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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: Justyna Małecka

HALA NAD ORLIKIEM Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Budowa pneumatycznej hali nad boiskiem Orlik na ul. Kopernika będzie jedynym projektem
realizowanym w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu zebrał on
ponad 800 głosów mieszkańców, czyli ponad połowę wszystkich oddanych.
Projekt budowy zadaszenia nad Orlikiem okazał się bezkonkurencyjny. Poparło go 854 mieszkańców,
podczas gdy kolejny, Przedszkolne
Boisko Marzeń, zebrało 209 głosów. Zwycięska propozycja będzie jedyną zrealizowaną w tegorocznym Budżecie Obywatelskim.

W ramach projektu nad Orlikiem
znajdującym się przy Szkole Podstawowej nr 1 na ul. Kopernika powstanie pneumatyczne zadaszenie.
Umożliwi całoroczne prowadzenie na
boisku lekcji wf i dodatkowych zajęć
sportowych. Hala będzie mieć wymiary 30 na 60 m, projekt obejmuje wy-

konanie dokumentacji, zakup powłok
oraz ich montaż wraz z oświetleniem.
W głosowaniu trwającym od 15
do 30 września udział wzięło 1262
mieszkańców Ciechocinka. O 400 tys.
zł w ramach budżetu obywatelskiego ubiegało się siedem projektów.

WYNIKI GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM
Pozycja

Nazwa projektu

Szacunkowy koszt

Liczba głosów

1.

Budowa hali pneumatycznej na Orliku
przy Szkole Podstawowej Nr 1

400 tys. zł

854

2.

Przedszkolne Boisko Marzeń

81,2 tys. zł

209

3.

Park trampolinowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych

210 tys. zł

45

4.

Climatic Festival – I edycja “ECHO”

250 tys. zł

37

5.

Sensory powietrza w Ciechocinku

27 tys. zł

29

6.

Lepsza murawa na Stadionie Miejskim
– budowa systemu nawadniania boiska

45 tys. zł

23

7.

Ciechocińskie Rowery Miejskie

400 tys. zł

23

Z życia miasta
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NAJPIĘKNIEJSZE OGRODY NAGRODZONE
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Konkurs trwał od początku lipca do końca sierpnia. Członkowie jury
odwiedzili wszystkie oceniany ogrody. A oto zwycięzcy tegorocznej
edycji konkursu:
W KATEGORII „OGRÓDKI PRZYDOMOWE”:
- Irena i Wojciech Adamczyk, ul. Bema 84,
- Karolina i Dawid Jasińscy, ul. Jagiełły 35a,
- Agnieszka i Wojciech Zalewscy, ul. Jagiełły 31.
WYRÓŻNIENIA:
- ul. Topolowa 23,
- Osiedle Wierzbowe, Aleja 700-lecia 3.
W KATEGORII „BALKONY”:
- Wanda i Bogumił Zakrzewscy, ul. Chrobrego 22,
- Iwona Dzierżawska, ul. Łąkowa 2/1,
- Krystyna Chmiel, ul. Kazimierza Wielkiego 2.

Laureaci podczas spotkania 25 września
w Urzędzie Miejskim otrzymali podziękowania i nagrody rzeczowe.
- To wielka radość, że chcą państwo angażować
się w prace, które dekorują wasze, i jednocześnie nasze, najbliższe otoczenie – dziękował
laureatom burmistrz Leszek Dzierżewicz. - Bo
każdy z udekorowanych ogrodów, każdy ukwiecony balkon to element, który buduje wizerunek
Ciechocinka, który sprawia, że nasze miasto
postrzegane jest jako jeszcze ładniejsze. Każdy z mieszkańców dokładając swoją cegiełkę
wpływa na poprawę jego atrakcyjności. Państwa
zaangażowanie, inwencja, także poniesione nakłady finansowe w symbolicznej chociaż formie
zostają docenione przez samorząd – mówił.
Burmistrz gratulował także wyróżnienia przyznanego Osiedlu Wierzbowemu. - Cieszę się, że
nowo powstałe osiedle już daje taki pozytywny
przykład. Warto podejmować działania, aby otoczenie było jak najpiękniejsze – wskazywał.
- Ogródki są naprawdę wypieszczone, balkony
świetnie utrzymane, a my mamy z tego wybrać
tylko kilka i to nie jest łatwe zadanie – mówiła
Klara Drobniewska, od lat członkini konkursowego jury. - Dziękuję państwu za tę olbrzymią
pracę, za serce, które wkładacie, a rośliny się odwdzięczają pięknie zdobiąc nasze miasto
– dodała.
- Wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, że Ciechocinek tak może wyglądać – przyznał Dariusz
Szadłowski, opisując wrażenia z prac jury. - Jestem pełen podziwu, że jest w państwu tyle pasji
i zaangażowania – podkreślił.
W komisji konkursowej zasiedli Katarzyna Turkiewicz (przewodnicząca), Maja Masłowska,
Justyna Małecka, Barbara Kawczyńska, Klara
Drobniewska, Dariusz Szadłowski i Dariusz Barczak.
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PRZEDSZKOLE Z TRADYCJAMI
cy. Jednak my dzieciom czytamy, opowiadamy,
bawimy się z nimi, i widzę, że dzięki temu one
są szczęśliwe.
Podczas rocznicowych uroczystości podkreślała pani, że nie mury, a ludzie tworzą przedszkole.
- A to przedszkole ma szczęście do ludzi. Do
nauczycielek, obsługi, administracji, i to się naprawdę liczy. Nauczycielki są niesamowicie pomysłowe, kreatywne. Przychodzą ze wspaniałymi pomysłami i je realizują.

Fot. Jacek Gerko

Żeby być dobrym nauczycielem w przedszkolu,
trzeba mieć pasję. To nie jest tylko zawód. Trzeba tym żyć i, może to zabrzmi górnolotnie, ale
kochać dzieci. Kochać to, co się robi. Ale i mieć
ogromną cierpliwość do dorosłych (śmiech).

Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka obchodzi 40-lecie istnienia.
- To przedszkole ma szczęście do ludzi. Do nauczycielek, obsługi, administracji,
i to się naprawdę liczy – mówi w rozmowie ze „Zdrojem” Iwona Rutecka,
dyrektor placówki. - Żeby być dobrym nauczycielem w przedszkolu,
trzeba mieć pasję. To nie jest tylko zawód – podkreśla.
lacyjne. I jesteśmy z tego dumni, bo Kubuś… to
jest nasz Kubuś!

Na przedszkolnym holu otwarta została jubileuszowa wystawa podsumowująca 40 lat
historii placówki. Rozrywkę zapewnili animatorzy, nie zabrakło także poczęstunku.

Co zmieniło się w wychowaniu przedszkolnym
przez ostatnie 40 lat?
- Wartości, które wpajamy dzieciom, są niezmienne. I mam nadzieję, że tak zostanie. Że za
50 lat będzie tak samo. Co się zmieniło? Z wieloma projektami wychodzimy poza placówkę,
duży nacisk kładziemy na współpracę ze środowiskiem. Nasza drużyna strażacka jest obecna
na imprezach przedszkolnych, państwowych,
kościelnych, strażackich. Z czego jesteśmy dumni, bo dzieci przez zabawę uczą się pierwszej
pomocy, kwestii związanych z pożarnictwem.

Rozmowa z Iwoną Rutecką, dyrektor Przedszkola
Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka
Jak powstało drugie ciechocińskie przedszkole
samorządowe?
- Na ulicy Staszica funkcjonowało zakładowe
przedszkole Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek. Było tylko dwuoddziałowe i stwierdzone, że to za mało dla Ciechocinka, do którego napływało coraz więcej mieszkańców.
Ówczesny naczelnik miasta i PUC porozumieli
się z petrochemią w Płocku, gdzie funkcjonowały już przedszkola typu szwedzkiego. Przekazano pełną dokumentację i powstał budynek
mieszczący czterooddziałowe przedszkole. Cały
personel, wraz z dyrektor Stanisławą Agacką,
przeniesiono z placówki na Staszica. Już po roku
w przedszkolu brakowało miejsc i utworzono
piąty oddział.
Skąd Kubuś Puchatek?
- W 2004 roku świętowaliśmy 25-lecie przedszkola i zorganizowaliśmy konkurs na nazwę
przedszkola. Dzieci rysowały swoje ulubione
postaci z bajek. Kubuś Puchatek wygrał bezape6 Zdrój Ciechociński

Czego uczy się dziś w przedszkolu?
- Staramy się uczyć tego, czego uczy się od
pokoleń. Szacunku, nie tylko do ludzi, ale i do
zwierząt, do przyrody, do samego siebie. Uczyć
podstawowych, ale często zapominanych rzeczy, jak mówienie „dzień dobry”, „przepraszam”,
„proszę”. Zwykłych, najprostszych słów, których
używanie nie powinno się zmieniać z biegiem
techniki. Sposoby komunikacji mogą się zmieniać, ale te słowa powinny pozostać.

Blisko współpracujemy z wieloma instytucjami,
nie tylko samorządowymi, ale i kulturalnymi,
choćby z krakowskim Teatrem Krak czy Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. To oni nas odwiedzają w przedszkolu, a dzieci oswajają się z muzyką czy teatrem.
Mamy też zakorzenione pomaganie innym. Organizujemy mnóstwo koncertów charytatywnych, które są sporym wyzwaniem, jednak kończą się sukcesem. Lubimy pomagać, pomagamy
i mam nadzieję, że będziemy pomagać.
Jedno co mogę powiedzieć, póki ja tu będę dyrektorem, dzieci na pewno będą spędzały czas
z aleka od telewizji i komputerów. Starsze dzieci powinny korzystać z interaktywnych pomo-

Po 40 latach możemy już mówić o tradycjach
przedszkola?
- Zdecydowanie tak. W tym przedszkolu zawsze stawiało się na jakość. Nauczycielki, które
pracują tu długo, wpajają pewne rzeczy swoim
młodszym koleżankom. Ale to nie oznacza, że
się zatrzymujemy. Cały czas idziemy do przodu,
poszukujemy nowości i staramy się, by przedszkole było jak najbardziej atrakcyjne.
Z czego jest pani najbardziej dumna?
- Z powstania drużyny strażackiej. To był świetny pomysł i ogromna praca całego zespołu. By
ją wyposażyć, wypromować. Nie udałoby się to
bez pomocy samorządu, na czele z burmistrzem.
Z tego, że budynek, który miał stać kilka lat, stoi
lat 40 i dzięki remontom ma się dobrze. A ludzie
przychodzą i mówią, że z roku na rok wygląda
coraz lepiej.
Jednak najbardziej jestem dumna z tego, że wypracowaliśmy sobie dobrą opinię. Ludzie lgną do
nas, przekazują swoje dzieci z taką otwartością.
Marka, zdecydowanie wypracowaliśmy markę.
Fot. Jacek Gerko

Oficjalne uroczystości związane z 40-leciem
przedszkola odbyły się 21 września. Honorowymi gośćmi były Stanisława Agacka i
Henryka Terpiłowska, pierwsze dyrektorki
placówki. Prócz nich obecni byli burmistrz Leszek Dzierżewicz, Jerzy Sobierajski, przewodniczący Rady Miejskiej, Marcin Zajączkowski,
prezes UC S.A., Jarosław Zieliński, właściciel
Piekarni Polkorn, Krystyna Sobczak z bydgoskiego kuratorium oświaty, radni, dyrektorzy
pozostałych ciechocińskich przedszkoli i szkół
oraz wielu pracowników i wychowanków „Kubusia Puchatka”.

Kolejnym, wspaniałym ogniwem naszej placówki są pracownicy administracji i obsługi. Zaangażowani w tworzenie wysokiej jakości usług,
oddani dzieciom, zawsze mogę na nich liczyć.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
IM. KUBUSIA PUCHATKA
Oficjalne otwarcie przedszkola nastąpiło 13
września 1979 roku. Kontynuowało ono zadania przedszkola zakładowego PPUC przy
ul. Staszica. Do czterech oddziałów przedszkolnych przyjęto wówczas 140 dzieci. Już
po roku placówka zyskała kolejny oddział.
W 1991 roku przedszkole otrzymało status
samorządowy. Pierwszą dyrektor placówki
była Stanisława Agacka, którą w 2002 roku
zastąpiła Henryka Terpiłowska. Dziś przedszkolem kieruje Iwona Rutecka.

SPOTKANIE Z TEATREM
Katarzynę Herman, Jacka Braciaka czy Andrzeja Zaborskiego zobaczyła ciechocińska publiczność podczas
Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych, na których 22. edycję zaprosiło Miejskie Centrum Kultury.

Tegoroczna edycja Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych odbyła się na przełomie
września i października. Barbara Kawczyńska, dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury, zwraca uwagę na gwiazdorską
obsadę wystawianych w uzdrowisku
sztuk. Na ciechocińskiej scenie wystąpili
m.in. Katarzyna Herman, Jacek Braciak,
Andrzej Zaborski czy Piotr Skarga.
- Wszyscy są zachwyceni klimatem
wnętrz Teatru Letniego – dodaje.
Wyróżnikiem spotkań w tym roku była
sztuka „W poszukiwaniu miłości: Jakobi i
Leidental” napisana przez Hanocha Levina, skandalizującego, a przy tym szalenie
popularnego izraelskiego dramatopisarza. - To spektakl dla bardziej wymagającego widza, choć wciąż utrzymany w teatralnej konwencji – zaznacza Barbara
Kawczyńska.
Ogólnopolskie Spotkania Teatralne to
okazja do zobaczenia najlepszych polskich aktorów komediowych na ciechocińskich deskach. Miejskie Centrum
Kultury organizuje je od 1998 roku. Na
deskach Teatru Letniego występowali
m.in. Henryk Machalica, Hanka Bielicka,
Zofia Merle, Jan Machulski, Marek Perepeczko czy Emilian Kamiński.

Fot. Krzysztof Kańkowski

22. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TEATRALNE
„Dama bije króla”,
28 września
Opowieść o starej przyjaźni, nowej fascynacji i drugiej
młodości. W sztuce rozgrywa
się partia szachów, ale o wiele ciekawsza i ważniejsza jest
„gra”, która toczy się między
głównymi postaciami komedii. W Ciechocinku wystąpili:
Andrzej Pieczyński, Stanisław
Brejdygant, Jacek Kopczyński,
Anna Gornostaj, Anna Modrzejewska.
„W poszukiwaniu miłości
Jakobi i Leidental”,
16 października

Fot. Krzysztof Kańkowski

Z pozoru zwyczajna opowieść
o miłosnym trójkącie, w którym znalazło się dwóch przyjaciół i pewna ponętna kobieta, przeradza się na naszych

oczach w słodko-gorzką analizę ludzkiej natury. Co zwycięży - miłość czy przyjaźń?
Niebagatelny wkład w to, że
publiczność wychodzi ze spektaklu zauroczona, rozbawiona,
a zarazem z wyrazem zadumy na twarzy, mają odtwórcy
głównych ról: Katarzyna Herman, Jacek Braciak i Michał
Sitarski.
„Kobieta idealna”,
26 października
Greta i Albert, małżeństwo
aktorów wiedzie szalone życie walcząc o swoje miejsce
na scenie i w związku. Czy należy się godzić z upływającym
czasem? W Ciechocinku wystąpili: Dorota Stalińska, Piotr
Dąbrowski, Andrzej Zaborski,
Piotr Skarga.
Zdrój Ciechociński 7

ZAPROSZENIE NA SŁOWACJĘ

Otwarcie wystawy, a właściwie dwóch wystaw fotografii przedstawiających Bratysławę i Spiską Nową Wieś, miasto we wschodniej Słowacji, miało miejsce 20 września.
- Wystawa doskonale wpisuje się w cykl
„Spotkania kultur świata” - mówił Marian
Gawinecki, prezes Towarzystwa Przyjaciół
Ciechocinka. - Cykl za zadanie przybliżać
kulturę, sztukę i tradycje innych krajów. Do
tej pory prezentowaliśmy Austrię, Niemcy
czy Egipt. Dziś w naszych progach gościmy
kulturę Słowacji – wskazywał.
Na wernisażu gościli Adrian Kromka, dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie, Wiesław Olszewski, konsul honorowy
Republiki Słowackiej oraz Jerzy Sobierajski, przewodniczący Rady Miejskiej Ciechocinka.
- Bratysława to miasto szczególne, skrzyżowanie kultur i historii. Kraj koszycki natomiast to cud natury, który co roku przyciąga
turystów z całego świata. Ta wystawa to
również zaproszenie do Słowacji – podkreślał Adrian Kromka.

Bratysławie i okolicom Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji poświęcone
są dwie wystawy, które można oglądać w Galerii Pod Dachem Nieba.
- To również zaproszenie do Słowacji – podkreślał podczas wernisażu
Adrian Kromka, dyrektor Instytutu Słowackiego.

Podczas wernisażu wystąpił Kabaret „Złota
Maska”.
Wystawę zorganizowały Instytut Słowacki w Warszawie, Towarzystwo Przyjaciół
Ciechocinka, Konsulat Honorowy Republiki
Słowackiej w Bydgoszczy i 22. Wojskowy
Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny.

FOTOGRAFIE
W SALONIE
SZTUKI MCK

Wystawy „Bratysława w Europie – Europa
w Bratysławie” oraz „Spiska Nowa Wieś
– Brama do słowackiego raju” można oglądać w Galerii Pod Dachem Nieba (Szpital
Wojskowy, ul. Wojska Polskiego 5, wejście
od strony cerkwi, III piętro) do 20 listopada
2019 w dni powszednie w godz. 9-14.

Członkowie koła fotograficznego MCK
w Aleksandrowie Kujawskim prezentują swoje prace w Salonie Sztuki MCK
w Ciechocinku. Wernisaż wystawy odbył się 24 września.

ABSTRAHERE W BIBLIOTECE

Wśród autorów znaleźli się Emilia Andrzejewska, Małgorzata Szreiber, Bożena Szymczak, Marek Błachowicz,
Tomasz Raszkiewicz i Mariusz Rabiec.
Wystawę można oglądać do 8 listopada
w siedzibie MCK w Ciechocinku.

Jerzy Kędzierski jest absolwentem
studiów matematycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu, obecnie uczy matematyki w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego
w Aleksandrowie Kujawskim. Należy do Związku Polskich Artystów
Plastyków, uczestniczył w wystawach zbiorowych w Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Warszawie
i Getyndze oraz indywidualnych
w Toruniu, Włocławku i Warszawie. Wielokrotnie nagradzany,
m.in. w toruńskim konkursie Dzieło Roku czy podczas Triennale Plastyki Włocławskiej.

Fot. Wanda Rosińska
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Abstrahere
Postanawiasz namalować obraz.
Patrzysz na płótno.
Kładziesz pierwsze kolory i formę.
Potem przez wiele dni zaludniasz
płaszczyznę ideą pól, rzek,
horyzontu, gwiazd, ryb, rozległych
jezior, lasów i ludzi.
Patrzysz. Wycinasz niepotrzebne
elementy, czynisz abstrahere.
Myślisz. Nie przestajesz myśleć.
Masz kłopoty z patrzeniem.
Zmęczenie dodaje odwagi.
Którejś nocy obraz jest gotowy.
Tak Ci się zdaje. Rano przychodzi
klęska.
Płótno znów jest białe.
Kładziesz je na podłodze,
zalewasz farbą.
Potem przez wiele dni zaludniasz
płaszczyznę ideą pól, rzek,
horyzontu, gwiazd, ryb, rozległych
jezior, lasów i ludzi.
Jerzy Kędzierski, 2005

Fot. Wanda Rosińska

Fot Wojciech Balczewski, Krzysztof Kańkowski

Obrazy Jerzego Kędzierskiego można oglądać w galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wernisaż wystawy odbył się
12 października.

KONCERT
DLA
SENIORA
Fot Dariusz Barczak

Na pożegnanie lata w Teatrze Letnim 22 września odbył się Koncert dla seniora, na który zaprosiła Miejska Rada Seniorów.
Na scenie wystąpili Urszula i Tadeusz Łyczyńscy, śpiewaczka operetkowa Krystyna Szydłowska, wokalistki
ze Studia Piosenki ,,Ajki’’ pod dyrekcją Iwony Krzysztanowicz, a także członkowie Kabaretu Złota Maska:
Jerzy Sobierajski, Matylda Pietrzykowska, Anna Przekwas i Małgorzata Naguszewska.
Repertuar był szalenie zróżnicowany, każdy słuchacz
znalazł coś dla siebie. W czasie koncertu panowała
wspaniała atmosfera, nie zabrakło wspólnego śpiewania i owacji na stojąco. Wszyscy, którzy przybyli na
koncert, witani byli słodkim poczęstunkiem.
			
			
Marzena Kunigowska
Fot Dariusz Barczak

DZIEWIĄTY
ROK UDA
Fot. Wanda Rosińska

Po raz dziewiąty na Uniwersytecie dla Aktywnych zabrzmiał „Gaudeamus igitur”. Ciechocińska uczelnia dla seniorów oficjalnie rozpoczęła nowy rok akademicki 8 października.

W tym roku na Uniwersytecie dla Aktywnych
działa 21 sekcji, planowanych jest osiem wykładów. Do stowarzyszenia należy ponad 200
słuchaczy.

Fot. Wanda Rosińska

Inauguracyjny wykład „Druga wojna światowa
zaczęła się w Polsce” wygłosił dr Władysław
Kubiak. Uczennica ciechocińskiego liceum przygotowana przez Aldonę Nocną zadeklamowała
wiersz Władysława Broniewskiego „Żołnierz
polski”, a młodzież z pracowni wokalnej MCK
prowadzonej przez Sławka Małeckiego zaprezentowała patriotyczne pieśni.

Fot. Wanda Rosińska

- Dojrzewamy, zbliżamy się do rocznicy 10-lecia
powstania uniwersytetu. A wydawałoby się, że
to tak niedawno – mówi Grażyna Ochocińska,
prezes stowarzyszenia Uniwersytet dla Aktywnych. - Działamy z coraz większym rozmachem,
a nasza marka staje się ceniona wśród mieszkańców Ciechocinka i okolic – dodaje.
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O PREMIERZE „PROCESU”
Premierę sztuki „Proces” Krzysztofa Ćwiklińskiego, która 16
września odbyła się w Ciechocinku, recenzują Karolina Rewers
i Amelia Bogusławska, uczennice
Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Staszica.
Ćwikliński opublikował sztukę
„Proces” w 2017 roku. Dramatem
o procesie Józefa Bühlera, zastępcy Hansa Franka i premiera rządu
Generalnego
Gubernatorstwa,
który odbył się 1948 roku, zainteresował się Artur Michalski, absolwent ciechocińskiego LO  działający w Ewangelickim Stowarzyszeniu
Kultury.

O FINANSACH...
W BIBLIOTECE
W październiku rozpoczęły się kursy
o edukacji ekonomicznej dla osób
50+. Zajęcia trwają równolegle w bibliotekach w Raciążku i w Ciechocinku. Prowadzą je bibliotekarze po
ukończeniu szkoleń realizowanych
przez Narodowy Bank Polski oraz
Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego (FRSI) Do projektu
dostały się w sumie 103 placówki
w  Polsce.
Projekt „O finansach… w bibliotece ”
umożliwia edukację w takich tematach jak bank przez Internet, zakupy
przez Internet, bezpieczne finanse
w  sieci, dziedziczenie czy zarabianie
na emeryturze.
Nowoczesne są zarówno temat, jak
i firma. Kurs ma formę e-learningu,
planowane są również trzy webinaria
z ekspertami. Zajęcia cieszą się dużą
popularnością, dlatego odbywają się
w gościnnych progach Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku oraz
w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Raciążku.
Lidia Wasilewska
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SPEKTAKL UDANY MIMO WAD
Małgorzata Flegel, reżyserka
spektaklu, dobrze wywiązała się
ze swojej roli. Nie czułam znudzenia ani zmęczenia, cały czas byłam skupiona na spektaklu. Akcja
dramatu była wciągająca, zainteresował mnie wątek adwokata
Rappaporta, który zdecydował
się bronić nazisty mimo swego
pochodzenia.

Premiera „Procesu”, nazwana „sentymentalno-rodzinną”, odbyła się
16 września w Miejskim Centrum
Kultury w Ciechocinku. Dobrze,
że sztuka Ćwiklińskiego została przeniesiona na deski teatru.
Warto ją także przeczytać. 80 lat
po wybuchu II wojny światowej
ciągle jest potrzebna refleksja
o   odpowiedzialności za uczynione zło, a przede wszystkim o jego
przyczyny. A czas rozliczeń jeszcze
się nie zakończył. Znakomity tekst
Ćwiklińskiego to uzmysławia.

Autor utworu pokazał, że bezmyślność i strach są źródłem
zła, a przed sprawiedliwością nie
można się uchronić. Józef Bühler
przedstawiał się jako ofiara systemu nazistowskiego i nic nieznacząca ,,dekoracja”, jednak to on w
rzeczywistości zawinił swoją krótkowzrocznością i tchórzostwem.
Próbował wybielić się poprzez
przypisanie sobie uratowania zbiorów judaistycznych Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego i zwolnienie z aresztu krakowskich
profesorów. ,,Proces” to udany
spektakl nawet mimo kilku wad.
Dobrze wypadło oświetlenie i gra
aktorska, jednak końcowa muzyka
i scenografia zaszkodziły przedstawieniu.

Aldona Nocna

Karolina Rewers

ZŁOTA MASKA PO RAZ DZIESIĄTY

TĘ SZTUKĘ POWINIEN
ZOBACZYĆ KAŻDY
Już od pierwszych chwil wiemy,
czego po sztuce mamy się spodziewać. Atmosfera przez cały
czas jest pełna tajemniczości
i uniesienia. Mimo że wiemy, jak
kończy się historia, w napięciu
oczekujemy jej finału.
Dzięki doskonałej grze aktorskiej
jesteśmy w stanie uwierzyć, iż stoją przed nami prawdziwi ludzie,
których obserwujemy z ukrycia.
To właśnie nadaje tej sztuce świetności, patrzymy na bohaterów nie
przez pryzmat wydarzeń, lecz ich
słów i emocji. Czujemy, że są pełni
rozterek i żalu. Bardzo ważną rolę
w spektaklu odgrywają rekwizyty.
Ich minimalizm jest uderzający.
Warto
również
wspomnieć
o wspaniałej koncepcji, pokazującej jednocześnie teraźniejszość
i rzeszłość, która zdaje się zamarzać w momencie, gdy przestaje
się ją roztrząsać. To świetny obraz
tego, jak żywe są wspomnienia
i udzie, o ile pozostają w naszej
pamięci.
Tę sztukę powinien zobaczyć każdy, nie tylko dla atmosfery, konceptu czy wspaniałej gry aktorskiej,
ale dlatego, że pamięć o wydarzeniach z okresu II wojny światowej
to nasz patriotyczny obowiązek.
Nie wolno nam zapomnieć szczególnie o tym, że to właśnie Polacy,
naród który tak wiele wycierpiał
pod okupacją, byli w stanie spojrzeć na swojego oprawcę jak na
człowieka i zaoferować mu to, czego wiele rozwiniętych, zachodnich
państw nie zawsze potrafiło, sprawiedliwość.
Amelia Bogusławska

„Przeboje z winyla” to jubileuszowy, dziesiąty
program zaprezentowany przez Grupę Kabaretową
„Złota Maska” działającą przy Uniwersytecie dla Aktywnych.
Premierowy występ
miał miejsce 5 października. Na scenie
Teatru Letniego wystąpili Hanna Błażejczyk,
Stanisława
Buczkowska, Krystyna Jagielska, Barbara
Jędrzejowska, Hanna
Kapelińska,Małgorzata Naguszewska, Anna
Przekwas, Wanda Rosińska, Janina Rybicka
i Jerzy Sobierajski pod
czujnym okiem Igora
Chełminiaka, reżysera
spektaklu.

OGŁOSZENIA

ŻEGNAMY WŁODZIMIERZA
SŁODOWICZA

MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ
TELEFON W SPRAWIE SENIORA

Włodzimierz Słodowicz, pedagog, muzyk i animator kultury, zmarł 21 października.
Przez 30 lat był nauczycielem w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego i instruktorem
Związku Harcerstwa Polskiego. Prowadził kółko taneczne, chór i orkiestrę. Do 2017
roku prowadził przy Miejskim Centrum Kultury Zespół
Tańca i Piosenki „Świerszcze”,
który założył w 2002 roku.
Włodzimierz Słodowicz aktywnie działał także na niwie
społecznej. Jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu piastował funkcję radnego
miejskiego, był członkiem
Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka, przewodniczącym
Zespołu TPC ds. utrwalania
wydarzeń historycznych i estetyki miasta.

NA TARGACH WORLD
TRAVEL SHOW

722 090 098
RADA MIEJSKA SENIORÓW






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.

ZEBRANIE TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ CIECHOCINKA
Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka zaprasza członków
i sympatyków na zebranie, które odbędzie się 6 listopada
o godz. 17.00 w hotelu Austeria (ul. Bema 32).
Podczas zebrania odbędzie się doroczna uroczystość wręczenia medali im. Leonarda Lorentowicza, a także statuetki Leonarda.

DYŻURY RADNYCH
Ciechocinek promował się
podczas czwartej edycji
Międzynarodowych Targów Turystycznych World
Travel Show, które od 18
do 20 października odbywały się w Nadarzynie pod
Warszawą.
Targi Turystyczne World
Travel Show to jedno z
najważniejszych
wydarzeń targowych branży
turystycznej w Polsce.
Atrakcjami są spotkania
z ponad 50 podróżnikami, pokazy i prezentacje

oferty turystycznej i kulturalnej krajów i regionów
z całego świata, a oprócz
tego sztuczna plaża, baseny oraz międzynarodowy
zlot caravaningowy.
Krajem partnerskim tej
edycji World Travel Show
były Indie, a ambasadorem imprezy Martyna
Wojciechowska. W gronie kilkudziesięciu gości
imprezy byli także m.in.
Aleksander Doba czy Wojciech Cejrowski.

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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#Na deptaku w Ciechocinku

AUTORKA: ALDONA NOCNA

JÓZEF PIŁSUDSKI

Na ekrany kin weszły ostatnio dwa filmy, w których pojawia się marszałek Józef Piłsudski: „Legiony” w reż. Dariusza
Gajewskiego i „Piłsudski” w reż. Michała Rosy. W związku z tym warto przypomnieć wizyty tego wielkiego Polaka
w Ciechocinku.

Śmierć Marszałka 12 maja
1935 roku była dużym
wstrząsem dla mieszkańców
Ciechocinka. Tuż po dotarciu
informacji o jego zgonie w
parku Zdrojowym odbyły się
spontanicznie manifestacje
żałobne przy symbolicznej
trumnie i portrecie zmarłego ustawionych przy muszli
koncertowej. Kuracjusze i
mieszkańcy mogli złożyć
hołd Piłsudskiemu, składając wieńce. Ciało Marszałka spoczęło w Krypcie pod
Wieżą Srebrnych Dzwonów
na Wawelu, a serce w grobie
matki Marii z Billewiczów
Piłsudskiej na Rossie w Wilnie.

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.
Po raz pierwszy Józef Piłsudski przyjechał do uzdrowiska niedługo po powrocie ze zsyłki na Syberię. Śladem pobytu jest list wysłany 22 sierpnia 1893
r. (1892 r.?) do jego pierwszej miłości
- Leonardy Lewandowskiej, którą Piłsudski poznał na Syberii. Była dla niego
podporą duchową i organizatorką życia
domowego. Mieszkali razem aż do zakończenia kary przez Leonardę w 1890
roku. Zachowało się kilkadziesiąt listów
pisanych w okresie, gdy zostali rozdzieleni. Wynika z nich, że Piłsudski poważnie myślał o związku ze starszą o sześć
lat kobietą. Jednak w 1899 r. ożenił się
z poznaną w Wilnie Marią Juszkiewicz.
Dwa lata później Leosia popełniła samobójstwo. Niektórzy badacze sądzą,
że na wieść o ożenku Piłsudskiego.
Z zachowanego listu wynika, że Piłsudski przyjechał do Ciechocinka na leczenie. Dla młodego mężczyzny pobyt w
uzdrowisku nie był zbyt atrakcyjny. Jak
pisał w liście do Leonardy, nudził się w
uzdrowisku „śmiertelnie”. Nie wyjechał
tylko dlatego, że jak nadmienił: „tak mi
już nogi dokuczyły, że chyba wytrzymam i nudy do końca”. W późniejszych
latach Piłsudski nie skorzystał z dobrodziejstw ciechocińskich solanek i borowin. Wolał wyjeżdżać do Druskiennik,
przebywał też na Maderze, wypoczywał
w swoich Pikieliszkach.
Marszałek przyjechał do Ciechocinka
po raz kolejny po kilkudziesięciu latach,
w sobotę, 18 czerwca 1932 r. Pisze o
tym w swoim pamiętniku jego adiutant
Mieczysław Lepecki. Zachowała się
też notatka prasowa o tym, jak we
Włocławku na stacji benzynowej Marszałek został rozpoznany, zrobiło się
zbiegowisko i samochód musiał szybko
odjechać. Co było powodem przyjazdu
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pod tężnie? Piłsudski odwiedził wówczas prezydenta Ignacego Mościckiego,
który przebywał tutaj na miesięcznej
kuracji. Panowie odbyli konferencję dotyczącą aktualnej polityki zagranicznej.
Marszałek spotkał się też z dr. Wacławem Iwanowskim, znanym mu jeszcze z
Druskiennik, który pełnił w uzdrowisku
funkcję lekarza naczelnego. Wizyta była
krótka, trwała dwie godziny.
Już przed wojną w Ciechocinku postać
Marszałka była otoczona dużą czcią.
Józef Piłsudski to pierwszy honorowy
obywatel naszego miasta. 5 marca 1927
roku odbyła się nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej Ciechocinka na życzenie ¼ członków. W protokole czytamy:
„składając hołd zasługom twórcy armii
polskiej, niezmordowanemu bojownikowi o wolność i utrwalenie demokratycznego ustroju naszej najjaśniejszej
Rzeczypospolitej Rada Miejska jednomyślnie uchwaliła nadanie Pierwszemu
Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu tytuł pierwszego honorowego
obywatela miasta Ciechocinka”. Z kolei
w 1929 r. został wybrany na patrona
miejscowej Siedmioklasowej Publicznej
Szkoły Powszechnej. Patron powrócił
dopiero w wolnej Polsce po 1989 roku.
Warto wspomnieć, że Marszałek przekazał 100 zł na budowę pomnika Romualda Traugutta, który został odsłonięty
w 1929 r.
#Na deptaku w Ciechocinku

Silne środowisko piłsudczyków szukało różnych form
uczczenia człowieka, który
znaczną część życia poświęcił walce o niepodległość
i suwerenność Polski. Tuż
przed wybuchem II wojny światowej,
5 czerwca 1939 roku odbyła się niezwykła uroczystość. W nowym holu
Łazienek Borowinowych 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. Tablicę zniszczyli Niemcy w pierwszych tygodniach
okupacji.
Innym dowodem czci jest zmiana nazwy
ul. Wysokiej na ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego (przed laty przywrócono
tę nazwę), a po jego śmierci ul. Dębowa
(dziś Raczyńskich), która była uważana
za najbardziej reprezentacyjną, zyskała
miano alei Piłsudskiego.
Do uczczenia Józefa Piłsudskiego w
uzdrowisku powrócono po wielu latach.
W 2008 roku, w 90. rocznicę odzyskania
niepodległości, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka, na gmachu
dyrekcji Przedsiębiorstwa Uzdrowisko
Ciechocinek SA, od strony ul. 3 Maja,
została odsłonięta tablica upamiętniająca pobyty Marszałka w uzdrowisku.
Aldona Nocna

#ZDANIEM PSYCHOLOGA

PUŁAPKI RODZICÓW
AUTORKA: DR ALBINA REZUANOVA

W życiu każdy z nas spełnia wiele ról, są one dane nam od urodzenia (rola córki, syna, siostry, brata)
bądź wybrane przez nas dobrowolnie (rola męża, żony, kolegi, rodzica). To w rolę rodzica inwestujemy
najwięcej wytrwałości, emocji i pracy, ponieważ chcemy zagrać ją jak najlepiej. Jednak czasem
inwestujemy w wychowawcze działania zbyt intensywnie lub bezmyślnie.
Nie zdajemy sobie sprawy, że trafimy za jakiś czas we własną „pułapkę”
i niewielka trudność dziecka stanie się
ogromnym problem. Oto kilka najczęściej spotykanych w mojej praktyce
„pułapek”.
1. „Rodzic, który wyręcza” - poziom
lęku i niepokoju za dziecko jest tak wysoki, że rodzic jest gotowy na wszystko. Żeby „ochronić” dziecko, działania
rodzica skierowane są na zmianę otoczenia! Wszyscy muszą dostosować
się do dziecka (!), zamiast pomóc mu
w znalezieniu rozwiązania sytuacji i radzeniu sobie z nią. W rezultacie u dziecka mamy: brak samodzielności, oczekiwanie pomocy, lenistwo, infantylność,
brak chęci do działań.
Przykład: rodzice odrabiają lekcje za
dzieci w klasach młodszych - w starszych klasach dziecko nie potrafi samo
się uczyć, a na egzamin musi iść; rodzice
ubierają dziecko, sprzątają za nie - potem skarżą się, że ono nie jest samodzielne, nie pomaga w domu itd.

Podejmując działania wychowawcze zastanówmy się, co to da dziecku
w przyszłości!
dr Albina Rezuanova

SŁAWOMIR STAŃCZYK

3. „Rodzic, który przyjaźni się z dzieckiem”. Przyjaciel to osoba, z którą jesteśmy w relacji na równych zasadach.
W relacji Rodzic – Dziecko nie może
być relacji równoległej, bo to rodzic ma
obowiązek przekazania wartości rodzinnych, kulturowych, społecznych itd. I ze
względu na swój status rodzica, wiek,
doświadczenie, wykształcenie, powinien przekazać dziecku, jak żyć w tym
świecie. W wyniku „pułapki przyjacielstwa” obserwujemy później u dziecka:
brak autorytetów, brak szacunku dla
dorosłych, brak granic „dorosły – dziecko”, zawyżoną samoocenę, świadomość
pobłażliwości i agresję. Przykład: dziecko zachowuje się agresywnie, przeklina, wyzywa rodziców, nauczycieli, bije
dzieci. W takim przypadku „pogadanka” rodziców nie będzie miała żadnych
efektów, jeśli nie zmienią oni swojej pozycji wychowawczej i nie zaczną pracować nad szacunkiem do własnej osoby i
ustaleniem granic dorosły – dziecko.

4. „Rodzic uległy” - to rodzic bezradny
lub skupiony na własnych potrzebach
lub rodzic, który chce mieć spokój. Często najprostszym rozwiązaniem jest
gadżet (smartfon, tablet). Dziecko nie
przeszkadza, siedzi cicho, jest zadowolone. Im dalej, tym więcej czasu dziecko
chce spędzać przy grach i filmikach. W
rezultacie „pułapki ulegania” obserwujemy u dziecka: uzależnienie od mediów,
trudności w komunikacji rzeczywistej,
brak przyjaciół, poczucie samotności,
brak poczucia czasu, znieczulicę, „zawieszanie się”, drażliwość, problemy w
nauce, niechęć do nauki i do działań,
brak koncentracji uwagi, siły woli, pamięci, nieprawidłowe wzorce zachowań, agresję… W rezultacie rodzice nie
potrafią już przekonać starszych dzieci,
by uczyły się, czytały, chodziły do szkoły, pracowały… Jest coraz więcej takich
przypadków, kiedy dorosły syn lub córka siedzą w domu, a rodzice pracując w
kilku miejscach próbują utrzymać rodzinę. Jeśli ulegamy kaprysom dziecka, to
nie oczekujmy, że nagle stanie się ono
odpowiedzialnym i empatycznym dorosłym.

AUTOREM ZDJĘĆ JEST:

ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
FOTOGRAFICZNYCH PRZY MIEJSKIM
CENTRUM KULTURY

FOTOMIGAWKA

2. „Rodzic, który zabiera marzenia”
– ten rodzic zaspokaja momentalnie
wszelkie zachcianki dziecka. Przy tym
realizacja potrzeby jest prawie natychmiastowa. Często dziecko nie zdąży
o zymś pomyśleć, a następnego dnia

już to ma. Powoduje to u dziecka: przesycenie, coraz większe wymagania i
niezadowolenie, nieumiejętność doceniania tego co ma, brak motywacji do
działań, brak cierpliwości, niepokój i
agresję. Pamiętacie o swoich dziecięcych marzeniach? Jak długo czekaliście
na realizację i ile radości Wam to dało?
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OLIMPIJCZYK W „TRÓJCE”
Paweł Skrzecz, srebrny medalista olimpijski, utytułowany pięściarz, 10 października odwiedził
Szkołę Podstawową nr 3. Sportowiec
gościł w Ciechocinku przy okazji
odbywających się w uzdrowisku
bokserskich Młodzieżowych
Mistrzostw Polski.
Paweł Skrzecz srebrny
medal igrzysk olimpijskich zdobył w
Moskwie w 1980
roku. Dwa lata
później wywalczył
tytuł wicemistrza
świata, zdobywał
także medale
mistrzostw
Europy.

Mistrzowie tabliczki mnożenia
Niemal 6 tysięcy szkół na całym świecie 4 października obchodziło Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia. Wśród nich była Szkoła Podstawowa nr 3.
Na korytarzach odbyły się egzaminy, które przeprowadzili wyznaczeni uczniowie.
Wyzwanie przyjęli także rodzice i nauczyciele, w tym dyrektor i pani wicedyrektor. Wszyscy, którzy odnieśli sukces
podczas egzaminu, otrzymali certyfikat
oraz małe niespodzianki.

Mistrzem Tabliczki Mnożenia klas 4-8
została Wanessa Kołowrocka, wicemistrzem - Zuzanna Piotrowska, a trzecie
miejsce zajął Wiktor Szejna. W klasach
trzecich mistrzem został Adam Łazowy,
a za nim uplasowali się Aleksander Dziedziczak i Mateusz Trzciński.

Dwa pokolenia powitały jesień
Uczniowie wraz z seniorami zaśpiewali polskie szlagiery z lat 70. i 80. podczas koncertu „Mimozami jesień się
zaczyna” 7 października. Było to kolejne spotkanie z cyklu „Pieśni i zwyczaje, które łączą pokolenia”.
Na scenie wystąpili Renata Kostecka, Ewa
Karbowska, Zofia Raczyłło i Halina Traczykowska z Klubu Senior+ Niezapominajka
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3:
Franek Kaliszewski, Miłosz Kotlewski, Hania Nowak, Zofia Brzozowska, Julia Prokop,
Nadia Haberska, Alicja Mińkowska, Kinga
Cieślak oraz absolwenci szkoły Aleksander
Wonorski i Alicja Biegała.
Oprawę muzyczną przygotowali Waldemar i
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Marzena Gmińscy, nagłośnienie Leszek Promiński, a obsługę wizualną Krzysztof Kańkowski.
Cykl „Pieśni i zwyczaje, które łączą pokolenia” pokazywać ma współpracę młodego
i starego pokolenia w sferze kultury. Koncert
zorganizowały Miejskie Centrum Kultury,
Klub Senior+ Niezapominajka oraz Szkoła
Podstawowa nr 3.
Iwona Ogrodowska, Paulina Czyżniewska

MŁODZI BOKSERZY W UZDROWISKU
Najlepsi młodzi bokserzy z całego kraju mierzyli się w ringu podczas
rozgrywanych w Ciechocinku XXVII Młodzieżowych Mistrzostw Polski
Brązowy medal na tej imprezie zdobył Jakub Szmajda z Ciechocińskiego
Klubu Bokserskiego „Potężnie”.
Turniej przyciągnął krajową czołówkę młodych bokserów. Na ringu w hali
Ośrodku Sportu i Rekreacji zobaczyliśmy
m.in. Damiana Durkacza, ćwierćfinalistę tegorocznych Igrzysk Europy i Mistrzostw Europy, a także Mikołaja Toberę
i Michała Soczyńskiego, uczestników seniorskich Mistrzostw Świata. Pięściarze
w wieku do 23 lat rywalizowali przez prawie tydzień, od 7 do 12 października.
Burmistrz Leszek Dzierżewicz, który objął
imprezę honorowym patronatem, podczas uroczystego zakończenia mistrzostw
podkreślał, że nie byłoby ich pod tężniami, gdyby nie Ciechociński Klub Bokserski „Potężnie”. To już druga mistrzowska
impreza bokserska w naszym uzdrowisku. W lutym 2018 roku w Ciechocinku
odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów.

JAKUB SZMAJDA BRĄZOWYM MEDALISTĄ
MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W BOKSIE
W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Boksie wystąpiło trzech reprezentantów Ciechocinka: Mateusz Nowak,
Daniel Piotrowski i Jakub Szmajda.

Daniel Piotrowski (69 kg) po dwóch
zwycięskich pojedynkach uległ przeciwnikowi w ćwierćfinale. Decyzja sędziów nie była jednogłośna – 3:2.

Jakuba Szmajda (91 kg) po zwycięskiej
serii walk dopiero w półfinale uległ faworytowi tegorocznych mistrzostw,
kadrowiczem Michałem Soczyńskim.
Ostatecznie swój udział w imprezie zakończył z brązowym medalem.

Mateusz Nowak debiutował na ringu,
jednakże po równej, twardej i zawziętej
walce przegrał z zawodnikiem z Włocławka.
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WYNIKI SZÓSTEGO BIEGU
BIEG KOBIET OPEN:
1. Magdalena Sikorska (Aleksandrów
Kuj.)
2. Justyna Salwa (Rożno-Parcele)
3. Joanna Maziarz (Waganiec)
4. Magdalena Bogaciuk (Ciechocinek)
BIEG MĘŻCZYZN OPEN:
1. Jan Zielonka (Ostrowąs)
2. Jerzy Ładysz (Wrocław)
3. Jarosław Jabłoński (Ciechocinek)
4. Michał Szczepanowski (Ciechocinek)
NORDIC WALKING KOBIET OPEN:
1. Aleksandra Nowak (Solec Kujawski)
2. Zofia Kaczmarek (Szczutki)
3. Wiesława Grochulska (Aleksandrów
Kujawski)
4. Arleta Fijor-Kaczmarek

GRAND PRIX TĘŻNIE RUN
NA MECIE
Tegoroczny cykl Grand Prix Tężnie Run w Biegach i Nordic Walking dobiegł końca.
Po siedmiu biegach w klasyfikacji generalnej triumfowali Karolina Szuflewska
(bieg kobiet), Marek Murawski (bieg mężczyzn), Aleksandra Nowak
(nordic walking kobiet) i Jacek Jaworski (nordic walking mężczyzn).
Siódmy i ostatni bieg cyklu odbył się 12
października. Na starcie pojawiło się ponad 50
uczestników. Październikowa aura zdawała się
sprzyjać zwłaszcza kijkarzom, którzy ustanowili
nowe rekordy trasy. Marianna Jóźwiak uzyskała
wynik 34:06, a Jacek Jaworski 31:21.

Miś, Dom Kłódek w Toruniu, Gokarty Toruń w
C.H. Plaza, Restauracja-Pizzeria Neapol, Jacek
Makowski, Piekarnia Szulecki, Gestor Toruń,
Sanatorium Łączność, Uzdrowisko Ciechocinek,
Marcin Oleśkowski – firma Rygiel.

NORDIC WALKING MĘŻCZYZN OPEN:
1. Jacek Jaworski (Toruń)
2. Włodzimierz Krych (Toruń)
3. Ryszard Dembkowski (Toruń)
4. Roman Krigier (Papowo Toruńskie)

WYNIKI SIÓDMEGO BIEGU
BIEG KOBIET OPEN:
1. Magdalena Sikorska (Aleksandrów
Kuj.)
2. Karolina Szuflewska (Ciechocinek)
3. Magdalena Bogaciuk (Ciechocinek)
4. Beata Przekwas (Ciechocinek)
BIEG MĘŻCZYZN OPEN:
1. Jarosław Jabłoński (Ciechocinek)
2. Michał Szczepanowski (Ciechocinek)
3. Grzegorz Gąsiorowski (Wandynowo)
4. Mariusz Szarwiński (Toruń)
NORDIC WALKING KOBIET OPEN:
1. Marianna Jóźwiak (Włocławek)
2. Halina Radzimirska (Gruszczyn)
3. Krystyna Daroszewska (Włocławek)
4. Aleksandra Nowak (Solec Kujawski)

Na mecie nie zabrakło słodkiego poczęstunku,
a do zwycięzców biegu i poszczególnych
kategorii klasyfikacji generalnej powędrowały
medale i nagrody rzeczowe. Wszyscy biegacze,
którzy wzięli udział w co najmniej czterech
zawodach, otrzymali dyplomy i pamiątkowe
statuetki.
Cykl Grand Prix Tężnie Run nie odbyłby się
bez sponsorów, którymi w tym roku byli F. H.

NORDIC WALKING MĘŻCZYZN OPEN:
1. Jacek Jaworski (Toruń)
2. Włodzimierz Krych (Toruń)
3. Ryszard Dembkowski (Toruń)
4. Aleksy Łapński (Piła)
Grand Prix Tężnie Run to cykl siedmiu
biegów na dystansie 5,2 km rozgrywanych
na terenie wokółtężniowym. Organizatorami
wydarzenia jest Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz
z Towarzystwem Przyjaciół Ciechocinka.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA CYKLU
GRAND PRIX TĘŻNIE RUN
BIEG KOBIET OPEN:
1. Karolina Szuflewska
2. Magdalena Boguciak
3. Magdalena Sikorska
BIEG MĘŻCZYZN OPEN:
1. Marek Murawski
2. Michał Szczepanowski
3. Jarosław Jabłoński
NORDIC WALKING KOBIET OPEN:
1. Aleksandra Nowak
2. Marianna Jóźwiak
3. Krystyna Daroszewska
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Sport

NORDIC WALKING MĘŻCZYZN OPEN:
1. Jacek Jaworski
2. Ryszard Dembkowski
3. Włodzimierz Krych

AMATORSKI TURNIEJ
TENISA ZIEMNEGO
Dziesięciu zawodników uczestniczyło w Amatorskim
Turnieju Tenisa Ziemnego, który został rozegrany
21 września na kortach w Parku Zdrojowym.
Tenisiści grali ze sobą w dwóch grupach
każdy z każdym. Po kilkugodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców.
Klasyfikacja końcowa Amatorskiego
Turnieju Tenisa Ziemnego

Grupa 50+:
1. Witold Kaczorowski
2. Dariusz Lewandowski
3. Andrzej Kust
Grupa Open:
1. Michał Kisielewski
2. Marcin Majchrzak
3. Ramirez Kaliski
Nagrodzony został również najmłodszy
zawodnik, którym był Stefan Masłowski.
Nagrody dla najlepszych ufundował ciechociński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Pływaczki z medalami

Pływaczki z UKS Kurort
zdobyły aż pięć medali
podczas IV Ogólnopolskiego Mityngu Pływackiego
w Lipnie, który odbył się 28
września.
Natalia Jabłońska wywalczyła dwa złote krążki (50
m stylem dowolnym i 50 m
stylem klasycznym), Nadia
Broda dwa srebrne (100 m
stylem grzbietowym i 100
m stylem zmiennym), a arta
Kucharska złoty (100 m
stylem klasycznym). W zawodach wzięło udział 260
zawodników z 25 klubów.

FUTBOL AMERYKAŃSKI POD TĘŻNIAMI
Armiada Szczecin pokonała
30:0 Angels Toruń, którzy
występowali jako gospodarze, w meczu futbolu amerykańskiego, który 2 października odbył się na stadionie
miejskim w Ciechocinku.
Spotkanie odbyło się w ramach rozgrywek Juniorskiej
Ligi Futbolu Amerykańskiego.

ZDRÓJ WALCZY
O UTRZYMANIE
Tylko cztery punkty w ostatnich pięciu kolejkach
ligi okręgowej zdobył CKS Zdrój Ciechocinek.
Po jedenastu meczach biało-niebiescy zajmują
trzynaste miejsce w tabeli, mając dwa punkty
przewagi nad strefą spadkową.

WYNIKI MECZÓW
7. kolejka, 21 września
Zdrój Ciechocinek – Łokietek Brześć Kujawski 1:3
8. kolejka, 29 września
Kujawiak Kowal - Zdrój Ciechocinek 3:1
9. kolejka, 5 października
Zdrój Ciechocinek – KS Brzoza 2:3
10. kolejka, 12 października
Kujawianka Strzelno - Zdrój Ciechocinek 0:3
11. kolejka, 19 października
Zdrój Ciechocinek – Wisła Dobrzyń nad Wisłą
0:0
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REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

LIS

9-11
„PIŁSUDSKI”
projekcja w 2D
od 13 lat
dramat historyczny, prod. Polska, czas 1.47,
• 09.11 (sobota) godz. 19.00
• 10.11 (niedziela) godz. 19.00
• 11.11 (poniedziałek) godz. 19.00

„Był sobie pies 2”
komedia, familijny, prod. USA,
czas 1.48, b/o
02.11 (sobota) godz. 16.00
03.11 (niedziela) godz. 16.00

„Ikar. Legenda Mietka Kosza”
dramat biograficzny, prod. Polska,
czas 1.59, od 15 lat
14.11 (czwartek) godz. 16.00
15.11 (piątek) godz. 19.00
16.11 (sobota) godz. 19.00
17.11 (niedziela) godz. 16.00

„Midway”

„Rodzina Addamsów”
bajka 2D, komedia, animowany, prod. Kanada,USA,
Wlk. Brytania, czas 1.27, b/o
10.11 (niedziela) godz. 16.00
11.11 (poniedziałek) godz. 16.00

„Obywatel Jones”
thriller, polityczny, prod. Polska, Ukraina, Wlk. Brytania,
czas 1.59, od 15 lat
14.11 (czwartek) godz. 19.00
15.11 (piątek) godz. 16.00

„Salma w Krainie Dusz”

dramat, wojenny, prod. Chiny, USA,
czas 2.0, od 13 lat

bajka 2D, komedia, animowany, prod. Meksyk,
czas 1.29. b/o

17.11 (niedziela) godz. 19.00
18.11 (poniedziałek) godz. 16.00

23.11 (sobota) godz. 16.00
24.11 (niedziela) godz. 16.00

„Czarownica 2”
familijny, fantasy, prod. USA,
czas 2.0, od 7 lat
29.11 (piątek) godz. 16.00
30.11 (sobota) godz. 16.00

„Zabawa w pochowanego”

horror, czarna komedia, prod. USA,
czas 1.35, od 15 lat
29.11 (piątek) godz. 19.00
30.11 (sobota) godz. 19.00

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

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

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

Dla filmów w systemie 2D:
– bilet normalny 15 złotych
– bilet ulgowy 10 złotych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane
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KALENDARZ WYDARZEŃ

LIS

9

15:30

19:00

SOB

KONCERT LAUREATÓW XIII POWIATOWEGO
KONKURSU PIOSENKI I RECYTACJI POEZJI
PATRIOTYCZNEJ
9 listopada godz. 15.30, sala kinowo-widowiskowa
Miejskiego Centrum Kultury, ul. Żelazna 5.
Koncert uczniów nagrodzonych w konkursie piosenki i poezji patriotycznej. Eliminacje do
konkursu odbędą się 6 listopada od godz. 8.30 w MCK. Na oba wydarzenia wstęp wolny.

LIS

4

KONCERT ZADUSZKOWY „BY COŚ ZOSTAŁO
Z TYCH DNI”
Urszula Lidwin z towarzystwem
skrzypiec i gitary w repertuarze
Ireny Jarockiej. Bilety w cenie
20 zł do nabycia w Miejskim
Centrum Kultury.

4 listopada, godz. 19,
sala kinowo-widowiskowa Miejskiego Centrum
Kultury, ul. Żelazna 5.

LIS

LIS

SOB

I NOCNY BIEG JASIA I MAŁGOSI
W CIECHOCINKU
9 listopada, godz. 19, okolice parku linowego przy Tężniach,
ul. Staszica.
Po raz pierwszy w Ciechocinku odbędzie się nocny bieg. A do tego konkurs na najlepsze
przebranie, ognisko integracyjne i medal dla każdego uczestnika.
Więcej o zapisach na www.osir.ciechocinek.pl.

LIS

LIS

WYSTAWA GOŁĘBI
RASOWYCH

WERNISAŻ WYSTAWY UCZESTNIKÓW
WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH

Wystawa gołębi i ptactwa
ozdobnego, szczegóły na
www.osir.ciechocinek.pl.

Otwarcie wystawy zdjęć uczestników warsztatów fotograficznych
„Podstawy fotoreportażu” odbywających się w ramach programu
„Partnerstwo dla książki 2019”.

Koncert w wykonaniu solistów z pracowni wokalnej MCK.
Wstęp wolny.

11 listopada,
od godz. 10.

14-17 listopada, hala
sportowa OSiR,
ul. Lipnowska 3.

16 listopada, godz. 16,
Miejska Biblioteka im.
Janusza Żernickiego,
ul. Żelazna 5.

16 listopada godz. 16,
sala kinowo-widowiskowa Miejskiego Centrum
Kultury, ul. Żelazna 5.

LIS

LIS

LIS

LIS

11

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
W programie msza święta w kolegiacie śww. Piotra i Pawła (godz.
10), uroczystości pod pomnikiem
Romualda Traugutta (ok. godz.
10.45) oraz koncert „Pocket Concerts – Fantazja Polska, czyli
Paderewski all inclusive” w sali
kinowo-widowiskowej MCK (tuż
po uroczystościach, ok. godz. 12,
wstęp wolny).

14-17 16

LIS

16
KONCERT Z CYKLU
„CZTERY PORY
ROKU”

20

21

22

22

23

„KORSARZ”.
RETRANSMISJA
BALETU

KONCERT
„W KRAINIE BAJEK”

„TWARZE ZAIKS-U”
W GALERII POD
DACHEM NIEBA

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JACKIEM
HUGO-BADEREM

AMATORSKI INDYWIDUALNY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO

Retransmisja baletu „Korsarz”
z Teatru Bolszoj z Moskwy. Bilety w
cenie 20 zł do nabycia w MCK.

Koncert organizowany przez Szkołę
Podstawową nr 3, ciechocińskie
przedszkola samorządowe oraz
Miejskie Centrum Kultury z
gościnnym udziałem orkiestry OSP
w Raciążku. Wstęp wolny.

Wernisaż wystawy prac najwybitniejszych polskich fotografów.
Wstęp wolny.

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

20 listopada, godz.
16.30, sala kinowo-widowiskowa Miejskiego
Centrum Kultury,
ul. Żelazna 5.

21 listopada, godz.
16.30, sala kinowo-widowiskowa Miejskiego
Centrum Kultury,
ul. Żelazna 5.

Spotkanie z dziennikarzem i reportażystą Jackiem Hugo-Baderem.
Wydarzenie dofinansowane ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury
w ramach programu „Partnerstwo
dla książki 2019”.

22 listopada, godz. 17,
Miejska Biblioteka im.
Janusza Żernickiego,
ul. Żelazna 5.

23 listopada, hala sportowa OSiR,
ul. Lipnowska 3.

22 listopada, godz.
16.30, Galeria Pod
Dachem Nieba, 22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny,
ul. Wojska Polskiego 5.
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Odkryj Ciechocinek!
złota jesień
Fot. Justyna Małecka

