupić się na lekcji, w ogóle nas nie słucha, źle śpi albo siedzi całe noce w tym
Internecie”.
Coraz więcej dzieci w coraz młodszym
wieku jest uzależnionych od mediów
elektronicznych. Ich obecność w życiu naszych dzieci to norma, w takim świecie się
urodziły. Internet jest źródłem fantastycznych rzeczy i nikt tego nie neguje. Media
elektroniczne odgrywają i będą odgrywały ważną rolę w życiu dzieci, a wykorzystywane w odpowiedni, bezpieczny sposób zwiększają możliwości jego rozwoju.
Współczesne dzieci dość szybko zapoznają się ze smartfonem, komputerem
czy tabletem. Już przedszkolaki potrafią
odnaleźć w Internecie ulubioną bajkę czy
zagrać w grę. Tradycyjne zabawy dzieci na
świeżym powietrzu są wypierane przez
aktywności w mediach elektronicznych
i internecie. Dzieci coraz częściej grają
w gry online, kontaktują się ze sobą za
pośrednictwem czatów, portali społecznościowych czy komunikatorów internetowych kosztem relacji twarzą w twarz.
Zapracowani, zabiegani rodzice pozwalają
spędzać czas przed ekranem, nie będąc
do końca zorientowanymi, co ogląda i na
czym polega aktywność ich dziecka w Internecie.
Niekontrolowane i nieumiarkowane korzystanie z mediów elektronicznych czy
Internetu wywiera negatywny wpływ na
rozwój dziecka. Obecne 5-latki są znacznie mniej sprawne od rówieśników sprzed
kilkunastu lat. Stała pozycja siedząca powoduje wady postawy i bóle kręgosłupa.
Skutek wielogodzinnego patrzenia w monitor to podrażnienie oczu, zawroty i bóle
głowy. U malutkich jeszcze dzieci może
dochodzić do mikroataków padaczkowych, często niezauważonych przez dorosłego. Czasem rodzic mówi „bo on/ona mi
się tak zawiesza, jakby nic nie docierało”.
Mózg musi jakoś radzić sobie z nadmiarem
bodźców.
Wyniki wielu badań wskazują silny związek pomiędzy zachowaniami agresywnymi u dzieci a obserwowaniem przemocy
na ekranie. Im bardziej realistyczni są bohaterowie gry lub programu, a przemoc i
agresja usprawiedliwione, tym większe
prawdopodobieństwo naśladowania przez
dzieci zachowań agresywnych. Rzecz jasna to, czy dziecko przeniesie zachowania
agresywne ze świata wirtualnego do rzeczywistego, zależy od wielu czynników.
Jednak tłumaczenie przedszkolakowi, że

„to tylko zabawa, kiedy z tatą ścinają mieczami trzymanymi w rękach głowy wrogom” naprawdę nie pomaga.
Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się
wartości, tworzą sobie mapę świata i to
my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za
to, jaką mapę będzie miało nasze dziecko.
To, że dorosły człowiek, już ukształtowany, gra w takie gry, to jest jego wybór. I
opadają mi ręce, kiedy rodzice mówią: „ale
on chce, przecież się przy tym rusza”. Jasne, że chce spędzić czas z tatą! I pewnie
poszedłby z nim na rower czy pograć w
piłkę, ale przecież nie odmówi grania. Rozszerzajmy wachlarz sposobów spędzania
czasu z dzieckiem. Cudownie, że rodzic
znajduje czas dla dziecka, jednak pokażmy
dzieciom świat poza ekranem.
Nie karm dziecka scenami przemocy,
zbrodni i tragedii. Takie treści wywołują w
jednych dzieciach agresję, w innych strach
i przerażenie, koszmary senne, bóle głowy
i nadmierną pobudliwość. Generalnie brak
ruchu i siedzenie przy ekranie, kiedy to
w dziecku rozgrywa się wiele emocji, bo
tam się „dzieje”, bo trzeba przejść, pokonać, osiągnąć poziom itd. generuje bardzo
duże pobudzenie. Dziecko jest naładowane emocjami, za tym idzie kortyzol i cała
masa innych substancji w naszym organizmie wymagających spalenia, wyładowania najlepiej poprzez ruch. Kiedy tego
ruchu brakuje, dziecko będzie nadpobudliwe, nieuważne, niemogące zasnąć czy
się wyciszyć.
Internet niesie za sobą wiele niebezpieczeństw z powodu łatwego dostępu do
niewłaściwych treści, niebezpiecznych
osób. Przerażające dane policji mówią
o tym, że mnóstwo nagich zdjęć dzieci i
nastolatków krąży w internecie. Każdy
myśli, że to niemożliwe, żeby jego dziecko zrobiło taką głupotę, a jednak. Wiele
treści pozbawionych jest wartości moralnych i kulturowych. To przyczynia się do
przyswajania wulgaryzmów, sloganów i
niesprawdzonych informacji, a także zagubienia w tym, co jest dobre, a co złe.
Sporo dzieci spędza czas w pojedynkę,
grając bądź oglądając. Jest to wzmacniane przez rodziców, którzy są zadowoleni,
że „dziecko tak grzecznie potrafi się samo
bawić”, nie sprawia kłopotów i daje im
„chwilę spokoju”. Duża liczba młodych
użytkowników nadmiernie korzystających

z mediów elektronicznych ma trudności z
adaptacją w grupie rówieśniczej.
Internet daje nieograniczony dostęp do informacji pomocny w zdobywaniu wiedzy.
Z drugiej strony napływ informacji jest tak
duży i szybki, że małe dziecko nie potrafi
jeszcze racjonalnie ich selekcjonować. Ich
mózg wchodzi na szybsze obroty, które
później ciężko im zwolnić. Dzieci przyzwyczajają się do szybkiego tempa, świata
pełnego haseł, skrótów, poziomów. Jest
im później niezwykle ciężko pisać nudne
litery w tylu linijkach, czy też czytać – bo
to jest trudne, wymaga czasu, skupienia
i przełożenia dźwięku na znak graficzny i
złożenia z tych literek słów.
Neuropsycholodzy biją na alarm – iloraz
inteligencji spada z każdym pokoleniem.
Pisanie, rysowanie – używanie ręki w kierowany sposób wpływa na tworzenie się
nowych połączeń neuronalnych. Klikanie
w ekran tego nie załatwi. Prócz niebezpiecznych treści, dzieci uwodzonych online, uzależnienia od internetu, telefonu czy
gier pojawia się też bardzo powszechny
problem cyberprzemocy wśród nastolatków. Mnóstwo nastolatków po próbach
samobójczych wskazuje jako jeden z powodów właśnie przemoc rówieśniczą na
portalach społecznościowych i komunikatorach.
Nowe media to nie tylko zagrożenie –
mają też pozytywne strony. Mogą wspomagać rozwój intelektualny poprzez dostęp do ogromnych zasobów informacji,
rozwijanie twórczego i logicznego myślenia. Dobrane do wieku gry edukacyjne są
atrakcyjną pomocą tłumaczącą dziecku
zjawiska w otaczającym je świecie. Dzieci przez zabawę uczą się języków obcych,
doskonalą umiejętność liczenia, rozwiązywania problemów, ćwiczą refleks i sprawność. Media elektroniczne mogą sprzyjać
kształtowaniu właściwych postaw dzieci,
mogą służyć jako środek propagowania
pozytywnych zachowań. Skracają odległość. Ułatwiają komunikację. Internet
to możliwości i zagrożenia. Nieodłączny
element codzienności naszych dzieci –
aktywnie uczestniczmy w tym aspekcie
ich życia, aby to wspaniałe lekarstwo nie
stało się największym problemem naszego dziecka.

Monika Kofel-Dudziak
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PIOSENKI Z EKRANU
Wyniki konkursu:
Kategoria wiekowa klas I-III soliści:
I Miejsce - Alicja Mińkowska (Niepubliczna
Szkoła Muzyczna w Aleksandrowie Kujawskim)
II Miejsce - Dorota Racka (Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego „Kolegium Kujawskie” w Aleksandrowie Kujawskim)
III Miejsce - Aleksandra Dąbrowska (Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku)
Kategoria wiekowa klas IV-VI soliści:
I Miejsce - Oliwia Możdżeń (Zespół Szkół w
Zbrachlinie)
II Miejsce - Alicja Woźniak (Szkoła Podstawowa w Raciążku)
III Miejsce - Nikola Lorenc (Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim)
III Miejsce - Lena Kowalska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Ciechocinku)
Kategoria wiekowa klas VII-VIII, III gim.
soliści:
I Miejsce - Weronika Bajdalska (Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim)
I Miejsce - Martyna Łaszczyk (Zespół Szkół
Towarzystwa Salezjańskiego „Kolegium Kujawskie” w Aleksandrowie Kujawskim)
II Miejsce - Katarzyna Stancelewska (Szkoła
Podstawowa w Raciążku)
III Miejsce - Alicja Biegała (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w
Ciechocinku)
Kategoria I-III zespoły wokalne:
I Miejsce – MONIUSZKI (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w
Ciechocinku)
II Miejsce – HIP-HOPOWE ANIOŁKI (Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego
„Kolegium Kujawskie” w Aleksandrowie
Kujawskim)
Kategoria IV-VI zespoły wokalne:
I Miejsce – KAPELA NIE DO ZDARCIA
(Szkoła Podstawowa nr 1 w Ciechocinku)
II Miejsce – MUZA (Szkoła Podstawowa im.
Tadeusza Kościuszki w Służewie)
III Miejsce – OLYMPIC JUNIOR (Szkoła
Podstawowa nr 3 im Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku)
Kategoria VII-VIII, III Gim. zespoły wokalne:
II Miejsce – VIOLA BAND (Zespół Szkół w
Zbrachlinie)
III Miejsce – OLYMPIC (Szkoła Podstawowa nr 3 im Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku)
Wyróżnienia:
Dominika Gapska (Zespół Szkół w Zbrachlinie)
Marta Dropiewska (Niepubliczna Szkoła
Umuzykalniająca w Aleksandrowie Kujawskim)
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Uczestnicy ze szkół z całego powiatu zaprezentowali utwory z filmów, musicali,
bajek i filmów animowanych dla dzieci.
Były to piosenki zarówno z najnowszych
produkcji, jak również tych sprzed kilkudziesięciu lat. Ponadto oprócz rodzimego
języka część utworów była wykonywana w
języku angielskim.
Poziom wykonań był bardzo wysoki, a jury
w składzie: Emilia Mikołajczyk, Sławomir
Małecki oraz Przemysław Łosoś miało niełatwe zadanie.
Konkurs zorganizowały Monika Kosacka-Mińkowska, Sandra Wesołowska i Marta
Turkiewicz.

Ponad 80 młodych wokalistów
wzięło udział w I Powiatowym
Konkursie Piosenki
„Piosenki z ekranu”,
który 25 maja odbył się
w Szkole Podstawowej nr 3.

KOSMICZNE PODRÓŻE
Dzieci z klas pierwszych i drugich Szkoły
Podstawowej nr 3 znalazły się trochę bliżej
gwiazd! A to za sprawą zajęć, które odbyły
się z okazji Dnia Kosmosu przypadającego
na 21 maja. Dzieciaki dowiedziały się wielu
ciekawych informacji na temat wszechświata. W kosmiczną podróż wybrały się własnoręcznie skonstruowanymi rakietami, z
których podziwiały planety i gwiazdy. Choć
tym razem z galaktycznych wojaży nasi „kosmonauci” nie przywieźli przysłowiowej
„gwiazdki z nieba”, to i tak świetnie się bawili wypatrując w przestworzach kosmitów
i poznając tajemnice Układu Słonecznego.

ROMEK I JULA W CIECH

Obrona cywilna ołówkiem i pędzlem

MISTRZOWIE PROGRAMOWANIA

Ciechocinek tradycyjnie włączył się do
konkursu plastycznego „Obrona cywilna
wokół nas – działania służb ratowniczych w
sytuacjach kryzysowych” organizowanego
przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W maju po raz pierwszy odbyły się
Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w
Programowaniu Pix19. W eliminacjach
wzięło udział 40 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku – wszyscy
to uczestnicy zajęć koła komputerowego.

Konkurs miał uświadomić zagrożenia cywilizacyjne, możliwości zapobiegania zdarzeniom kryzysowym, a także sposoby
reagowania w przypadku ich wystąpienia.
Do finału konkursu zakwalifikowali się
Maja Mandau, Piotr Makowski, Maja Makowska, Paweł Bobrowski, Hanna Lewandowska i Jakub Świątkiewicz. Wszyscy
finaliści otrzymali z rąk burmistrza Leszka
Dzierżewicza nagrody książkowe i dyplomy podczas spotkania 30 maja w Urzędzie
Miejskim.

Uczniowie rozwiązywali trudne zadania
algorytmiczne na platformie PixBloks w
trzech kategoriach wiekowych. Trzynaścioro uczestników zakwalifikowało się
do ogólnopolskiego finału.

Nagrody powędrowały także do czterech
uczestników, którzy zostali wyróżnieni w
miejskim etapie konkursu, choć nie zakwalifikowali się do finału. Są to Gabriela Ochocińska i Oliwia Dębowska.
Pamiątkowymi dyplomami burmistrz nagrodził także pozostałych uczestników
Koncert z cyklu „Dzieciak potrafi” staje się w
Szkole Podstawowej nr 1 tradycją. W tym roku
młodzież z klas I-VIII wystąpiła na deskach Teatru Letniego, 11 czerwca pokazując nam, jak
wygląda „Ptasie Radio”.
Scena wypełniła się najróżniejszymi gatunkami
ptaków, wśród nich był: czyżyk, wróbel, szczygieł, gołąb, sójka, a nawet kogut. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytując, śpiewając i tańcząc.
Studio poprowadził Patryk Wolski, odgrywając rolę Sroki, zatrudniał reporterów: Karolinę

HOCINKU

konkursu, wśród których znaleźli się Maja
Smolińska, Zuzanna Buze, Eryk Roman, Zuzanna Majewska, Aleksandra Drobiec, Maksymilian Dalkiewicz, Jakub Więckowski,
Jan Chaberski, Filip Kaźmierczak, Krzysztof
Kokotowski, Maria Drożdża, Łukasz Łuczak,
Łukasz Podlasiewski, Oliwier Milanowski,
Zuzanna Stępińska, Amelia Majewska, Mateusz Trzciński, Dominik Bednarski, Antonina Suczkow, Joanna Jabłońska i Aleksander
Sobieszczyk.
Miejski etap rywalizacji poprowadziła komisja, w której zasiedli Joanna Żelazkiewicz
ze Szkoły Podstawowej nr 3, Katarzyna
Drzewucka ze Szkoły Podstawowej nr 1
oraz Danuta Kapelaty-Hryniewicz i Mirosław Ciuryło z Urzędu Miejskiego.

Zadania finałowe były zdecydowanie
trudniejsze, w dodatku liczył się czas
rozwiązania. Dlatego niezmiernie cieszy
fakt, że spośród ponad tysiąca finalistów laureatami konkursu zostali Szymon Flak, Karol Zwierzchowski i Jakub
Lewandowski.
Twórcy aplikacji Pixbloks w ramach podziękowania za dużą liczbę uczestników
(trzynaścioro) konkursu wyróżnili naszą
placówkę nadając jej tytuł Szkoły Mistrzów Programowania.

PTASIE RADIO

Magdalena Mańkowska

Klamecką, Antoninę Pańkę, Mariannę Migdalską
i Wiktorię Kędzierską. Doskonałą recytację zaprezentowali uczniowie z klasy Ia, Ib oraz dzieci
z IIb. Na scenie pojawili się również uczniowie
klasy VIIIa, wszyscy zachwycili publiczność.
Przepięknie zaśpiewały szkolne zespoły: AJKI,
AJECZKI oraz „Kapela Nie do Zdarcia”. Uroczo
zatańczyły Solinki. Dzieciaki naprawdę dużo się
napracowały, ale udowodniły, że „Dzieciak potrafi”.

To już lato… słowami piosenki 5 czerwca rozpoczął się na scenie
Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku spektakl
„Romek i Jula – nowa historia” w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku.
Wykonawcy śpiewem, tańcem i
żartobliwymi, rymowanymi dialogami opowiedzieli swoją nieznaną dotąd adaptację historii Romeo i Julii, którą wyreżyserowała
Agnieszka Racka na podstawie scenariusza napisanego przez Justynę
Mandra. Tytułowi bohaterowie
Jula – roztańczona małolata, która
chce być damą i Romek – chłopak
z gitarą, wspierani przez przyjaciół
przeżywają swoją pierwszą miłość.

jest miłość czy to jest kochanie?”.
Scenografia i dekoracja wykonane
przez Joannę Żelazkiewicz i Roberta Marca stworzyły szekspirowski
klimat we współczesnych realiach.
W przedsięwzięcie zostali zaangażowani uczniowie z klas V, VIII I IV
szkoły podstawowej. Młodzi artyści wykazali się wielkim zaangażowaniem i kreatywnością, świetnie
się przy tym bawiąc. Ich trud podczas wielu prób wyłonił wspaniałe
talenty aktorskie, co zostało nagrodzone brawami przez licznie przybyłych gości, rodziców, uczniów i
mieszkańców miasta.

Przeciw ich szczęściu stają jednak
rodzice, których rozsądek nie dopuszcza myśli o zaślubinach. Perypetie bohaterów śledzą “z balkonu”
narratorzy, kończący swoje refleksje słowami: “Wezmą ślub czy nie Swoją obecnością zaszczycili nas:
wezmą? Oto jest pytanie. Czy to Marian Ogrodowski, wiceburmistrz

Ciechocinka, Jerzy Sobierajski,
przewodniczący Rady Miejskiej,
Wojciech Zieliński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, oraz ciechocińscy radni.
Przygoda naszych uczniów z teatrem się nie kończy. Pełni zapału
i pomysłów szykują kolejne sceniczne wyzwania, na które już dziś
zapraszamy.
Agnieszka Racka, Justyna Mandra
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BOKSERSKA
GALA POD TĘŻNIAMI

Na ringu bokserskim między ciechocińskimi tężniami 1 czerwca odbyła
się gala bokserska organizowana przez
Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”.
- Ring pod tężniami robi wielkie wrażenie na zawodnikach i trenerach, którzy
odwiedzają nasze miasto – przyznaje
Kamil Kurtys, prezes CKB „Potężnie”. Pięściarze z całej Polski przyjeżdżają i
zakochują się w Ciechocinku. Pokazujemy, że nasze uzdrowisko to coś więcej
niż sanatoria, że wiele tu się dzieje – dodaje.
I faktycznie, 1 czerwca działo się wiele.
Galę rozpoczął III Turniej o Puchar Burmistrza Ciechocinka z udziałem młodych pięściarzy z regionu. Następnie odbył się mecz pomiędzy reprezentacjami
Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego
Związku Bokserskiego i Pomorskiego,
który zakończył się remisem.
Największą gratką dla kibiców był mecz
Ekstraligi Boksu Olimpijskiego Wilki Kujaw vs Wielkopolskie. Mecz zakończył
się zwycięstwem Wielkopolski 12:11, w
dwóch walkach wzięli udział ciechocinianie Daniel Piotrowski i Jakub Szmajda. Obaj wygrali swoje pojedynki.
Gala odbywała się pod patronatem
Leszka Dzierżewicza, burmistrza Ciechocinka.

SUKCESY CIECHOCIŃSKICH
PIĘŚCIAREK I PIĘŚCIARZY
Patrycja Kwiatkowska została wicemistrzem Polski kadetek. Turniej,
który dla ciechocinianki był debiutem na tym poziomie rywaliza-

cji, odbywał się od 22 do 25 maja w
Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Oliwier Szmajda zdobył tytuł mistrza
okręgu kujawsko pomorskiego kadetów w kat 75 kg podczas mistrzostw,
które od 20 do 22 marca odbywały się
w Grudziądzu. Oliwier był najmłodszym finalistą turnieju, za co został
uhonorowany pamiątkową statuetką.
W tej samej imprezie Tobiasz Kornacki
został wicemistrzem kadetów okręgu
kujawsko-pomorskiego w kategorii 70
kg, a Marcel Graczyk wywalczył brązowy medal.
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Sport

Łubudubu Team z Pucharem Burmistrza
Ponad 20 drużyn z różnych kategorii wiekowych wzięło udział 1 czerwca w IX Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Piłka nożna łączy pokolenia”.
Turniej rozegrany został na stadionie ciechocińskiego OSiR-u. Drużyny rywalizowały ze
sobą równolegle na czterech wyznaczonych
boiskach. Najlepsze drużyny i zawodnicy
otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i
medale ufundowane przez ciechociński OSiR.
Najlepszymi zawodnikami i bramkarzami w
poszczególnych kategoriach wybrani zostali:
Dorośli:
Najlepszy Bramkarz: Dominik Pietrzak.
Najlepszy Zawodnik: Marcin Majchrzak.
Klasy VII – VIII:
Najlepszy Bramkarz: Mateusz Zieliński.
Najlepszy Zawodnik: Kamil Broda.
Klasy VI:
Najlepszy Bramkarz: Sebastian Kulpa.
Najlepszy Zawodnik: Oliwier Pol.
Klasy V:
Najlepszy Bramkarz: Wiktor Kurczewski.
Najlepszy Zawodnik: Aleksander Zieliński.
Klasy III – IV:
Najlepszy Bramkarz: Konrad Kudliński.
Najlepszy Zawodnik: Łukasz Żuchowski.

SPRAWNY PRZEDSZKOLAK
Ponad 150 ciechocińskich przedszkolaków wzięło
udział w XI edycji „Sprawnego Przedszkolaka”.
W sportowej rywalizacji, która 11 czerwca toczyła się na hali OSiR,
wzięli udział podopieczni Przedszkola Samorządowego „Bajka”,
Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka, Przedszkola
Niepublicznego Jaś i Małgosia oraz Przedszkola Niepublicznego
Akademia Malucha. Dzieci miały do pokonania pięć prób sprawnościowych w formie wyścigów i zabaw. Szósta konkurencja była
przeznaczona dla pań nauczycielek.
Uczestnicy zostali udekorowani pamiątkowymi medalami ufundowanymi przez OSiR w Ciechocinku oraz słodkimi prezentami.
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ZDRÓJ
WYWALCZYŁ
UTRZYMANIE
Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek Zdrój Ciechocinek
zapewnił sobie utrzymanie w klasie okręgowej.
W drugiej połowie Kujawianka broniła
się całym zespołem. W jednej z nielicznych kontr po rzucie rożnym Kujawianka
trafiła w poprzeczkę bramki Zdroju

TRZECI BIEG GRAND PRIX TĘŻNIE RUN

Zdrój Ciechocinek – Lubienianka Lubień
Kujawski 2:0 29. kolejka, 14 czerwca

Zdrój Ciechocinek – Orzeł Służewo 3:0
26. kolejka, 25 maja

W derbowym meczu drużyn z powiatu
aleksandrowskiego Zdrój pokonał Orzeł
Służewo. Mecz nie był jednak zbyt porywającym widowiskiem.
W pierwszej części gry sytuacji było jak
na lekarstwo. W 37. minucie błąd popełnił bramkarz Orła, który zagrał piłkę
wprost pod nogi Dawida Napory, a ten
strzałem z około 25 metrów przelobował
golkipera gości.
Po przerwie nadal na boisku wiało nudą.
Goście swoich szans szukali jedynie przy
stałych fragmentach gry. Pod koniec
meczu Zdrój przejął inicjatywę. W 82.
minucie po rzucie rożnym Jakub Grzywaczewski głową zdobył drugiego gola, zaś
cztery minuty później dobrą akcję zespołu wykończył Michał Cyra.

Od początku obie drużyny chciały narzucić swoje tempo. Dogodne okazje do
zdobycia gola dla Zdroju mieli Majchrzak,
Żuchowski czy Krzyżanowski, jednak
dobrze spisywał się w bramce golkiper
gości. Rywale również mieli ciekawe sytuacje. W jednej z nich umieścili piłkę w
siatce, jednak napastnik Lubienianki znalazł się na spalonym.

Mimo upalnego dnia 8 czerwca na starcie
pojawiło się ponad 50 uczestników, dla
których pracownicy OSiR w Ciechocinku
przygotowali grilla. Kolejny bieg 6 lipca o
godz. 15.

Drugą połowę lepiej rozpoczęli przyjezdni, co mogli potwierdzić golem, jednak
marnowali sytuacje. Z czasem do głosu
zaczęli dochodzić biało-niebiescy. Końcówka meczu była zabójcza. W 87. minucie Krzyżanowski najprzytomniej zachował się w polu karnym i wyprowadził CKS
na prowadzenie, zaś w ostatniej akcji meczu indywidualną akcją popisał się Majchrzak i przypieczętował wygraną Zdroju.

Wyniki biegu:

Mecz 27. kolejki z Liderem Włocławek
przełożony został na 20 czerwca. Relacja
ze spotkania w kolejnym numerze.

BIEGI KOBIET OPEN
1. Szuflewska Karolina
2. Sikorska Magdalena
3. Salwa Justyna
4. Zielińska Iwona

Krzysztof Zakrzewski, ckszdroj.futbolowo.pl

Zdrój Ciechocinek – Kujawianka Strzelno
1:1 28. kolejka, 8 czerwca

Kompromitacją zakończyło się spotkanie
z Kujawianką Strzelno. Goście do Ciechocinka przyjechali w 10-osobowym
składzie i niespodziewanie wyszli na prowadzenie. Na domiar tego w 30. minucie
spotkania bramkarz rywali zszedł z boiska z kontuzją i goście grali w dziewiątkę. Zdrój grał bardzo słabo, nie wiedząc,
jak przedostać się przez obronę rywali.
Dopiero w 42. minucie gracz ze Strzelna
sfaulował Kanię, a Żuchowski pewnie
wykorzystał jedenastkę.
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Za nami trzeci bieg cyklu Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2019 w Biegach i
Nordic Walking. Zawodnicy zdobyli kolejne punkty do klasyfikacji generalnej.

Sport

NORDIC WALKING KOBIET OPEN
1. Jóźwiak Marianna
2. Daroszewska Krystyna
3. Nowak Aleksandra
4. Dudek Agnieszka
NORDIC WALKING MĘŻCZYZN OPEN
1. Jaworski Jacek
2. Dembkowski Jan
3. Krych Włodzimierz
4. Zieliński Szczepan

BIEGI MĘŻCZYZN OPEN
1. Murawski Marek
2. Gąsiorowski Grzegorz
3. Szczepanowski Michał
4. Jabłoński Jacek

REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

LIP

14 i 15
„JOHN WICK 3”
projekcja w 2D
od 15 lat
thriller, akcja, prod. USA, czas 2.11,
• 14.07 (niedziela) godz. 19.00
• 15.07 (poniedziałek) godz. 19.00

„Panda i banda”
projekcja w 2D, animacja, prod. Rosja, USA,
czas 1.30, b/o
5.07 (piątek) godz. 16.00
6.07 (sobota) godz.16.00

„X-men: Mroczna Phoenix”
akcja, sci-fi, prod. USA
czas 1,54, od 12 lat
7.07 (niedziela) godz.19.00
8.07 (poniedziałek) godz. 19.00

„Dzień czekolady”
familijny, przygodowy, prod. Polska,
czas 1,15, od 7 lat
19.07 (piątek) godz.16.00
20.07 (sobota) godz. 16.00

„Moja gwiazda: Teen Spirit”
dramat, muzyczny, prod. USA,
czas 1,32, od 15 lat
26.07 (piątek) godz. 16.00
27.07 (sobota) godz. 16.00

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

„Aladyn”
musical, przygodowy, baśń, familijny, prod. USA
czas 2.08, od 7 lat
5.07 (piątek) godz.19.00
6.07 (sobota) godz.19.00

„Anna”
thriller, akcja, prod Francja,
czas 1,58, od 15 lat
12.07 (piątek) godz. 19.00
13.07 (sobota) godz.19.00

„Krew Boga”

historyczny, prod. Belgia, Polska,
czas 1,40 od 15 lat
19.07 (piątek) godz.19.00
20.07 (sobota) godz. 19.00

„Polaroid”

horror, prod USA, Kanada, Norwegia,
czas 1,28,od 15 lat
26.07 (piątek) godz. 19.00
27.07 (sobota) godz. 19.00

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

Dla filmów w systemie 3D:
Dla filmów w systemie 2D:
– bilet normalny 19 złotych
– bilet normalny 15 złotych
– bilet ulgowy 14 złotych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane – bilet ulgowy 10 złotych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane
– zakup okularów polaryzacyjnych 5 złotych
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KALENDARZ WYDARZEŃ

LIP

05-07
SOB

NIE

FESTIWAL WIELKA GALA TENORÓW
5-7 lipca, muszla koncertowa w parku Zdrojowym.
Wielka Gala Tenorów to znakomici soliści wykonujący najpiękniejsze utwory muzyki poważnej z akompaniamentem Orkiestry Symfoników Bydgoskich. W ostatnich latach na publiczność czekają też niespodzianki, jak choćby nawiązania do jazzu i swingu. Szczegółowy program na www.ciechocinek.pl. Wstęp wolny.

LIP

6

LIP

7

CZWARTY BIEG CYKLU GRAND
PRIX TĘŻNIE RUN

KONCERT ORKIESTRY ZDROJOWEJ

Kolejny bieg cyklu Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek 2019
w Biegach i Nordic Walking. Zawodnicy z całego regionu rywalizują na liczącej ponad 5 km trasie wokół tężni. Regulamin
zawodów na www.osir.ciechocinek.pl.

W programie muzyka salonów XIX-wiecznej Europy, muzyka
operetkowa, najsłynniejsze musicale i przeboje światowej muzyki filmowej. Wstęp wolny.

Sobota, 6 lipca, godz. 15, okolice
parku linowego przy Tężniach.

Niedziela, 7 lipca i niedziela, 21 lipca, godz. 11,
muszla koncertowa w parku Zdrojowym.

10:00

ŚRO

ŁĄCZY NAS WISŁA
ŚWIĘTO SOLI
Sobota, 13 lipca, godz. 10,
teren warzelni soli, ul. Solna 6.
Święto Soli ma przypominać, że
nie byłoby Ciechocinka, gdyby nie
tężnie i warzelnia soli. Organizatorzy zapraszają do stoisk rzemieślniczych, na koncerty, wystawy i
degustację regionalnych przekąsek. Podczas festiwalu można bezpłatnie zwiedzić kompleks warzelni
wraz z muzeum.
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LIP

13

DEBATA
„ŻYCIE Z SM”
I KONCERT
Debata „Życie z SM” w siedzibie MCK o godz. 12 i popołudniowe koncerty muzyki country w muszli koncertowej.

Sobota, 13 lipca, sala
kinowo-widowiskowa
Miejskiego Centrum
Kultury, ul. Żelazna 5 i
muszla koncertowa w
parku Zdrojowym.

LIP

13

KALENDARZ WYDARZEŃ

LIP

LIP

19-20

14

KONCERT
SUNNY SIDE
Koncert kwartetu jazzowego
Sunny Side, którego założycielem jest ciechociński
jazzman i perkusista Adam
Jędrzejowski.

Niedziela, 14 lipca,
Teatr Letni,
ul. Kopernika 3.

20:00

PIĄ

SOB

MĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI I KULTURY ROMÓW
Piątek 19 lipca i sobota 20 lipca, od godz. 20, stadion miejski, ul. Tężniowa 6.

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów organizowany przez Don Vasyla Szmidta,
piewcę kultury romskiej, to gwóźdź letniego programu w Ciechocinku. Co roku pod tężniami rozbija się cygański tabor z ogniskiem i kolorowymi wozami, a przez dwa wieczory nad miastem
unoszą się niezwykłe rytmy romskiej muzyki w wykonaniu artystów z całego świata.
Bilety na www.donvasyl.pl.

LIP

24
19:00

ŚRO

KONCERT I PROJEKCJA FILMU O EDWARDZIE STACHURZE
Środa, 24 lipca, godz. 19, sala kinowo-widowiskowa Miejskiego Centrum Kultury, ul. Żelazna 5.
Miejskie Centrum Kultury zaprasza na wspomnienie Edwarda Stachury w 40. rocznicę śmierci
artysty. W programie projekcja filmu i koncert w wykonaniu Dominiki Świątek. Wstęp wolny.

LIP

24-28

LIP

27
OTWARTY TURNIEJ
SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ

FESTIWAL PIOSENKI MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
24-28 lipca, muszla koncertowa w parku Zdrojowym.
Ten festiwal to Ciechocinek w pigułce. Z jednej strony rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci, z
drugiej odkrywanie i rozwijanie niezwykłych muzycznych talentów oraz możliwość obcowania z
nimi w niezwykłym otoczeniu parku Zdrojowego. Szczegółowy program na www.ciechocinek.pl.
Wstęp wolny.

Turniej siatkówki plażowej
pod hasłem „3xPlażówka”.
Regulamin i zapisy na
www.osir.ciechocinek.pl.

Sobota, 27 lipca, od
godz. 10, boiska przy
hali OSiR,
ul. Lipnowska 11C.

Redakcja zastrzega możliwość zmian terminów wydarzeń. Aktualny kalendarz wydarzeń znajdziesz na www.ciechocinek.pl.
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Odkryj Ciechocinek!
czerwcowe festiwale
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