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„Zdrój Ciechociński” znajdziesz w następujących punktach:
Punkt Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 2b, Urząd Miejski, ul. Kopernika 19, Miejskie Centrum Kultury, ul. Żelazna 5, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Żelazna
5, Punkt Handlowy „Yabo”, ul. Strażacka 2, Przedsiębiorstwo Handlowe „Ares”, ul. Broniewskiego 10, Kiosk „Ruch”, ul. Kościuszki 6, Kiosk „Ruch”, ul. Wojska Polskiego, Sklep „Miś”, ul. Zdrojowa 48, Sklep „Danuta”, ul. Zdrojowa 3, Zakład Fotograficzny „Kodak”, ul. Broniewskiego 3, Delikatesy „Choba”, ul. Polna 14, Sklep
„Koniczynka”, ul. Dembickiego 35, Piekarnia-Cukiernia „Polkorn”, sklepy firmowe w Ciechocinku (Widok 46, Broniewskiego 4), w Aleksandrowie Kujawskim
(Słowackiego 37), Toruniu (Kraszewskiego 32/34, Gagarina 212, Mickiewicza 59), Bydgoszczy (Skłodowskiej-Curie 33) i Solcu Kujawskim (Garbary 2a), kawiarnia
w Sanatorium Uzdrowiskowym „Chemik”, ul. Widok 13, kawiarnia w Sanatorium Uzdrowiskowym MAX, ul. Lorentowicza 4, kawiarnia w 22. Wojskowym Szpitalu
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym, ul. Wojska Polskiego 5.
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Zdjęcie z okładki: Paweł Paczek

CIECHOCINEK UCZCIŁ 101.

ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Msza święta, uroczysty przemarsz ulicami miasta, tradycyjne uroczystości pod pomnikiem Romualda Traugutta
i widowisko muzyczno - multimedialne złożyły się na ciechocińskie obchody 101. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości.
W uroczystym przemarszu spod Kolegiaty Św.
Apostołów Piotra i Pawła pod pomnik Romualda Traugutta wzięli udział przedstawiciele
ratusza, radni miejscy, przedstawiciele różnych
środowisk i organizacji oraz mieszkańcy naszego miasta i kuracjusze. Pochodowi towarzyszyły poczty sztandarowe i Orkiestra Ochotniczej
Straży Pożarnej z Raciążka.
Przedstawiciele władz i organizacji złożyli także kwiaty pod pomnikiem Romualda Traugutta,
a następnie udali się do sali widowiskowo – kinowej MCK, by obejrzeć widowisko muzyczno-multimedialne pt. „FANTAZJA POLSKA, CZYLI
PADEREWSKI ALL INCLUSIVE”.
Tego dnia również Dworek Prezydenta RP zaprosił wszystkich chętnych do zwiedzenia wystawy „Niepodległa, Ojcowie Niepodległości”.

FINAŁ XIII POWIATOWEGO
KONKURSU PIOSENKI
I POEZJI PATRIOTYCZNEJ
Przed oficjalnymi obchodami Święta Niepodległości na scenie sali widowiskowo –
kinowej Miejskiego Centrum Kultury odbył się Finał XIII Powiatowego Konkursu
Piosenki i Poezji Patriotycznej.
WŚRÓD LAUREATÓW ZNALEŹLI SIĘ TAKŻE
UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W CIECHOCINKU.
W karegorii PIOSENKA wśród uczniów klas
starszych wyróżnienie otrzymała Daria Skrodzka z zespołem „Kapela nie do zdarcia” za wykonanie piosenki pt. ”Dom”. 3. miejsce zaś zajęła
Marianna Masłowska z piosenką „Dziewczyna
z granatem”.
Jury nagrodziło również Kingę Deręgowską za
wykonanie piosenki „Siekiera motyka”. Kinga
zajęła 1. miejsce w tej samej kategorii wśród
uczniów klas młodszych.
Sukcesy odnieśli również uczniowie w kategorii
RECYTACJA. Tutaj wśród uczniów klas
IV-V
2. Miejsce zajął Wit Ziętek za recytację utworu Fiodora Sołoguba pt. „Stance dla Polski”. Na
pierwszym zaś miejscu wśród uczniów klas VI-VIII uplasował się Patryk Wolski, który przedstawił jury „Raport z oblężonego miasta” Zbigniewa Herberta.
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Już od kilku lat w przededniu Święta Niepodległości Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka organizuje uroczyste zebranie,
podczas którego wręcza zasłużonym dla
miasta i towarzystwa Statuetkę „Leonarda” oraz Medal im. Leonarda Lorentowicza.
Tym razem spotkanie odbyło się 6 listopada.

NAGRODY TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ CIECHOCINKA
ROZDANE

Statuetka „Leonarda” trafiła w tym roku do
Mariana Gawineckiego – prezesa TPC od 2008
roku, laureata tytułu Osobowość Roku 2018
w kategorii Działalaność Społeczna i Charytatywna, który w tym roku obchodzi pięćdziesięciolecie pracy zawodowej, podczas której
wykształcił już kilka pokoleń fizjoterapeutów.
Marian Gawinecki organizuje także wystawy,
spotkania z ciekawymi ludźmi i koncerty w Galerii Pod Dachem Nieba.
MEDALE IM. LEONARDA LORENTOWICZA
TRAFIŁY ZAŚ DO:
Józefa Groncikowskiego – wieloletniego pracownika przedszkola. To między innymi dzięki
jego ofiarności i poświęceniu doszło w 1979
roku do otwarcia Przedszkola Samorządowego
Nr 2 przy ul. Wierzbowej, które doczekało się
jubileuszu 40-lecia.
Iwony Ogrodowskiej – nauczycielki Szkoły
Podstawowej Nr 3, która w ramach swej pracy
prowadzi kółko historyczne. Jest także pomysłodawczynią spotkań i koncertów „Pieśni, które łączą pokolenia”, realizowanych cyklicznie od
kilku lat dla społeczności lokalnej i gości naszego miasta.
Iwony Ruteckiej – dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2, która pracując od 1981 roku
wychowała wiele pokoleń Ciechocinian. Duży
nacisk w swej pracy kładzie na współpracę ze
środowiskiem, a działająca w przedszkolu drużyna strażacka, jako jedyna w Polsce, jest obecna na imprezach zarówno przedszkolnych jak
i miejskich.

Fot. Krzysztof Lepczyński

Wandy Wasickiej – z wykształcenia historyka.
Z zamiłowania zajmuje się również fotografią,
poezją i teatrem. W swych wierszach pokazuje
między innymi uroki Ciechocinka. Jest pomysłodawczynią i współorganizatorką Organowych Koncertów przy Świecach w Nieszawie,
w których uczestniczy społeczność z całego
powiatu.

Wróciło upamiętnienie Raczyńskich
Tablica poświęcona Bolesławowi i Marianowi Raczyńskim została odsłonięta 31
października na ścianie budynku dyrekcji
Uzdrowiska Ciechocinek.

Marcin Zajączkowski, prezes Uzdrowiska
Ciechocinek, który wraz z Marianem Gawineckim, prezesem Towarzystwa Przyjaciół
Ciechocinka, odsłonił tablicę.

To nie pierwsze jej odsłonięcie, bo datowana na 1982 rok tablica wcześniej widniała
na gmachu Łazienek nr 3. Jak mówił Mariusz
Krupa, wiceprezes Uzdrowiska Ciechocinek, po sprzedaży budynku tablica zaginęła. Ostatecznie jednak udało się ją odnaleźć i odrestaurować.

W uroczystości wzięli udział m.in. burmistrz
Leszek Dzierżewicz, Jerzy Sobierajski, przewodniczący Rady Miejskiej, a także radni,
przedstawiciele ciechocińskich organizacji
i  stowarzyszeń.

- Społeczność Ciechocinka zasługuje na to,
by upamiętnić tych, którzy przez lata budowali świetność uzdrowiska – podkreślał
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Bolesław Raczyński był w latach 18811893 dyrektorem Zakładu Zdrojowego w
Ciechocinku. Marian Raczyński to dyrektor
i budowniczy Zakładu Zdrojowego w latach
1894-1927.
Krzysztof Lepczyński

PIERWSZA KONFERENCJA „RAZEM DLA SENIORÓW”

,,Razem dla Seniorów” - pod tym hasłem przebiegała konferencja zorganizowana przez Miejską Radę
Seniorów w Ciechocinku, w czasie której podpisano Deklarację - stała się ona przysłowiowym
pierwszym krokiem do podjęcia wspólnej polityki senioralnej.
Spotkanie odbyło się 18 listopada br. na terenie
Klubu Senior + ,,Niezapominajka’’ w Ciechocinku.
Wspomniana wyżej Deklaracja współpracy
Ciechocińskiej Rady Seniorów z organizacjami
pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi
to zobowiązanie następującej treści:
,,Starzenie się społeczeństwa stawia przed władzami oraz społecznościami lokalnymi wielkie
wyzwania, z którymi wszyscy będziemy musieli
się zmierzyć teraz, jak i w przyszłości. Niezależnie od działań podejmowanych przez władze
rządowe na szczeblu krajowym – jako Miejska
Rada Seniorów w Ciechocinku – dostrzegamy
swoją rolę w procesie intensyfikacji działań
zmierzających do kreowania polityki senioralnej w naszej miejskiej przestrzeni.

W konferencji udział wzięli m.in.: Sławomir Kopyść - Wicemarszałek Województwa Kujawsko
– Pomorskiego, Leszek Dzierżewicz - Burmistrz
Ciechocinka, Krystyna Żejmo – Wysocka - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko
- Pomorskiego w Toruniu, Adam Szponka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, prof. dr hab. Irena Ponikowska
- Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Collegium Medicum UMK w Toruniu.
Wymienieni wyżej wygłosili wykłady, których
wspólnym mianownikiem była teza, iż problematyka polityki senioralnej jest niezmiernie
istotna. Należy zadbać o godny byt, zdrowie i
pogodę ducha seniorów, tylko współpraca pozwoli na wielokierunkowe i intensywne działania na rzecz tej grupy społecznej.

Chcemy podjąć to wyzwanie i zaprosić do
współpracy wszystkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne
i publiczne – którym na sercu leży odpowiedzialność za zbudowanie podwalin wspierania
i promowania aktywnego starzenia się społeczeństwa i podejścia międzypokoleniowego.

Karolina Kallas koordynator Bydgoskiego Biura
Seniora UM Bydgoszczy przybliżyła zebranym
wspaniałe działania na rzecz bydgoskich seniorów np. darmowa komunikacja, program ,,złota
rączka”. Z pewnością Miejska Rada Seniorów
w Ciechocinku skorzysta z zaprezentowanych
pomysłów.

Celem naszej aktywności i współpracy będzie
w szczególności:

Bardzo ciekawą ofertę opieki i ochrony zdrowia
zaprezentowali przedstawiciele: LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej, Dziennego Domu
Opieki Magnolia, Sanatorium Sanvit.

• wymiana doświadczeń, dobrych praktyk
i rozwiązań wspierających seniorów we wdrażaniu nowych, skutecznych rozwiązań podnoszących jakość ich życia,
• wpływanie na wzrost świadomości społecznej, rozumienia wyzwań i możliwości wynikających ze zmian demograficznych wśród społeczeństwa oraz przedstawicieli władz lokalnych
i krajowych,
• promowanie innowacyjnego podejścia do
starzenia się obywateli,
• wspólne podejmowanie inicjatyw kulturalnych, szkoleniowych, zdrowotnych i społecznych przyczyniających się do podnoszenia jakości życia osób starszych.
Nasza wiedza i wymiana doświadczeń jest bogactwem dlatego będzie służyć seniorom oraz
rozwojowi naszej lokalnej ciechocińskiej społeczności przyjaznej osobom starszym! ‘’

Projekt programu pracy dla seniorów przedstawiła Grażyna Mikołajczyk ze Stowarzyszenia
Uniwersytet dla Aktywnych w Ciechocinku.

senioralny był przeżywany godnie. Nie należy
zapominać o profilaktyce i opiece zdrowotnej
nad seniorami, jak również o ich rozwoju na
różnych płaszczyznach.
Konferencję zamknęła Wiesława Taranowska - Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku. Podziękowała wszystkim
sygnatariuszom Dekalaracji ,,Razem dla Seniorów”. Zwróciła się z apelem o współpracę i wyraziła nadzieję, że zaowocuje ona licznymi działaniami na rzecz polityki senioralnej, przede
wszystkim na przedsięwzięcia w zakresie rozszerzenia oferty Miejskiej Karty Seniora.
Wszyscy wyżej wymienieni oraz: Rada Miejska
w Ciechocinku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku, Towarzystwo Przyjaciół
Ciechocinka, Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Ciechocinku, NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Ciechocinku, Stowarzyszenie Komisja
Zdrojowa w Ciechocinku, Stowarzyszenie Razem dla Ciechocinka oraz Stowarzyszenie Nasza Ostoja zostali sygnatariuszami przytoczonej deklaracji.
Przed Miejską Radą Seniorów w Ciechocinku
kolejny krok w drodze do tworzenia pozytywnej polityki na rzecz ciechocińskich seniorów
– podpisanie porozumienia ze wszystkimi,
którzy zadeklarowali współpracę ,,Razem dla
Seniorów’’ oraz wdrażanie nowych ofert dla seniorów ,w tym tych związanych z Miejską Kartą
Seniora.
Marzena Kunigowska
Wiceprzewodnicząca MRS w Ciechocinku

Istotnym wystąpieniem była analiza anonimowej ankiety opracowanej przez Komisję zdrowia i rehabilitacji oraz spraw socjalnych MRS
w Ciechocinku. Ankieta dotyczyła wyłącznie
mieszkańców Ciechocinka. Okazuje się , że seniorzy oczekują wsparcia psychologa (zarówno
porady w gabinecie jak i interwencje telefoniczne), udziału w projekcie ,,bransoletki życia’’
i darmowych szczepień np. przeciw grypie.
Prof. Zygmunt Wiatrowski odniósł się w dyskusji do wystąpień przedmówców. Stwierdził,
że proces starzenia się społeczeństwa jest faktem i należy dołożyć wszelkich starań, aby wiek
Zdrój Ciechociński 5

CO JESZCZE W MIEŚCIE...
GOŁĘBIE NA HALI OSIR
W listopadowy weekend
mieszkańcy naszego miasta, a także kuracjusze mieli
okazję podziwiać blisko 30
ras gołębi, które znalazły się
na wystawie w hali Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Wystawa
została zorganizowana przez
Klub Hodowców Gołębi
Ras Niemieckich, a swoje
najpiękniejsze okazy zapre-

zentowało 22 wystawców.
W trakcie trwania wystawy
odwiedzający mieli okazję
podziwiać gołębie bardzo
wysokiej klasy, takie jak Lazurek, Mondain, King, a także niezwykłe okazy drobiu
ozdobnego.

cie punkty są przepustką
dla najbardziej docenionych
okazów do otrzymania tytułów mistrzowskich na szczeblu krajowym.

Udział w wystawie regionalnej i zdobyte w jej trak-

BARBARA KAWCZYŃSKA Z NAGRODĄ MARSZAŁKA
19 listopada w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu wicemarszałek Zbigniew Ostrowski
wręczył Nagrody Marszałka
województwa będące wyrazem
uznania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia
i upowszechniania kultury.
Wśród nagrodzonych znalazła
się Pani Barbara Kawczyńska,

dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury. Została ona laureatką
Nagrody Marszałka za szczególne osiągnięcia w promowaniu sztuki, edukacji artystycznej oraz animowaniu życia
kulturalnego regionu.
Serdecznie gratulujemy!

Fotografia ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

ZIMOM POMÓŻMY KOTOM
Koty w Ciechocinku są regularnie dokarmiane przez grupę
wolontariuszy zarejestrowanych w Urzędzie Miejskim.
Stamtąd chętni otrzymują karmę dla zwierzaków, a każdy
opiekun ma przydzielony własny rewir działania.
Jednak my również możemy
pomóc kociej społeczności. To
nic trudnego i czasochłonnego.

Po pierwsze - sterylizacja. Pamiętajmy o wysterylizowaniu
naszych pupili, zwłaszcza jeśli
wychodzą z domu.
Po drugie - schronienie. W najtęższe mrozy właściciele często
zamykają lufciki i pomieszczenia gospodarcze, które służą
kotom za schronienie. Warto je
mimo wszystko otworzyć.

„TWARZE ZAIKS-U” W GALERII POD DACHEM NIEBA
W piątkowe popołudnie 22 listopada w Galerii Pod Dachem
Nieba odbył się wernisaż wystawy „Twarze ZAiKS-u”, która
zorganizowana została przy
współpracy
Warszawskiego
Oddziału Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Towarzystwa
Przyjaciół Ciechocinka i 22.
Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego
w Ciechocinku.

6 Zdrój Ciechociński

Fotografie, które zawisły w Galerii to portrety polskich twórców, którzy związani są ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS.
Prace te pochodzą ze zbiorów
Sekcji Autorów Dzieł Fotograficznych.
Nadrzędnym celem prezentowanych fotografii był dobry
portret twórców. Wnikliwe
ujęcie, przemyślane aranżacje,
a także twarze łapane „na gorą-

co” będące częścią zapisu pewnej sytuacji.
Autorami tych niezwykłych
portretów są: Jacek Barcz,
Andrzej Dąbrowski, Wojciech
Druszcz, Zbigniew Furman,
Krzysztof Gierałtowski, Ryszard Horowitz, Witold Krassowski, Jan Morek, Tomasz
Sikora, Marek Szymański oraz
Krzysztof Wojciewski.

Z życia miasta

Po trzecie - pokarm. Są rejony,
do których wolontariusze nie
docierają. W ciepłe dni warto
więc na podwórku wystawić
miskę wody, a zimą nieco suchej karmy dla kotów. Głodne
zwierzaki z pewnością szybko
je znajdą.

OGŁOSZENIA

NA SKWERZE
EXCENTRYKÓW
ROZŚWIETLI SIĘ
CHOINKA!

MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ
TELEFON W SPRAWIE SENIORA

722 090 098
RADA MIEJSKA SENIORÓW

Tradycyjnie, jak co
roku, burmistrz Ciechocinka Leszek
Dzierżewicz, zaprasza
wszystkich mieszkańców naszego miasta,
zarówno tych młodszych, jak i starszych,
pod choinkę na skwerze Exscentryków.




W piątek 6 grudnia
o godzinie 16:30 nastąpi uroczyste włączenie
iluminacji. Nie zabraknie również Mikołaja
i jego pomocnic
z koszami pełnymi łakoci dla najmłodszych.



BURMISTRZ CIECHOCINKA OGŁASZA
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE
DEKORACJE ŚWIĄTECZNE



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.

BURMISTRZ CIECHOCINKA działając w oparciu o art.
35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121), informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 oraz na stronie internetowej www.ciechocinek.bipst.pl zamieszczono wykazy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ciechocinek przeznaczonej do zbycia.

DYŻURY RADNYCH
Zapraszamy wszystkich
chętnych do wzięcia udziału
w konkursie. Komisja przyzna nagrody w dwóch kategoriach: domy i mieszkania
prywatne oraz obiekty użyteczności publicznej.

dzonych domów i obiektów
umieszczone zostaną na
stronie internetowej www.
ciechocinek.pl oraz na łamach „Zdroju Ciechocińskiego”.

Pod ocenę wzięte zostaną
takie aspekty jak: wykonanie i estetyka instalacji,
pomysłowość oraz wkład
w stworzenie świątecznego
nastroju w uzdrowisku.

Chętni mogą zgłaszać swój
udział w Punkcie Informacji
Turystycznej przy ul. Zdrojowej 2b, telefonicznie pod
numerem 54 416 01 60, lub
drogą elektroniczną na adres bok@ciechocinek.pl

Zwycięzcy otrzymają cenne
nagrody, a zdjęcia nagro-

Termin zgłoszeń: 15-31
grudnia 2019

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.
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FOTOREPORTAŻ – SZTUKA OPOWIADANIA ŻYCIA
W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
odbył się wernisaż prac uczestników, którzy
wzięli udział w cyklu warsztatów fotograficznych „Podstawy reportażu” w ramach
bibliotecznego projektu “Reportaż – sztuka
opowiadania życia”. Zajęcia poprowadził artysta-fotografik Sławomir Świątkiewicz.
- Te warsztaty to był fajny czas. Każdy uczestnik był inspiracją, każdy był krytykiem i wszyscy ucząc się od siebie, układaliśmy swoje historie. – podsumował Sławek Świątkiewicz.
Warsztaty te miały zainspirować uczestników
do rozwijania swojej fotograficznej pasji i poszukiwania nowych środków artystycznego
wyrazu. Uczestnicy zajęć poznali zarówno
teorię, jak i praktyczną stronę robienia zdjęć
reportażowych.

„KUPUJĄC KSIĄŻKĘ RATUJESZ FUTRZAKA”
Sobota w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechocinku upłynęła pod hasłem „Kupując książkę ratujesz futrzaka”.
Przy okazji „Tygodnia bez futra” została zorganizowana wyprzedaż książek zarówno nowych,
jak i używanych. Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie – począwszy od książek dla dzieci, przez
romanse, kryminały, książki historyczne, na
pięknie ilustrowanych albumach kończąc. Żadna z książek nie miała określonej ceny. Każdy
mógł wrzucić do puszki taką kwotę, jaką chciał.
Wszystko po to, aby zebrać jak największą
sumę pieniędzy, która zostanie przeznaczona
na zwierzęta futerkowe uratowane z farm futrzarskich.
Kiermasz zakończył się wielkim sukcesem.
Zebrana kwota, która pomoże zwierzętom, to
1745 zł.
Przed świętami organizatorzy planują powtórzyć kiermasz.

JACEK HUGO-BADER
SPOTKAŁ SIĘ
Z CZYTELNIKAMI

W ramach projektu „Reportaż – sztuka opowiadania życia” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechocinku odbywał się szereg wydarzeń. Dyskusje o reportażach, warsztaty pisarskie i fotograficzne, a także spotkania ze
znanymi reportażystami, takimi jak Mariusz
Szczygieł, Paweł Smoleński czy też Jacek
Hugo-Bader.
Spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem, które
odbyło się w piątek 22 listopada zakończyło
projekt. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję
porozmawiać z autorem o jego książkach i pomysłach. Jacek Hugo-Bader snuł opowieści,
których z przyjemnością się słuchało, nie
zwracając uwagi na mijający czas.
To było niezwykle udane spotkanie i miło było
słyszeć komentarze osób opuszczających bibliotekę – zachwyconych osobowością Pana
Jacka. Cóż dodać – kto nie był, niech żałuje!
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50-LECIE MATURY
Tak okrągłej rocznicy już nie będzie! Tak młodo już się nie spotkamy!

Znaczki
Turystyczne
z Ciechocinka

Tym zawołaniem zwróciliśmy się do naszych
koleżanek i kolegów, z którymi w maju 1969
roku zdawaliśmy egzamin dojrzałości. W klasie
XIa było wtedy 39 osób. Na nasz czwarty zjazd,
który odbył się 7 września 2019r., zgłosiło się
14 osób.

Te okrągłe, drewniane krążki przedstawiające
szczególne miejsca danego miasta pojawiły się
również w Ciechocinku. Dwa znaczki przedstawiające Tężnię Solankową oraz Fontannę
Jaś i Małgosia to unikatowe wzory, których nie
zdobędzie się w żadnym innym miejscu.

Oczywiście spotkanie koło liceum, pamiątkowe
zdjęcie również przy Grzybku. Przybyli ci, co
zawsze, ale i koleżanka, która pierwszy raz od
matury pojawiła się na naszym spotkaniu. Nie
można ukrywać, że wszyscy z łatwością rozpoznaliśmy się. Po kilku zdaniach jednak było już
łatwiej.

Czym jest Znaczek Turystyczny i skąd wziął się
pomysł na jego stworzenie?

Spotkanie w kawiarence „Irenka” to powrót do
przeszłości. Tu rozpoczęły się wspomnienia. Odczytanie listy obecności i kilka słów o każdym
nieobecnym. Pierwsze wspomnienie: o naszym
profesorze, wychowawcy Stanisławie Bąbie.
Jego portret towarzyszył nam przez całe spotkanie.

na emeryturze. Bo chociaż ciągle mamy 18 lat,
ale za to aż 50 lat doświadczenia. I to procentuje. Bogdan Ziółkowski (nasz Michał Anioł) maluje sklepienia w kościele w Argentynie. Marian
Nieora po studiach w Polsce i Anglii wyjechał,
jako przedstawiciel Unii Europejskiej, na misję
do Kosowa.

Przypomnieliśmy tematy maturalne z języka polskiego, jakie zadania były z matematyki. Później,
przebieg egzaminów ustnych. Ale wcześniej
oglądaliśmy zdjęcia ze studniówki (z trudem
zdobyte, bo kto w tamtych czasach robił zdjęcia?). Śmiechu było co niemiara, bo trudno było
samemu zidentyfikować się, a co dopiero, aby
ktoś nas rozpoznał… Jeszcze kilka fotek z balu
maturalnego… Każdy z obecnych otrzymał certyfikat 50-lecia matury.

I znów spacer po Ciechocinku, co pozwala pokazać zmiany w uzdrowisku a i przypomnieć
dawne ścieżki spacerowe, miejsca pierwszych
randek… Przy obiedzie „Pod Jemiołą” dalsze
wspomnienia i wieczorem rozstanie. Do następnego razu.

A nasza historia? Kilka osób zostało w Ciechocinku, kilka wróciło w strony rodzinne, kujawskie. Po skończonych studiach niektórzy
wylądowali w Stanach Zjednoczonych, Anglii,
Szwajcarii czy Austrii. Większość z nas jest już

Pozornie spotkanie zakończyło się, ale praktycznie dopiero 1 listopada. To w tym dniu złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobach
naszych profesorów na cmentarzu parafialnym
i komunalnym w Ciechocinku. To dzięki Nim
rozbudzono w nas ciekawość ludzi i świata. Nie
zapominamy…
Grażyna Komosińska - Maksymowicz

PÓŁ WIEKU RAZEM
Trzynaście par odebrało z rąk burmistrza
Leszka Dzierżewicza medale za długoletnie
pożycie małżeńskie. Wzruszająca uroczystość
odbyła się 15 listopada w Sali Ślubów w Urzędzie Miejskim. Nie zabrakło łez wzruszenia,
życzeń od burmistrza, Marszu Mendelssohna
i tradycyjnej lampki szampana.

To rodzaj swoistego przewodnika po ciekawych
miejscach na mapie naszego kraju. Pomysł na
jego stworzenie zrodził się w Czechach i w niedługim czasie na stałe zagościł on w takich
krajach jak: Niemcy, Austria, Węgry, Słowacja,
Ukraina, Węgry, Rumuna, Wielka Brytania, Holandia, Szwajcaria, Słowenia, Włochy, Rosja,
USA, Australia, Francja, Norwegia, Hiszpania,
Łotwa oraz oczywiście Polska.
Obecnie Znaczkiem Turystycznym oznaczonych jest już ponad 6000 miejsc, a ich liczba
wzrasta z każdym kolejnym dniem. Tak samo
jest w przypadku Kolekcjonerów – są nimi osoby w różnym wieku. Znaczek jest bardzo popularny, a kolekcjonerzy z innych krajów interesują się i zbierają również polską edycję.
Każdy znaczek posiada numer identyfikujący
dane miejsce, nie można kupić go w żadnym
innym miejscu – to prawdziwa atrakcja dla kolekcjonerów!
Dodatkowo po zebraniu dziesięciu Znaczków
opatrzonych kolejnymi numerami, Kolekcjonerzy otrzymać mogą specjalny Znaczek Kolekcjonera, niedostępny w żadnym miejscu.
Co należy zrobić? Nic trudnego!
1. Należy zebrać dziesięć znaczków opatrzonych kolejnymi dostępnymi numerami.
2. Następnie odciąć papierowe kupony przymocowane do każdego z nich.
3. Włożyć do koperty i wysłać na adres: Znaczki Turystyczne, skr. poczt. nr 38, 57-250 Złoty
Stok
Ciechocińskie Znaczki Turystyczne zakupić
można w Punkcie Informacji Turystycznej,
ul. Zdrojowa 2B.
Koszt jednego Znaczka to 7 zł.

– Edward Stachura, znakomity poeta związany z naszym uzdrowiskiem, napisał kiedyś, że
„cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się
nie kończy”. Swoją obecnością potwierdzacie
Państwo, że Wasza miłość, choć zaczęła się
przed laty, nie ma końca – mówił burmistrz
Leszek Dzierżewicz.
Medal za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali: Irena i Franciszek Gołębiewscy, Elżbieta i Zbigniew Kąccy, Halina i Jerzy Kapelińscy, Liliana i Zbigniew
Drzewuccy, Jadwiga i Jan Kurcz, Helena
i Jerzy Kuzara, Mirosława i Henryk Krajewscy, Halina i Zbigniew Wojnowscy,
Barbara i Jan Szylerowie, Maria i Eugeniusz
Nawroccy, Marianna i Wojciech Orzechowscy
oraz Wiesława i Jan Rydzowie.
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#Na deptaku w Ciechocinku

IGNACY JAN PADEREWSKI
AUTORKA: ALDONA NOCNA

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.
Ciechocinek był nie tylko miejscem, gdzie
ci, których było na to stać, przyjeżdżali na
kilkutygodniowy pobyt ze względów towarzyskich, a ci, którzy byli schorowani,
robili wszystko, by leczyć się solankami,
borowiną i powietrzem tężniowym. To
także miejsce pracy. W uzdrowisku kwitło
życie kulturalne, kuracjusze słuchali muzyki, tańczyli, czytali, chodzili na przedstawienia teatralne i koncerty. Nic więc dziwnego, że przyjeżdżali tu artyści. Byli wśród
nich ci uznani, sławni, których występy
opisywała prasa, a także ci początkujący,
u progu swojej kariery. Jednym z nich był
Ignacy Jan Paderewski.
Urodzony w 1860 roku w Kuryłówce na
Podolu od dziecka przejawiał uzdolnienia
muzyczne, interesując się grą na starym,
rodzinnym fortepianie. Nic więc dziwnego, że jako dwunastolatek wyjechał
do Warszawy, by uczyć się w Instytucie
Muzycznym w Warszawie. Utalentowany chłopiec występuje jako początkowo
jako puzonista w orkiestrze, solista chóru
i w duecie fortepianowym z Antonim Rutkowskim. W 1874 roku razem z trzema
kolegami zostaje usunięty ze szkoły na
kilka miesięcy z powodu konfliktu z władzami placówki. Wstawia się za nim ojciec
i Ignacy Jan powraca do szkoły. Zaczyna
tworzyć pierwsze kompozycje. Pierwszy
utwór Valse mignonie dedykował swojemu nauczycielowi harmonii i kontrapunktu Gustawowi Roguskiemu (uczniowi Hectora Berlioza), który rozpoznał wybitne
zdolności swojego podopiecznego. Nauka
w szkole odbywa się z przerwami z powodu kłopotów finansowych rodziny. Już
jako szesnastolatek Paderewski wyjeżdża
w długą trasę koncertową po miastach
Rosji i Polski północnej, by zdobyć pieniądze na naukę i wesprzeć finansowo ojca.
Wraca do szkoły po zdaniu egzaminu, na
co zezwolił dyrektor Apolinary Kątski. W
czerwcu 1878 roku Ignacy Jan Paderewski zdobywa patent ukończenia szkoły.
Na świadectwie widnieją bardzo dobre i
celujące oceny. Repertuar koncertu dyplomowego obejmował I część Koncertu
d-moll Edwarda Griega. Absolwent wykonał też własny utwór, pieśń Dola skomponowaną do słów Władysława Syrokomli.
Prasa warszawska pozytywnie opisuje
występ młodego pianisty, który zgodnie z
wolą ojca zostaje w Warszawie i obejmuje
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posadę nauczyciela fortepianu na kursie
w macierzystym Instytucie. Utrzymuje się,
grając na przyjęciach, udzielając lekcji gry i
koncertując z własnymi utworami.
Latem w 1879 roku ruszył w trasę koncertową. Odwiedza Busko, Solec, Druskienniki, Birsztany, a także Ciechocinek.
Powstaje pytanie, w którym miejscu dawał występy. Być może był to teatr pobudowany w 1867 roku obok oberży (dziś
budynek zwany Europą). Jak pisze Marian
Raczyński w swojej monografii, był to
obiekt tymczasowy. Widownię urządzono
w dawnej stajni, została też dobudowana
drewniana szopa, w której wyznaczono
miejsce na scenę i garderobę, a we frontonie urządzono kasę i bufet. Odbywały
się tam przedstawienia (w 1879 roku występowała tu grupa Atanazego Trapszy),
a także na mocy porozumienia mogły
odbywać się koncerty. Sali koncertowej
obok Galerii Spacerowej jeszcze wówczas
nie było, bowiem po pożarze w 1877 roku
nowy Kursal (dzisiaj Pijalnia Wód Mineralnych, Bristol i sala koncertowa zwana
Gregoriańską) stanął dopiero w 1881 roku.
Nie było też Sali Malinowej, bowiem stary
hotel Müllera spłonął 7 lipca 1878 roku
i został odbudowany cztery lata potem.
Być może młody Paderewski występował
w domu doktora Romana Ignatowskiego,
który był znanym animatorem życia kulturalnego w Ciechocinku i zapraszał do
uzdrowiska znanych muzyków. Trudno po
tylu latach rozwikłać tę tajemnicę. Wspo-

#Na deptaku w Ciechocinku

mnienia i recenzje z występów młodego
Ignacego Jana Paderewskiego nie powstały, a on sam nie napisał nawet w swoich
pamiętnikach o Ciechocinku, tylko ogólnie o tournee po kraju.
Pewną ciekawostką jest zapowiedź przyjazdu Paderewskiego pod tężnie. Oto w
numerze 4 „Zdroju Ciechocińskiego” z 13
czerwca 1909 roku w dziale Kronika Miejscowa czytamy: „Cenny gość spodziewany jest w Ciechocinku z końcem b.m. lub
w pierwszych dniach lipca. Będzie nim
mistrz tonów Paderewski z żoną, który
w przyjeździe z zagranicy przez Aleksandrów zapowiedział naszemu współpracownikowi p. R. Wolskiemu odwiedziny
Ciechocinka, znanego mu jeszcze sprzed
20-u laty”.
Niestety, pianista nie złożył wizyty
w uzdrowisku. Przyjazd ze Stanów Zjednoczonych latem 1909 roku wiązał się
zapewne z planowanym odsłonięciem
pomnika Grunwaldzkiego, którego Paderewski był fundatorem. Monument został
odsłonięty w następnym roku, w 500.
rocznicę zwycięskiej bitwy wojsk polskich
z Krzyżakami, a artysta wygłosił wówczas
przemówienie o charakterze niepodległościowym przed zgromadzonymi, których
było podobno 150 tysięcy! Tak liczny
udział Polaków z różnych stron świata był
niezwykłą manifestacją dążeń niepodległościowych.
Aldona Nocna

#ZDANIEM PSYCHOLOGA

WSZYSTKO INACZEJ
AUTORKA: MONIKA KOFEL-DUDZIAK

Początkowo wszystko zaczyna sprawiać kłopot – trudności w koncentracji uwagi, zmęczenie,
zapominanie, niezdarność. Niewykluczone, że jako rodzice bardzo się zirytujecie jeśli nie wiecie nic
o tej fazie, albo uznacie, że wszystkie wasze wcześniejsze starania poszły na marne. Tymczasem,
potrzeba wyrozumiałości – nagły wzrost powoduje zaburzenia w układzie nerwowym i rozkręcają
się hormony okresu dojrzewania. Wasz nastolatek naprawdę próbuje sobie poradzić.
Trudności w porozumiewaniu się z dorosłymi, łamanie reguł, narażanie się
na ryzyko, niechęć do sprawdzonych
metod rozwiązywania problemów, kłopoty z zasypianiem... To tylko niektóre
z elementów codzienności nastolatka,
dodatkowo stojącego dzisiaj w obliczu
problemów i zadań, z którymi my nie
mieliśmy doczynienia.
Zdrowy i typowy nastolatek nie przyjmie naszego rozwiąznia - zareaguje nieufnością i przekorą. W sytuacji wywołującej u niego emocje najczęściej nie
podejmie racjonalnych decyzji. Na postawione później pytanie o powody,
odpowie „Nie wiem”. I wcale nie będzie
kłamał. Uzna też to, co nowe, za wartość samą w sobie i postara się po to
sięgnąć. Nie zaśnie przed północą.
Listę podobnych „wykroczeń” nastolatków my, dorośli, możemy wydłużać
w nieskończoność. Przyglądając się ich
wyczynom, widzimy w nich dorosłych o
złej woli. Tymczasem wygląda na to, że
jedną z przyczyn tak niezrozumiałego
zachowania jest etap rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, przez który
właśnie przechodzi nastolatek. Potrzeba mu czasu, żeby dojrzeć. Bezpiecznej
przestrzeni i zrozumienia.
Umysłem dorosłego rządzą wzorce
zbudowane w trakcie zdobywania doświadczeń i zweryfikowane przez życie.
Ufamy im i wierzymy w ich wartość i
oczywiście staramy się zaszczepić je w
naszych podopiecznych. W dobrej wierze ograniczamy ich pomysły, ponieważ
– w przeciwieństwie do naszych – nie
weryfikowało ich życie. Po prostu wiemy lepiej. Zapominamy, że nowe rozwiązania młodych będą musiały sprawdzić się w przyszłości, a w nią mamy
mniej więcej taki sam wgląd co oni.
Starcie starego z nowym wydaje się
nieuniknione. To trudne, bo tam gdzie
stykają się pokolenia nie ma przewidywalności, spokoju... Możemy jednak
szukać kompromisu. Oczywiście pod
warunkiem, że nie pominiemy kilku
kluczowych detali, takich jak szacunek,

wzajemne zrozumienie ograniczeń, dobra wola i to, co tak często i boleśnie
zawodzi – cierpliwość.
Napięcie pomiędzy ludźmi będącymi na różnym etapie rozwoju jest siłą,
która właściwie wykorzystana służy
interesom obu stron. Rodzice pomagają
dziecku, jeśli są stanowczy wobec tych
zasad, które są ważne, a potrafią negocjować i pójść na kompromis wobec
tych, które mogą być negocjowane.
Nastolatkowi bardzo potrzebne jest doświadcznie twojej stanowczości i konsekwencji z jednoczesnym ciepłem i
wyrozumiałością. Spieraj się i dyskutuj,
przypominaj i pokazuj przykłady. Nie
przekonuj za wszelką cenę – wyrażaj
swoje zdanie. Częściej słuchaj i pytaj
niż mów o sobie. Daj przestrzeń – nie
krytykuj, nie ścinaj każdej wypowiedzi.
Doceniaj, nie odrzucaj.
Warto, aby rodzice trzymali jedną
wspólną linię wychowawczą. Musimy
być stałą przystanią, bo kiedy fale rzucają nastolatka w jedną i drugą stronę,
tego właśnie potrzebuje. W jednej chwli
niezależny, w drugiej chce być obsługiwany. Czasem zadziwiająco rozsądny,
kiedy indziej zbuntowany i łótliwy. Gdy
wiesz, że tak być musi, łatwiej poradzić
sobie z tą fazą rozwoju dziecka. Ten
czas jest bardzo trudny, kiedy dziecko
próbuje oderwać się od rodziców, wraca, by znów odejść. W ten sposób przygotowuje się do prawdziwego skoku w
dorosłe życie, na którym również nam
zależy.

w porę reaguj. Szanuj prawo dziecka do
własnych wyborów, opinii i ucz go szacunku do twoich. Wymagaj ale stawiaj
dziecku zadania możliwe do spełnienia.
Bądź wiarygodny. Szanuj prywatność.
Poznaj jej/jego znajomych. Znajdź czas
na „pogaduchy”, nie tylko „przesłuchania”.
Dorastające dzieci potrzebują naszej
dyskretnej obecności, dostępności i gotowości do udzielenia im pomocy. Chcą
widzieć w nas swoich sojuszników, na
których mogą liczyć w trudnych momentach. Pamiętaj, że dzieci chcą być
dumne ze swoich rodziców – a zatem
róbmy coś dla siebie. Pokażmy, że dorosłość też jest fajna i warto dorosnąć a
nie, że to tylko udręka.
Monika Kofel-Dudziak

FOTOMIGAWKA
ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
FOTOGRAFICZNYCH PRZY MIEJSKIM
CENTRUM KULTURY

AUTOREM ZDJĘCIA JEST:

SŁAWEK ŚWIĄTKIEWICZ

Rodzice czasem są rozżaleni, zagubieni – mają poczucie, że to samo zachowanie raz wzbudzi wdzięczność, a kolejnym razem bunt. Nie wiadomo, co
i kiedy zadziała. Dlatego powinniśmy
znaleźć sobie źródło wsparcia i możliwości odreagowania napięcia. Musimy
mieć własne zainteresowania poza rodzicielstwem, by nie zacząć dominować
nad światem dziecka lub za bardzo się
w niego angażować.
Pozwól popełniać błędy. Bądź czujny i
#Zdaniem Psychologa
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„Polska niepodległa,
Polska wspaniała”
Już w październiku społeczność naszej szkoły rozpoczęła przygotowania do obchodów odzyskania
przez nasz kraj Niepodległości.
7 listopada w Teatrze Letnim w Ciechocinku okazało się, że tygodnie przygotowań przyniosły efekty.
Podobnie jak w zeszłym roku, uczniowie i absolwenci Jedynki wystąpili na deskach teatru, prezentując zgromadzonej w sali publiczności spektakl
słowno-muzyczny. Młodzież nie pierwszy raz udowodniła, że rozumie czym jest patriotyzm i, mało
tego, potrafi to udowodnić.
Uroczystość rozpoczął zespół AJKI, śpiewając
„Rotę”. Następnie na scenie pojawiali się recytatorzy i wokaliści. Poezja, proza i piosenka pozwoliły
gościom powrócić do dawnych, często tragicznych
zdarzeń z historii Polski. Melodie przypomniane
przez AJKI, AJECZKI i „Kapelę nie do zdarcia” ożywiły pamięć gości. Wiersze interpretowane przez
laureatów XIII Powiatowego Konkursu Piosenki
i Recytacji Poezji Patriotycznej, Patryka Wolskiego
i Wita Ziętka, udowodniły, że słowem także walczono o wolność.
W finalnej części koncertu grupa prawie siedemdziesięciorga uczniów zaśpiewała wspólnie „Kocham wolność” z repertuaru „Chłopców z Placu
Broni”. Pojawienie się na scenie wszystkich bohaterów zakończyło koncert, a słowa piosenki: „Wolność kocham i rozumiem, Wolności oddać nie
umiem” niech będą puentą tego wieczoru.
Spektakl słowno-muzyczny został przygotowany przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Ciechocinku, jak również jej absolwentów.
Przed publicznością zaprezentowały się: zespół
AJKI (skład: Zosia Łęga, Maja Krakowiecka, Tosia
Pańka, Marysia Masłowska, Natalia Zaborowska,
Zosia Pietrzykowska); „Kapela nie do zdarcia”(skład:
Daria i Kinga Skrodzkie, Oskar Jagodziński, Maksymilian Zwierzchowski, Maja Smolińska, Weronika
Wasilewska, Amelka Majewska, Natalia Mazur, Natalia Łuczak, Wojciech Kuźbik, Antoni Warachim).
Zatańczyli wspólnie z „Solinkami” uczniowie klasy
II B, wiersze powiedziały dzieci z klasy III B. Podczas spotkania recytowali: Patryk Wolski, Wit Ziętek, Oktawia Przeździęk, Norbert Jóźwiak, Wojtek
Przybysz, Magdalena Marcińczyk, Amelka Bogacka,
Rafał Szudzik, Marysia Lewandowska, Zosia Rosińska i Alicja Krzywdzińska. Uroczystość poprowadziła Zosia Szulc. Występujący zostali przygotowani
przez: Iwonę Krzysztanowicz, Kamillę Bolewicką,
Dorotę Walinowicz-Matynię, Annę Migdalską, Mirellę Kułaczkowską. Uczniów odpowiedzialnych za
scenografię wspierała Marta Dobrzańska. Koncert
nagłaśniał Leszek Promiński.
			

Anna Migdalska

Z PRZEDSZKOLAKÓW
STALI SIĘ
PIERWSZAKAMI
23 października 2019 r. od samego rana panowała w szkole świąteczna
atmosfera. Uczniowie klas pierwszych ubrani w świąteczny strój galowy,
przepiękna dekoracja auli, przygotowany sprzęt nagłaśniający - to wszystko
po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.
Dzieci w odświętnych strojach i kolorowych biretach na głowach błysnęli talentem. Zaprezentowali swoje umiejętności
recytatorskie, wokalne oraz znajomość
zasad panujących w szkole.

licznego pasowania - mówił słowa „Pasuję
Cię na ucznia” – dotykając ołówkiem - jak
czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.
Po otrzymaniu dyplomów, „rożków obfitości” oraz upominków od zaproszonych
gości, świeżo upieczeni uczniowie wraz
z Panem Dyrektorem, Burmistrzem miasta
Panem Leszkiem Dzierżewiczem i wychowawczyniami – Paniami: Karoliną Gajdzińską, Natalią Kaczmarek- Marjańską i Justyną Salwą udali się pod tablicę Patrona
Szkoły – Polskich Olimpijczyków, gdzie
wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Po zakończonej części artystycznej w  niezwykle podniosłej atmosferze, przed
pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom.
Po ślubowaniu rozbrzmiały dźwięki hymnu szkoły, który z wielkim zapałem odśpiewali dumni pierwszoklasiści.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom
w pamięci.
Katarzyna Dąbrowska

Następnie Pan Dyrektor dokonał symbo-

MISYJNY TORNISTER” W SP3
W połowie października zakończyła się akcja charytatywna „Misyjny
Tornister”. Uczniowie wraz z rodzicami wspomogli misje, dzieląc się
nowymi artykułami szkolnymi, które otrzymają dzieci z krajów afrykańskich. Uczniowie ze szkolnego
wolontariatu pomogli posegregować i spakować otrzymane dary.
Nad całością akcji czuwały siostra
Katarzyna, siostra Renata i pani
Małgorzata Guga.

UCZNIOWIE SP3 ZADBALI
O ZAPOMNIANE GROBY
Pod koniec października uczniowie klasy Vb
wraz z wychowawczyniami Panią Martyną
Jastrzębską i siostrą Renatą Ostrowską wybrali się na cmentarz komunalny, aby uczcić
pamięć zmarłych i posprzątać groby, o które
nikt się nie troszczy.
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Fot. OSiR Ciechocinek

I NOCNY BIEG JASIA I MAŁGOSI
Rywalizacja, a przede wszystkim świetna zabawa panowała w trakcie I Nocnego
Biegu Jasia i Małgosi w Ciechocinku.
9 listopada o godzinie 19:00 wystartował I Nocny Bieg Jasia i Małgosi. 120
uczestników musiało zmierzyć się z trasą
o długości ponad 6 km. Każdy zawodnik,
który ukończył dystans otrzymał pamiątkowy medal. Dla uczestników zorganizowane zostało ognisko, przy którym

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY
NAJLEPSZYCH W KATEGORIACH
OPEN :

można było upiec kiełbaskę, posilić się
słodkim pączkiem, a także napić się gorącego napoju. Najszybsi zawodnicy
otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe . Wśród uczestników zostały rozlosowane nagrody dodatkowe. Zwycięzcom
i Szczęśliwcom gratulujemy!

Kat. Kobiet:
1. Magdalena Sikorska
2. Magdalena Klimek
3. Karolina Szuflewska

Fot. OSiR Ciechocinek

Justyna Maziarz - Malinowska

Kat. Mężczyzn:
1. Sebastian Waszak
2. Mariusz Waszak
3. Andrzej Rybiński
Oprócz nagród za najszybsze pokonanie dystansu przyznano trzy za najlepsze przebranie.
Nagrody otrzymali:
1. Anna Strzelecka
2. Konrad Strzelecki
3. Jarosław Gierszewski

PETANQUE
POD TĘŻNIAMI
10 października w zawodach,
które zostały rozegrane
w bliskim sąsiedztwie tężni
udział wzięło 26 par
reprezentujących kilka
klubów zrzeszonych w PFP.

Tegoroczne zawody rozegrano w formule siedmiorundowej.
Reprezentujący Klub Graczy Bulowych Ewa
Korus i Piotr Korus zwyciężyli w turnieju par
mieszanych.
Drugie miejsce zajęli zawodnicy KP Leszczynko
– Małgorzata Maciejewska i Maciej Kiepsch, na
trzecim uplasowali się członkowie KSP Jedlina –
Mariola Borowiak i Krzysztof Borowiak.
Sport

Tradycyjnie nie zabrakło zawodniczek i zawodników, którzy nie posiadają przynależności klubowej.
Najliczniejszą grupę niezrzeszonych stanowiła
grupa seniorów ze Śremu, ośmioosobowa ekipa
rozpoczęła swoją przygodę z petanque w sierpniu, a już grywają na zawodach nie tylko w Śremie, ale i w terenie.
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REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

GRU

6-9

„1800 GRAMÓW”

projekcja w 2D
od 15 lat
dramat obyczajowy, prod. Polska, czas 1.40,
• 6.12 (piątek), godz. 16:00 i 19:00
• 7.12 (sobota), godz. 19:00
• 8.12 (niedziela), godz. 19:00
• 9.12 (poniedziałek), godz. 16:00 i 19:00

„Baranek Shaun Film.
Farmageddon”
animacja 2D, komedia, przygodowy, prod. Francja, USA,
Wlk. Brytania, czas 1.26, b/o
7.12 (sobota), godz. 16:00
8.12 (niedziela), godz. 16:00

„Jak poślubić milionera?””
komedia romantyczna, prod. Polska, czas 1.43, od 13 lat
13.12 (piątek), godz. 16:00 i 19:00
14.12 (sobota), godz. 19:00
16.12 (poniedziałek), godz. 16:00

„Mój przyjaciel Ufik”
animacja 2D, familijny, przygodowy, prod. Francja,
czas 1.30, b/o
14.12 (sobota), godz. 16:00
15.12 (niedziela), godz. 16:00

„Śnieżna paczka”

10.12 (wtorek), godz. 15:30 i 19:00

„Solid Gold”
thriller polityczny, prod. Polska, czas 2.25, od 15 lat
15.12 (niedziela), godz 19:00
16.12 (poniedziałek), godz. 19:00

„Supernova”
thriller, prod. Polska, czas 1.20, od 15 lat
19.12 (czwartek), godz. 16:00
20.12 (piątek), godz. 19:00

„Ukryta gra”

animacja 2D, przygodowy, prod. Chiny, Indie, Japonia, Kanada, USA, Wlk. Brytania, Korea Południowa, czas 1.32, b/o

thriller, prod. Polska, czas 1.35,
od 15 lat

20.12 (piątek), godz. 16:00
22.12 (niedziela), godz. 16:00

21.12 (sobota), godz. 19:00
22.12 (niedziela), godz. 19:00

„Kraina Lodu II”
animowany, przygodowy, prod. USA,
czas 1.43, b/o
27.12 (piątek), godz. 16:00
28.12 (sobota), godz. 16:00
29.12 (niedziela), godz. 16:00

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze i zmian godzin
otwarcia kasy.
Dla filmów w systemie 3D:
– bilet normalny 19 złotych
– bilet ulgowy 14 złotych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane
– zakup okularów polaryzacyjnych 5 złotych
14 Zdrój Ciechociński

„Boże ciało”
obyczajowy, prod. Polska, czas 1.55,
od 15 lat

„Proceder”

dramat biograficzny, prod. Polska, czas 2.17,
od 15 lat
27.12 (piątek), godz. 19:00
28.12 (sobota), godz. 19:00

Uwaga! Nie przyjmujemy rezerwacji indywidualnych, tylko rezerwacje
dla grup zorganizowanych – minimum 20 osób.
Dla filmów w systemie 2D:
– bilet normalny 15 złotych
– bilet ulgowy 10 złotych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane

KALENDARZ WYDARZEŃ

GRU

14-15
SOB

NIE

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA
Galę Finału Cyklu Grand Prix Polski poprowadzi Iwona Pavlović. Bilety w cenie 20-50 zł do nabycia w przedsprzedaży w Recepcji Sanatorium Zdrowie przy ul. Piłsudskiego 3 w Ciechocinku
lub bezpośrednio przed wejściem na imprezę w Hali OSiR

14-15 grudnia 2019, hala sportowa OSiR Ciechocinek,
ul. Lipnowska 3

GRU

GRU

GRU

MOBILNE KINO 9D

TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ OSIREK
CUP 2019
KAT. ŻAK

KONCERT Z CYKLU
„CZTERY PORY
ROKU”

2-4

7

Jedna z atrakcji największych parków rozrywki
na świecie zamontowana na kołach. Bilety w
cenie 15 zł (pierwszy dzień).

2-4.12.2019, w godz. 12.00-20.00, plac przed
Miejskim Centrum Kultury, ul. Żelazna 5.

GRU

21

Turniej organizowany
przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji,
szczegóły na stronie
www.osir.ciechocinek.pl
07.12.2019,
hala sportowa OSiR
Ciechocinek,
ul. Lipnowska 3

GRU

28

21

Specjalny koncert w wykonaniu solistów z pracowni wokalnej MCK. Wstęp wolny.

21.12.2019 godz. 15:00
sala widowiskowo – kinowa
Miejskiego Centrum Kultury, ul Żelazna 5

GRU

14

WYSTAWA MALARSKA „PEJZAŻ Z
WROCŁAWIA, O WROCŁAWIU
I DO WROCŁAWIA”

TURNIEJ
ZAKŁADOWY

VIII ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNY
TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH

Turniej organizowany
przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji, szczegóły
na stronie
www.osir.ciechocinek.pl.

Turniej organizowany przez Ośrodek
Sportu i Rekeracji, szczegóły na stronie
www.osir.ciechocinek.pl.

Finisaż wystawy
14 (sobota) godz. 14.00

28.12.2019, hala sportowa OSiR Ciechocinek,
ul. Lipnowska 3

Wystawa czynna w dniach 16.11 – 14.12.
Salon Sztuki Miejskiego Centrum Kultury,
ul. Żelazna 5

21.12.2019 ,
hala sportowa OSiR
Ciechocinek,
ul. Lipnowska 3
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Odkryj Ciechocinek!
Koncert z cyklu „Cztery pory roku”
Fot. Bartosz Skrajnowski

