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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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Wesołych Świąt
Drodzy Mieszkańcy i Goście Ciechocinka!
Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Państwa magicznym czasem refleksji i wzruszeń.
Niech z nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza na świecie kolęda
i czarem swej melodii spełni Państwa najskrytsze marzenia.
Niech ten czas spędzony w rodzinnym gronie napełni Państwa serca spokojem i radością.
A nadchodzący Nowy Rok składa się jedynie z sukcesów i szczęśliwych chwil.
życzy
Leszek Dzierżewicz
Burmistrz Ciechocinka
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Szanowni Państwo!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu swoim i Radnych Rady Miejskiej życzę
Państwu, aby świąteczny czas przepełniony był radością, ciepłem i rodzinną atmosferą.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych przyniesie chwilę wytchnienia
od codziennych obowiązków oraz szczęście i pomyślność na Nowy Rok.
życzy
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Sobierajski
wraz z Radnymi Rady Miejskiej Ciechocinka

Drodzy Czytelnicy!
Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa czasem odpoczynku, spokoju i ciepła w otoczeniu rodziny.
A Nowy Rok niech przyniesie Państwu energię do działania i spełnienie wszystkich
postawionych sobie celów.
Życzymy Państwu zaczytanych i magicznych Świąt!

Redakcja „Zdroju Ciechocińskiego”
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HOTEL MÜLLERA
ODZYSKA DAWNY BLASK

Hotel Müllera został wybudowany w Ciechocinku w połowie XIX wieku. Był to najstarszy tego typu
obiekt w naszym mieście. Karol Samuel Müller, przedsiębiorca pochodzący z Nieszawy, zbudował hotel
z 19 pokojami, salą balową, cukiernią oraz sklepami galanteryjnymi według planu F. Tournelle`a.
Jego cechą charakterystyczną były żeliwne kolumny podtrzymujące obszerny
balkon. Obiekt ten spłonął w lipcu 1878 r.
Jednak już cztery lata później stanął nowy
budynek hotelu. Inwestor prawdopodobnie nie dożył otwarcia nowego obiektu,
bowiem zmarł w 1881 r. i spoczął na cmentarzu ewangelickim na Słońsku Górnym.
Miejsce to przejęte zostało jednak przez
spadkobierców Müllera – Oskara i Karola
Adamów. Przez lata hotel cieszył się niemalejącą popularnością. Było stąd bowiem
blisko do wszystkich atrakcyjnych miejsc
w uzdrowisku. Jego zaletą była także bliska
odległość do źródeł solankowych i dworca
kolejowego. Restauracja hotelowa słynęła
z dobrej kuchni. Bywała tu Lucyna Ćwierczakiewiczowa, autorka książek kulinarnych.
Sala balowa, zwana Malinową, miała niezwykły klimat. Została w niej zlokalizowana drewniana scena, dzięki czemu mogły
odbywać się tutaj przestawienia teatralne
i koncerty. W sali urządzano też bankiety.

To również tutaj po latach po raz pierwszy w 1992 roku zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Odbył się wtedy koncert zespołów Zdrowa Woda i Łowcy, a imprezę poprowadził Jurek Owsiak. Dochód
przeznaczony był na rzecz dzieci z wrodzonymi wadami serca.
Po II wojnie światowej w obiekcie utworzono Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogól-

nokształcące w Ciechocinku, a w części od
strony parku Zdrojowego internat.
Hotel ten spłonął ponownie w nocy 9 września 2008 r., a w roku 2015 został ostatecznie rozebrany.
Ciechociński magistrat poinformował właśnie, że pełna dokumentacja dotycząca odbudowy Hotelu Müllera jest przygotowana
do złożenia w Starostwie Powiatowym
wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
Zgodnie z wytycznymi nowego właściciela
obiektu zaprojektowano odbudowę jego
bryły z odtworzeniem elewacji i detalu architektonicznego.
Nowy Hotel Müllera będzie 3 kondygnacyjny i w pełni podpiwniczony. W części podziemnej zlokalizowany zostanie garaż wraz
z częścią SPA, basenem i kręgielnią.
Miejsce to pełnić będzie funkcję usługowo-handlową. Znajdzie się tutaj 89 pokoi
i apartamentów hotelowych oraz pomieszczenia konferencyjne. Powierzchnia całkowita obiektu wynosić będzie 8800 m2.
Koncepcję architektoniczno – urbanistyczną odbudowy Hotelu Müllera opracowali
architekci z Archi – Size Pracownia Architektoniczna Jakub Kaczorowski.
Jak przyznają władze miasta, inwestycja ta
jest wizerunkowo jedną z najważniejszych
na przestrzeni ostatnich lat.
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Odsłanianie pamiątkowych tablic
na Ciechocińskim Deptaku Sław na
stałe wpisało się w kalendarz eventów plenerowych, organizowanych
z udziałem znakomitości z dziedziny, filmu, muzyki, sportu i medycyny. Pierwszą osobą, która odsłoniła tutaj swoją gwiazdę był Prezes
Polskiego Związku Piłki Nożnej
Zbigniew Boniek. Kolejnymi osobistościami, które zaszczyciły kurort
swoją obecnością, byli Wojciech
Pszoniak, Maciej Stuhr, Włodzimierz Kowalewski, Janusz Majewski, Maryla Rodowicz, Katarzyna
Gaertner, Don Vasyl Szmidt, Robert
Korzeniowski, Kazimierz Kowalski,
Irena Szewińska, prof. Irena Ponikowska, prof. Zbigniew Wiatrowski, zespół „Zdrowa Woda”, Włodzimierz Lubański i Iwona Pavlović.
W styczniu 2020 roku Gmina Miejska Ciechocinek ogłosiła kierowany do studentów konkurs na
koncepcję architektoniczno-urbanistyczną rewitalizacji Ciechocińskiego Deptaka Sław i przyległych
terenów zielonych między ulicami
Kościuszki, Zdrojową, Aleją Armii
Krajowej i 3-go Maja.
– Chcemy wyeksponować tablice
z gwiazdami na deptaku. Dzięki temu
Ciechociński Deptak Sław będzie
atrakcyjniejszy i bardziej widoczny w
ciągu pieszym – podkreślał wówczas
burmistrz Leszek Dzierżewicz.
Do Urzędu Miejskiego wpłynęło
siedem zgłoszeń, z czego dwa zostały nagrodzone.
Pierwsze miejsce zajęły Agnieszka Siewierska i Aneta Kluba z Wydziału Kształtowania Środowiska
i Rolnictwa Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu
Technologicznego
w Szczecinie. Druga nagroda powędrowała do Małgorzaty Drzewieckiej z Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
To właśnie na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej zostanie
opracowany projekt, do którego
realizacji miasto zamierzało przy-

CIECHOCIŃSKI DEPTAK SŁAW
WKRÓTCE ZYSKA NOWĄ ODSŁONĘ

stąpić już w 2021 roku. Jednak
sytuacja związana z covid 19 i wynikająca z tego powodu utrata
znacznych dochodów budżetowych gminy sprawiła że zadanie
to najprawdopodobniej wykonane
będzie w 2022 roku.
Koncepcję architektoniczno - urbanistyczną rewitalizacji Ciechocińskiego Deptaka Sław opracowali
architekci z Archi – Size Pracownia
Architektoniczna Jakub Kaczorowski.

opracowana tak, aby miejsce to
służyło osobom w każdym wieku.
Dla najmłodszych został zaprojektowany duży rozbudowany plac
zabaw podzielony na dwie części
- jedna z nich dostosowana do najmłodszych mieszkańców i gości
naszego Uzdrowiska, a druga dla
dzieci starszych.
Z myślą o osobach w podeszłym
wieku zaprojektowany został plac
wśród drzew, na którym znajdą się
stoliki do gry w szachy i młynek.

Całość założenia parkowego ma
charakter geometryczny, niezmieniony został prostopadły układ alejek spacerowych. Główne elementy
kompozycyjne zostały zaplanowane na planie koła lub jego części –
są to: dwa place (jeden powstały na
przecięciu dróg w zachodniej części
założenia oraz plac w północno-zachodniej części składający się
z kilku kół o zróżnicowanej średnicy); okrąg łączący funkcję dróżki
i rabaty, na północy; poszczególne
fragmenty placu zabaw dla dzieci
oraz wiele rabat z nasadzeniami roślinnymi.

Aby podkreślić znaczenie znajdujących się na Deptaku Gwiazd, zaprojektowane zostało specjalne oświetlenie, które umieszczone zostanie
po obu stronach każdej płyty. To
rozwiązanie umożliwi spacerowiczom podziwianie “gwiazd” również po zmroku, a ponadto stworzy
wyjątkowy nastrój.

W projekcie znalazły się także elementy małej architektury. Nowa
odsłona Ciechocińskiego Deptaka
Sław to także ławki i latarnie stylizowane na historyczne. Zostaną
one wykonane z metalu i drewna
co wprowadzi specyficzny klimat
w tym miejscu.

Całość terenu zostanie również
objęta monitoringiem, a w wybranych miejscach pojawią się punkty
dostępu do bezpłatnego internetu.

Warto podkreślić, że cała koncepcja Deptaka w założeniu zostanie

Dodatkową atrakcją na zrewitalizowanym obszarze będzie fontanna przedstawiająca w skali rzeczywistej spacerującą po Ciechocinku
parę z okresu 20-lecia międzywojennego.

Rewitalizacja Ciechocińskiego Deptaka Sław sprawi, że będzie to kolejna wizytówka naszego miasta.
Miejsce, gdzie każdy znajdzie coś
dla siebie i spędzi sympatycznie
wolny czas.
Zdrój Ciechociński 5

Camping w Ciechocinku zdobywcą II miejsca
w konkursie na Najlepszy Camping w Polsce!

POWSTAJE
PROJEKT HALI
PNEUMATYCZNEJ
NA BOISKU ORLIK
PRZY SP1
W głosowaniu na Budżet Obywatelski
w 2018 roku bezkonkurencyjny okazał
się projekt budowy hali pneumatycznej nad Orlikiem znajdującym się przy
Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku.
W głosowaniu udział wzięło 1262
mieszkańców Ciechocinka, z czego aż
854 z nich poparło projekt budowy zadaszenia.
Budowa hali pneumatycznej nad Orlikiem sprawi, że z miejsca tego korzystać można będzie przez cały rok bez
względu na warunki atmosferyczne.
Dzięki tej inwestycji prowadzić tutaj
będzie można całoroczne lekcje WF,
dodatkowe zajęcia sportowe, tj. treningi piłkarskie, siatkarskie, bokserskie, karate. Pozwoli to także na rozwinięcie sportowych zainteresowań
mieszkańców naszego miasta oraz na
organizację imprez sportowych.

Polska Federacja Campingu i Caravaningu to najstarsza i największa krajowa organizacja zrzeszająca polskie pola namiotowe i kempingi, która od lat organizuje
konkurs MISTER CAMPING, klasyfikując
i wybierając najlepsze miejsca noclegowe
tego typu.
Podobne klasyfikacje prowadzą także
organizacje caravaningowe w innych krajach Europejskich. Nawet ACSI dokonuje
regularnej oceny zrzeszonych w niej kempingów. A ostatnio również TripAdvisor
udostępnia strony z rankingami kempingów w poszczególnych państwach, gdzie
mamy możliwość sortowania wyników
po ocenach lub według tak zwanej “best
value” wymienionych miejsc. Przykładowo, taka lista dostępna jest dla kempingów w Niemczech i we Włoszech.
W konkursie biorą udział wszystkie campingi zgłoszone do bazy PFCC, a więc
będące partnerami federacji. Konkurs
współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Laureaci konkursu poza pamiątkowym certyfikatem
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i dyplomem mogą liczyć na aktywną promocję w kraju i za granicą.
Ciechociński Camping nr 17 znajdujący
się przy ul. Kolejowej 4B kolejny raz zdobył drugie miejsce w tym prestiżowym
konkursie.
- Jest to już piąte wyróżnienie przyznane
przez Federację. Ta znakomita passa trwa
od 2016 roku, kiedy nasz kompleks turystyczny uzyskał tytuł najlepszego campingu w Polsce i zaszczytny tytuł Mister
Camp. W kolejnych latach zawsze plasował się na II miejscu – przyznał burmistrz
Ciechocinka Leszek Dzierżewicz.
Otrzymanie nagrody Mister Camping
2020 to nie tylko kolejne wyróżnienie do
kolekcji. To także motywacja do dalszego
rozwoju ośrodka, modernizacji obiektów,
podnoszeniu standardu i usług oferowanych na terenie Campingu. Każdego roku
dokładamy starań, aby ośrodek przyciągał
nowych gości i zapewniał wspaniały odpoczynek.

Gmina Miejska Ciechocinek 10 listopada br. podpisała umowę na wykonanie
projektu budowlano – wykonawczego
dla zadania “Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą”.
Wykonawca zadania, czyli firma PRIMTECH Szymon Kita z Tarnowskich Gór,
w ramach projektu dokonać ma inwentaryzacji obiektu, wykonać koncepcję
projektową hali wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz projekt budowlano – wykonawczy. Ponadto do zadań
firmy należy sporządzenie kosztorysu
projektu i przedmiarów, specyfikacji
technicznych oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do otrzymania
pozwolenia na realizację inwestycji.
Projekt wraz z pełną dokumentacją ma
wpłynąć do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku do 30 kwietnia 2021 roku.
Koszt jego wykonania to 24.477,00 zł
brutto.

Wszystko ma swój czas i miejsce…
Z dniem 28 grudnia 2020 r. podjęłam
decyzję przejścia na emeryturę i zakończenia swojej drogi zawodowej,
a tym samym sprawowania funkcji Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury
w Ciechocinku.
Całe moje życie zawodowe związałam
z pracą w sektorze kultury, w tym 22
lata jako dyrektor MCK. Był to czas
zarówno trudny, jak i pełen sukcesów,
osiągnięć i satysfakcji.
Korzystając z okazji, chciałabym bardzo serdecznie podziękować za współpracę, za okazaną życzliwość i pomoc,
kiedy jej potrzebowałam.
Dziękuję Panu Burmistrzowi, Radnym
Miasta, byłym i teraźniejszym pracownikom Miejskiego Centrum Kultury.
Zdaję sobie sprawę, że wypracowana

renoma instytucji i realizacja wielu
wydarzeń artystycznych nie byłaby
możliwa bez wsparcia przychylnych
i wspaniałych ludzi, z którymi współpracowałam.
Dziękuję uczestnikom pracowni i kół
zainteresowań za wiele lat owocnej
współpracy, o której pamięć pozostanie dla mnie miłym wspomnieniem.
Szczególnie gorąco dziękuję kochanym widzom, wspaniałej publiczności.
To Wy byliście, jesteście i będziecie
inspiracją i motorem działania naszej
instytucji.
A mojemu następcy życzę satysfakcji
i wielu zawodowych sukcesów.
Będę trzymać kciuki.
Dyrektor MCK Barbara Kawczyńska

WOŚP CIECHOCINEK - W 2021 GRAMY ON-LINE!
W związku z panującą sytuacją epidemiczną w całym kraju i wprowadzanymi
obostrzeniami - podjęliśmy bardzo trudną decyzję, wynikającą z troski o zdrowie
naszych wolontariuszy i całego Sztabu
obsługującego WOŚP: w 2021 Ciechocinek zagra on-line.
Mamy nadzieję na zrozumienie naszej
decyzji, ale w tym wypadku rozsądek
i odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo drugiego człowieka są dla nas
najważniejsze.
Szczegóły zbiórki internetowej miasta
Ciechocinek dostępne są na naszym profilu FB:
https://www.facebook.com/kino.zdroj
Okażcie jak zawsze Wasze wielkie serca.
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WZROSTU STAWEK
PODATKOWYCH NIE BĘDZIE!
W związku z rozpowszechnianymi informacjami o przesądzonym wzroście stawek podatkowych na 2021 rok, uprzejmie
informuję, że w październiku br. przedstawiłem – na spotkaniu konsultacyjnym z radnymi Ciechocinka – propozycje zmiany stawek podatkowych. Służyć ona miała pokryciu realnego spadku wartości pieniądza, wynikającego z inflacji. Proponowane przeze mnie stawki podatkowe, mimo przyjętego wzrostu, istotnie odbiegały od stawek maksymalnych, określonych
przez Ministra Finansów, co w konsekwencji powoduje i tak utratę możliwych do uzyskania przez budżet miasta dochodów
w wysokości 1.255.683,00 zł. Utrzymanie stawek podatkowych na niezmienionym poziomie, bez uwzględnienia wysokości
wzrostu wskaźnika cen i towarów konsumpcyjnych w roku bieżącym o 3,9%, prowadzić będzie do kolejnego zwiększenia
ubytków dochodów budżetowych. Przedstawiając nowe propozycje stawek podatkowych na 2021 rok, kierowałem się
także przesłanką, że lepszym rozwiązaniem jest sukcesywna regulacja ich wysokości (na corocznym poziomie inflacji), od
rozwiązań wprowadzania wzrostu podatków rzadziej, lecz znacznie przekraczających ten wskaźnik.
Jakie byłyby skutki proponowanych stawek pozwolę sobie przedstawić na przykładzie trzech wybranych podmiotów gospodarczych i średniego gospodarstwa domowego. Ponieważ największymi płatnikami podatku od nieruchomości są podmioty sanatoryjne, do wyliczeń przyjęto:
• niewielkie sanatorium o powierzchni 3.544,00 m2, zlokalizowane na działce o powierzchni 10.181,00 m2;
• sanatorium średniej wielkości o powierzchni 7.622,00 m2, usytuowane na działce o powierzchni 17.386,00 m2;
• duży obiekt sanatoryjny o powierzchni 9.158,00 m2, położony na działce o powierzchni 23.499,00 m2.
Skutki finansowe dla każdego z tych podmiotów wyniosłyby odpowiednio: 84,42 zł, 169,14 zł i 243,58 zł miesięcznie. W przypadku podatku od osób fizycznych, dla posiadacza budynku mieszkalnego o powierzchni 100 m2, zlokalizowanego na działce 800 m2, skutki wzrostu wyniosłyby 5,75 zł kwartalnie.
Czy skutki tych podwyżek podatków mogły rzutować na funkcjonowanie przywołanych podmiotów gospodarczych? Czy
wzrost podatku dla osoby fizycznej o 5,75 zł kwartalnie może zachwiać jej budżetem domowym? Mam świadomość, że nikt
nie lubi wzrostu podatków, jednak musimy mieć świadomość, że to one stanowią główne źródło dochodów budżetowych.
Pragnę Państwa poinformować, że realizacja zadań obowiązkowych gminy, choćby potrzeby związane z funkcjonowaniem
placówek oświatowych, na które miasto przeznacza 11 mln zł środków własnych (koszt utrzymania ciechocińskiej oświaty to 16 mln zł, a subwencja oświatowa wynosi 5,03 mln zł), 4 mln zł przeznaczane na pomoc społeczną, ponad 10 mln zł
wydatków na potrzeby gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, by miasto było czyste, ukwiecone, utrzymało ponad
67 ha parków i terenów zielonych, by miało bezpieczne nawierzchnie dróg i ciągów pieszych, było należycie oświetlone,
bezpieczne, zabiegało o poprawę jakości powietrza, by spełnić normy, jakie obowiązują w uzdrowisku, by realizowało inwestycje gwarantujące rozwój i poprawę jego atrakcyjności. To tylko niewielki wycinek katalogu wykonywanych zadań.
Realizacji tych i szeregu innych działań służą środki finansowe pochodzące, między innymi, z podatków i opłat lokalnych.
Jako gospodarzowi miasta szczególnie leży mi na sercu dobro i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, co w sposób naturalny przekłada się także na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, bo przecież są to dla większości Ciechocinian
miejsca ich pracy.
Po pierwszym spotkaniu konsultacyjnym z radnymi Ciechocinka okazało się, że sytuacja epidemiczna w kraju uległa pogorszeniu, w następstwie czego 22 października br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w którym ponownie ustanowiono czasowe ograniczenie wykonywania działalności gospodarczej dla wielu obszarów. Spowodowało to konieczność
zamknięcia obiektów sanatoryjnych, co w konsekwencji przełożyło się na drastyczne zmniejszenie listy osób przybywających do uzdrowiska w celach leczniczych i turystycznych. Taka sytuacja wpływa na kondycję finansową wszystkich podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta. W I etapie pandemii gmina uchwaliła lokalną tarczę
antykryzysową, zwalniając podmioty czasowo z podatku od nieruchomości, a w przypadku podmiotów funkcjonujących
na bazie gminnych lokali użytkowych, z czynszów dzierżawnych.
Na domiar złego do budżetu gminy nie wpłynęły wielomilionowe kwoty, choćby z tytułu opłaty uzdrowiskowej. To sprawia, że nie jest możliwe ponowne uruchomienie tarczy pomocowej.
Jednak mając na uwadze sytuację, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy oraz wielu mieszkańców Ciechocinka, podjąłem decyzję o odstąpieniu od przygotowania projektów uchwał, dotyczących wzrostu stawek podatkowych.

Burmistrz Ciechocinka
Leszek Dzierżewicz
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ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1
kształcie w postaci więźby drewnianej. Żłobek wyposażony będzie
w windę w szybie murowanym oraz
dwie klatki schodowe. Posadowienie
budynku będzie na płycie i ławach
oraz stopach fundamentowych w sposób bezpośredni.
Budynek będzie miał wysokość 7.32m,
szerokość elewacji 24.8m, z płaskimi
i dwuspadowymi dachami o kącie nachylenia 26 º.
Elementy elewacji żłobka przyjmą
postać konarów drzew z zielonymi
koronami, co nawiązywać ma do bajkowego lasu. Cały kompleks otoczony
zostanie również ogrodem, w którym
posadzone zostaną nowe rośliny.

Gmina Miejska Ciechocinek ogłosiła właśnie przetarg pn. “Rozbudowa
przedszkola Samorządowego Nr 1 na
potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych”.

powstał także w porozumieniu i zgodnie z uzgodnieniami z pracownikami
ciechocińskich placówek przedszkolnych, którzy nakreślili program funkcjonalno-użytkowy żłobka.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego już budynku przedszkola o pomieszczenia żłobka integracyjno – rehabilitacyjnego z funkcją
sal i gabinetów leczniczo – fizjoterapeutycznych wraz z niezbędną infrastrukturą, instalacjami wewnętrznymi
i ciągami pieszo – jezdnymi. Wśród
nowych pomieszczeń znajdą się takie
jak: sala terapeutyczna do gimnastyki
korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej,
sala zajęć terapeutycznych (logopedycznych, psychologicznych i rewalidacyjnych), sala integracji sensorycznej, sala do terapii PECS, czy ”biała
sala” wyciszenia, relaksacji i obniżenia
stresu.

Projektowany obiekt ma w rzucie
kształt zbliżony do prostokąta. Kompleks będzie obiektem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym.
W podziemiu zlokalizowane zostaną pomieszczenia techniczne i magazynowe. Obiekt zaprojektowano
w systemie tradycyjnym ze ścianami
murowanymi, stropami drobnowymiarowymi, stropodachami o różnym

Ponadto założone zostaną trawniki
wykonane z wysokiej jakości mieszanki traw gazonowych do intensywnego
użytkowania (w tym na tereny sportowe). Będzie to starannie dobrana
kompozycja traw odpornych na częste
i intensywne użytkowanie, polecana
na mocno eksploatowane tereny rekreacyjne, świetnie znosząca ciężkie
warunki zewnętrzne i częste koszenie,
dzięki odpowiednio dobranym odmianom tworząca gęstą i zwartą darń,
szybko regenerującą się po intensywnych ugniataniach i mechanicznych
uszkodzeniach.
Oferty konkursowe wpływały do Urzędu Miejskiego do dnia 18.12.2020 r. do
godz. 10:00.

Obiekt ten będzie pełnił funkcję uzupełniającą istniejące przedszkole jako
żłobek w formule odpowiadającej pojęciu ochrony zdrowia.
-Chcemy, aby był to obiekt nowoczesny, spełniający najwyższe standardy
edukacyjne, gwarantujący optymalne
warunki rozwoju dzieci – podkreśla
burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz.
Dokumentację projektową wykonali architekci z Archi – Size Pracownia
Architektoniczna Jakub Kaczorowski.
Podkreślić jednak należy, że projekt
Zdrój Ciechociński 9

HAPPY GUITAR
Na wyjątkowej scenie tegorocznej edycji Happy Guitar Festiwalu zaistniał szeroki przekrój
osobowości, dźwięków i przedsięwzięć artystycznych, oryginalnego instrumentarium
i wirtuozerii, że nie sposób było przejść obojętnie obok tak kolorowego, tętniącego życiem
i radością miejsca. Cudownie było brać udział
w wydarzeniu tak potrzebnym. Festiwal odbył się dzięki życzliwości Miejskiego Centrum
Kultury - Kino Zdrój w Ciechocinku. Głównym
organizatorem było Centrum Niezależnego
Życia w Ciechocinku, które dziękuje wszystkim artystom i ekipie technicznej za wspaniałe
towarzystwo, a przede wszystkim za ciepły
i profesjonalny pod każdym względem przekaz
muzyki.
“Gramy bezpiecznie” - to była idea tego koncertu, którego celem było popularyzowanie
muzyki bluesowej i rockowej oraz przypominanie znanych utworów muzycznych, polskich
i zagranicznych. Wsparcia finansowego udzielił
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu oraz Starostwo
Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.
Szczególne podziękowania należą się Łukaszowi Małeckiemu – Firma Comea za przeprowadzenie transmisji internetowej i rejestracji
e-koncertu festiwalowego oraz dla Arkadiusza
Sobierajskiego – Firma Asco Stage za nagłośnienie i fantastyczne oświetlenie.

Jurek Szymański
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FEST ONLINE 2020
Fot. Agata Czerwińska

NA GOŚCINNEJ SCENIE MCK W CIECHOCINKU WYSTĄPILI:
#KRYSTEK - zespół założony przez Krystiana
Wierzchowskiego, który udziela się jako klawiszowiec w innych zespołach (Skołowani, Stara
Szkolą, Kujawska Grupa Bluesowa). W trakcie
koncertu wystąpił z gitarzystą Ryszardem Cejmerem, z którym wykonali kompozycje Krystiana Wierzchowskiego. Do wykonania jednego ze swoich utworów pt. „Kołysanka” muzycy
zaprosili Michała Kielaka – wirtuoza harmonijki
ustnej.
INDIVI DUO - to projekt dwóch muzyków na
co dzień związanych z działającymi po sąsiedzku zespołami: Marka Modrzejewskiego, frontmana ciechocińskiej Zdrowej Wody i Przemka
Łososia, wokalisty i harmonijkarza toruńskiego
Open Bluesa, Kilka lat współpracy panowie
przypieczętowali płytą „Ławeczka”. Składa się
na nią czternaście utworów autorstwa Marka
Modrzejewskiego (kompozycje i teksty), osadzonych na pograniczu akustycznego bluesa,
folku i ballady.
BADLY HURT SLIPPERS - zespół składający
się z bardzo młodych muzyków działający przy
Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku.
Zgodnie z założeniem festiwalu organizatorzy
starali się wspierać i promować młodych wykonawców, dają im szansę na wystąpienie na
profesjonalnej scenie, w towarzystwie znanych
i uznanych wykonawców.

SKOŁOWANI - to zespół, który powstał
w 2013 roku, a jego idea narodziła się
w Centrum Niezależnego Życia Sajgon
w Ciechocinku. Tworząc nostalgiczne ballady i rockowe riffy. Skołowani umiejętnie łączą różne style muzyczne, czego dowodem
jest świetnie przyjęta debiutancka płyta
„Wieczny chłopiec”, która uzyskała status
najlepszej płyty bluesowej 2017 roku w plebiscycie opiniotwórczego portalu bluesonline.pl. Niezwykły, wielopokoleniowy skład,
tworzony przez doświadczonych muzyków
oraz młode, gotowe rozbłysnąć gwiazdy,
stanowi zgrany i pełny energii zespół, który do nagrania pierwszej płyty zaprosił
znakomitych gości. Utwory Skołowanych
gościły m. in. na Liście Przebojów Programu
3, Polskiego Radia PiK, plebiscycie Radia
Wnet, w Programie I Polskiego Radia oraz
w wielu stacjach radiowych i telewizyjnych.
Wkrótce ukaże się kolejny album zespołu
„Korzenie”, a tymczasem „w nowe melodie
zasłuchani, jadą po przyszłość, koło w koło”,
dając koncerty w całej Polsce. Gościem specjalnym Skołowanych był:
MICHAŁ KIELAK - harmonijką ustną zainteresował się w wieku 15 lat. W 1995 roku
nawiązał kilkuletnią współpracę z bydgoską
grupą Green Grass, czego efektem były wydawnictwa Tańcz z nami (2001) i One Man
Band (2004). W 2002 roku znalazł się w sze-

regach inowrocławskiego zespołu Szulerzy,
z którym nagrał płyty Bez Ciebie (2003) i Pilnuj się! (2005), a także uczestniczył w fonograficznym projekcie Jaromi & Szulerzy Gra
w piki daje wyniki (2004, reedycja 2009).
W duecie z Jarosławem „Jaromim” Drażewskim (Blues Flowers) firmował album Rozum
Cielęcy (2003). W tym okresie współpracował
z wieloma wykonawcami z kręgu rodzimego bluesa: Blues Flowers (z którym na płycie
Smacznego! zadebiutował też jako wokalista), Blues Menu, Double Six, Doktor Blues,
Coolish Blues Session, K-3, Jąkpa Blues Band,
Adam Kulisz i Magda Piskorczyk. W duecie
z tą ostatnią wziął udział w International Blues
Challenge w Memphis w 2005 roku. W 2016
roku wystąpił na jednym z najstarszych festiwali mistrzów harmonijki ustnej „Battle Of
Blues Harps” w Los Angeles. W 2019 wystąpił
na Guangzhou Harmonica Festival w Chinach.
Obecnie regularnie występuje w różnych
konfiguracjach, m.in z: Sebastianem Riedlem,
Romkiem Puchowskim, Tymonem Tymańskim, Leszkiem Winderem, Janem Gałachem,
Adamem Kuliszem, Jakubem Andrzejewskim. Oraz z grupami Cree, Krzak, Pokój Numer 3 i Czarny Pies.

Jurek Szymański
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Fot. Bartosz Slrajnowski
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Mikołajki w Ciechocinku
Tradycyjnie, jak co roku, 6 grudnia,
czyli w Mikołajki, na Skwerze Excentryków punktualnie o 16:30 rozbłysnęła miejska choinka, a na ulicach
miasta świąteczne iluminacje.
Obowiązujące ograniczenia sanitarne sprawiły, że zaplanowane było
jedynie symboliczne uruchomienie
światełek na choince przez krasnala
Maksia w asyście Mikołajek.
Zwyciężyła jednak siła tradycji. Ciechocinianie cierpliwie oczekiwali na
tę magiczną chwilę, kiedy rozbłysły
tysiące różnobarwnych światełek.
– Piękną tradycją stało się to, że każdego roku w mikołajkowe popołudnie spotykamy się na centralnym
placu naszego miasta, aby wziąć
udział we wspólnym uruchomieniu
świątecznej instalacji na choince
miejskiej, ale także wszystkich dekoracji na terenie Ciechocinka – mówił
burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz. – Cieszę się, że pomimo, iż
obowiązują nas pewne ograniczenia
sanitarne, mogliśmy być razem.

Fot. Bartosz Slrajnowski
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MALEŃKA MIESZKANKA CIECHOCINKA
ZNÓW POTRZEBUJE POMOCY!

Serce Kasi znów umiera! Maleńka dziewczynka, którą udało się uratować właśnie
dzięki Wam, jest w stanie krytycznym!
Niestety, wada serca znów się pogłębiła.
Kasia w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
Przestawały pracować już wątroba i nerki… Najlepsi lekarze w Münster już czekają. Tylko pilna operacja może ocalić życie.
“Serce naszej córeczki jest jak tykająca
bomba… Przeszła już dwie operacje, dzięki którym żyje, nadal jest z nami i sprawia,
że to wszystko ma sens. Niestety, konieczna jest trzecia operacja i musi odbyć się
jak najszybciej! Ze względu na krytyczny
stan, prof. Malec zakwalifikował Kasię do
pilnej operacji. Musimy jak najszybciej
zebrać środki, by móc za nią zapłacić…” piszą państwo Patrycja i Piotr Intek.
Kasia Intek ma półtora roku. Urodziła się
ze złożoną wadą serca. W swoim krótkim
życiu przeszła wiele, o wiele więcej niż
niejeden dorosły. Chwilę po przyjściu na
świat przeszła interwencyjne cewnikowanie serca, co pozwoliło jej doczekać
operacji. Lecz to nie wystarczyło... Kasia
musiała mieć jeszcze kolejne cewnikowanie, była wiele razy w szpitalu na kontroli
małego serduszka. W listopadzie tamtego roku Państwo Intek dostali nadzieję,
że Kasia może mieć serce dwukomorowe
- jak każdy zdrowy człowiek. Profesor
Malec i profesor Januszewska z kliniki
w Münster podjęli się operacji dziewczynki!
14 Zdrój Ciechociński

PODARUJ KASI 1% PODATKU
W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000396361
W polu „Cel szczegółowy 1%”:
0100891 Katarzyna
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie
w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”

PROWADZONA JEST TAKŻE
ZBIÓRKA PIENIĘDZY

Po długim czasie oczekiwania w związku
z pandemią, Kasia dostała termin zabiegu. W lipcu tego roku odbyła się długo
wyczekiwana operacja. To dzięki hojności
mieszkańców Ciechocinka i wielu innych
osób Kasia mogła przejść operacje w Klinice w Münster i zyskać szanse na normalne życie.
Niestety, serduszko Kasi nie pracuje tak,
jak powinno. Wada okazała się o wiele
bardziej skomplikowana.

www.siepomaga.pl/kasia-intek

KASI MOŻNA RÓWNIEŻ POMÓC
POPRZEZ WPŁATY NA KONTO:
NUMER KONTA:
89 2490 0005 0000 4530 6240 7892
ODBIORCA: Fundacja SiePomaga
TYTUŁEM: 25745 Katarzyna Intek darowizna
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie
w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”

Dziewczynka jest słaba, śpi 17 godzin
dziennie. Niewydolna prawa komora
przestała rosnąć, prawy przedsionek zaczął przerastać, zastawka trójdzielna już
właściwie nie działa, krew - zamiast płynąć, stoi w miejscu.
Rodzice Kasi są zrozpaczeni - życie ich
dziecka znów jest zagrożone. Ponownie
pojawił się ten strach, najgorszy z możliwych, który mrozi od środka i nie pozwala
myśleć o niczym innym.
Kasia pilnie potrzebuje kolejnej operacji.
Operacji, która może uratować jej życie,
ale jest bardzo kosztowna.
Rodzice Kasi nie są jednak w stanie samodzielnie zdobyć takiej sumy, a liczy się
każdy dzień. Dlatego po raz kolejny zwracają się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc w ratowaniu życia ich córki.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE
DEKORACJE ŚWIĄTECZNE

OGŁOSZENIA
MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ
TELEFON W SPRAWIE SENIORA

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia
udziału w konkursie. Komisja przyzna nagrody
w dwóch kategoriach: domy i mieszkania prywatne oraz obiekty użyteczności publicznej.
Pod ocenę wzięte zostaną takie aspekty jak:
wykonanie i estetyka instalacji, pomysłowość
oraz wkład w stworzenie świątecznego nastroju w uzdrowisku.
Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody, a zdjęcia
nagrodzonych domów i obiektów umieszczone
zostaną na stronie internetowej www.ciechocinek.pl oraz na łamach „Zdroju Ciechocińskiego”.
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 it@ciechocinek.
pl
Termin zgłoszeń: 15-31 grudnia 2020

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 2020 rok
porady udzielane są w każdy piątek w godz. 10-14.

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

Dyżury
Od dnia 19 października 2020 r. odwołane są dyżury radnych w Urzędzie
Miejskim w Ciechocinku.
Mieszkańcy mogą kontaktować się z radnymi e-mailowo lub za pośrednictwem Biura Organów Samorządowych
(tel. 54 283 63 05, e-mail: radamiejska@ciechocinek.pl)

APLIKACJA MOBILNA ECO HARMONOGRAM
Została uruchomiona aplikacja mobilna EcoHarmonogram, która pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, podając swój adres zamieszkania.
Aplikacja Eco Harmonogram jest darmowa i dostępna do ściągnięcia w sklepach
AppStore (dla systemu IOS), Google Play (dla systemu android) oraz Windows Phone Store (dla systemu Windows Phone).
W aplikacji znajdują się również inne informacje takie jak:
• jak należy sortować śmieci,
• gdzie się znajduje i co należy oddawać do PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
• kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów,
• termin płatności za odpady.
Gmina ma możliwość wysłania użytkownikowi aplikacji mobilnej wiadomości o np.
zmianie terminu wywozu, zbliżających się imprezach ekologicznych itp. Użytkownik aplikacji może bezpośrednio do firmy wywozowej i właściwego merytorycznie
wydziału w urzędzie zgłaszać problemy z odbiorem odpadów, dzikie wysypiska itp.
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#ZDANIEM PSYCHOLOGA

IDĄ ŚWIĘTA....

AUTOR: MONIKA KOFEL-DUDZIAK

Wszystkim nam nie jest teraz lekko.
Dużo w nas napięć fizycznych i psychicznych. Dużo niepewności, bezradności, złości, podziałów. Zalewają nas
słowa, argumenty, hasła i relacje. Zastyganie w niemocy jest dla wielu obecnie
dominującą jakością w naszej rzeczywistości. Gdy jesteśmy od siebie oddaleni,
trudniej o bliskość. Oddaleni zarówno
fizycznie, jak i psychicznie. Wierzę w to,
że aby być blisko z innymi, najpierw trzeba być blisko z samym sobą. Wierzę, że
prawdziwa moc bierze sie ze spokoju.
Moc potrzebna również do walki o to,
co dla nas ważne. Dlatego budujmy moc
w sobie, także mosty, zamiast murów.
Do tego potrzeba rozluźnionego ciała
i spokojnej głowy. I w całym tym naszym codziennym zawirowaniu pojawia
się ten czas... Idą święta.
Trzeba nam zadać sobie pytanie: co
wspiera nas w powrocie do wewnętrznego spokoju? Czego potrzebuję? Co tak
naprawdę będzie najlepszym prezentem
na tegoroczne święta? Co zrobię w tym
roku inaczej? Jak przemienię czas przedświątecznej gorączki w czas pełen spokoju i miłych momentów?
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Napisz wiadomość do osoby, o której
myślisz od dawna, a z którą nie masz
kontaktu. Może za kimś tęsknisz, może
chcesz o coś zapytać, podziękować
czy przeprosić. Nie odkładaj tego na
wieczne nigdy. Wyniki 75 letnich badań
przeprowadzonych na Uniwersytecie
Harvarda na temat tego, co sprawia, że
ludzkie życie jest udane mówią jednoznacznie, że to dobre relacje czynią nas
zdrowszymi i szczęśliwszymi. Nawet
jeśli to będzie jedna wiadomość, napisz
w niej to, co dla ciebie ważne. Nie oczekuj niczego w zamian. To bardzo oczyszczające doświadczenie.

AUTOREM ZDJĘCIA JEST:
SŁAWOMIR STAŃCZYK

ZDJĘCIA CZŁONKÓW
CIECHOCIŃSKIEGO
TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO

FOTOMIGAWKA

Zadbaj o czas tylko dla siebie – może
relaksująca kąpiel, medytacja, sen, dobry posiłek, pogaduchy z przyjaciółką/
przyjacielem. Może będzie to spacer
bez celu, przed siebie. Po to by iść, popatrzeć na swoją okolicę, jakbyś widział/a
ją pierwszy raz. Po to, by przewietrzyć

głowę z nadmiaru myśli, oczyścić umysł
z całodziennych „muszę”, „trzeba”, „należy”. Być może potrzebujesz potańczyć,
porysować, odkurzyć stary flet czy gitarę, a być może aparat fotograficzny.
Może będzie to znalezienie czasu na
codzienną pauzę po to, by wypić aromatyczną herbatę/kawę bez przeglądania
telefonu czy oglądania telewizji. W ciszy delektując się smakiem, zapachem
i odpływając w przyjemnych myślach
spoglądając na światełka choinki. Może
potrzebujesz ciszy, a może muzyki... Zatrzymaj się, oddychaj, doświadczaj. Jednym z wyznaczników poziomu naszego
dobrego samopoczucia jest to czy jesteśmy wyspani. Zastanów się nad tym,
może zacznij kłaść się spać trochę wcześniej z intencją prawdziwej regeneracji.
Warto zadbać o poziom energii życiowej. Daj sobie szansę na wyspanie się.

#Zdaniem Psychologa

Zadbaj o wspólny czas z najbliższymi, upieczcie pierniczki, udekorujcie
dom.... ale przede wszystkim zwolnijcie. Przejdzcie na tryb offline, chociaż
trochę. Niech ten czas będzie radosny,
a nie nerowowy bo coś jest niedopięte
na ostatni guzik. Zróbcie sobie gorącą
czekoladę i obejrzyjcie coś razem, zagrajcie w planszówkę, pośmiejcie się,
zróbcie sobie śmieszne świąteczne zdjęcia, potańczcie, pośpiewajcie, idzcie na
spacer. Gwarantuje, że dzieci właśnie
takich wspomnień pragną mieć jak najwięcej. Wypełnijmy ten czas ciepłą, radosną obecnością. Zrezygnujmy z tak
dobrze znanego zabiegania, nerwówki,
szorowania na połysk i zmęczenia, za
którym idzie często brak cierpliwości
i krzyk. Święta to też wspaniały czas na
naukę dobroczynności - rozdajcie pierniczki sąsiadom, wesprzyjcie jakąś zbiórkę... Pomyślcie o kimś, kto teraz jest sam
i róbcie coś, by jego codzienność była
lżejsza, znośniejsza. Świat online stworzył nowe opcje – jeśli inaczej się nie da,
tak też można być razem.
Niech się spełni to, czego tak na prawdę
potrzebujesz na te święta. Niech to pomoże Ci czuć się dobrze ze sobą i w twoim życiu. Daj sobie przyzwolenie na spokój, radość i bliskość. Dobrego czasu.

Monika Kofel-Dudziak

#Na deptaku w Ciechocinku

WIKTORIA KAWECKA
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.
Kiedy w Ciechocinku zaczynał się letni
sezon, do uzdrowiska zjeżdżały najlepsze
gwiazdy opery i operetki. Koncerty odbywały się w teatrze, muszli koncertowej,
w sali balowej Hotelu Müllera, a nawet
na basenie termalno-solankowym, gdzie
urządzona była letnia kawiarnia. Muzyka
rozbrzmiewała przez cały sezon od maja
do września. Jedną z ulubienic ciechocińskiej publiczności była Wiktoria Kawecka. Zawitała do Ciechocinka dwukrotnie:
w 1923 r. i 1926 r. Była już dojrzałą artystką, którą znała cała Europa. Nic dziwnego, że jej koncerty przyciągały pod tężnie wielu melomanów.
Wiktoria Kawecka urodziła się w 1875
r. w Warszawie. Uczyła się śpiewu pod
okiem Bronisławy Dowiakowskiej i Honoraty Majeranowskiej. Debiutowała jako
osiemnastolatka partią Wilmy w „Wesołej dwójce”. Szybko zwróciła uwagę
doskonałymi warunkami zewnętrznymi.
Zgrabna blondynka o dużych niebieskich
oczach, obdarzona dźwięcznym głosem
zachwycała męską część publiczności.
Wyszła za mąż za Bolesława Wielogłowskiego.
Śpiewała najsłynniejszy szlagier początku XX wieku: „Andzię”. Publiczność
nuciła melodię, a Kawecka zarobiła majątek. O jej popularności świadczy też
m. in. wydanie kilku pocztówek z jej podobizną. Odnosiła sukcesy, zdobywając
w ciągu kilku lat tytuł primadonny operetki warszawskiej. Znała ją też rosyjska
publiczność, bowiem artystka co roku
wyjeżdżała na dwumiesięczne tournee,
występując w Petersburgu, Kijowie,
Odessie. Śpiewała gościnnie w Łodzi
i Wilnie. Jej rywalką była Lucyna Messal, która przewyższała ją zdolnościami
aktorskimi. W 1910 r. Kawecka przeniosła się więc w głąb Rosji, gdzie śpiewała
w kilku językach. Osiągnęła ogromny

sukces artystyczny i finansowy. W 1913
r. występowała w Londynie. Polska publiczność usłyszała ją dopiero w 1914 r.
na koncercie w warszawskiej filharmonii. Sopranistka śpiewała pieśni Chopina
i Niewiadomskiego.
Śpiewaczka zasłynęła umiejętnością
gwizdania, którym posługiwała się jak rodzajem instrumentu. Publiczność uwielbiała jej koncerty, na których nie tylko
śpiewała, lecz także gwizdała, jodłowała,
akompaniując na fortepianie. Wspominano, że „bez instrumentu, gwiżdżąc,
potrafiła robić muzykę”. Mężczyźni obsypywali ją kosztownymi prezentami.
Często dostawała od bogatych kupców kosze kwiatów, a nierzadko wśród
nich mogła znaleźć kosztowny kamień.
O uwielbieniu jej zdolności niech świadczy fakt, że bogaty cukiernik warszawski
Edmund Gwizdalski podarował jej willę
Wersal w Skolimowie. Wnętrze budynku
ozdabiały malowidła i medaliony z gipsu
z wizerunkiem ulubienicy „słowika warszawskiego”. Jak pisze Małgorzata Baranowska: „Gdyby żyła dziś, śpiewałaby
jazz, scat”.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Wiktoria Kawecka osiadła w Warszawie. Niepowodzeniem zakończyło się założenie własnego teatru operetkowego.
Nie udało jej się również objąć dyrekcji
opery i operetki w Wilnie. Przez kilka sezonów grała w Teatrze Nowości. Potem
przez kilka lat odwiedzała teatry m. in. we
Lwowie, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy,
Grudziądzu. Śpiewała też w Bukareszcie
i Nicei.
Artystka była kobietą niezwykle elegancką, toteż stała się dyktatorką mody. Naśladowano jej kreacje, krawcowe kopiowały jej suknie na zamówienie swoich
klientek. Lubiła dobrą zabawę w gronie
przyjaciół, można ją było spotkać w kasynach Monte Carlo, gdzie dla relaksu grała
w ruletkę.
Kompozytorzy tworzyli na jej zamówienie liczne piosenki. Nagrała wiele płyt
gramofonowych dla znanej wytwórni fonograficznej Syrena Rekord, toteż dzięki
temu można posłuchać, jak brzmiał jej
#Na deptaku w Ciechocinku

głos. A jak wyglądała i mówiła, można
sprawdzić, oglądając film „To, co drożej
milionów”, w którym zagrała główną rolę.
Miała słabość do biżuterii, z pasją kolekcjonowała brylanty. Dochody przynosiła
jej również kamienica przy ul. Hożej 39.
Stanisław Jellenta wspomina, że wyróżniała się postawą społeczną i dobrocią.
Pamiętała o starych i schorowanych
kolegach, których wspierała finansowo.
Była zasłużonym członkiem ZASP. Zmarła w styczniu 1929 r. podczas gościnnych
występów w Warszawie. Została pochowana na cmentarzu na Powązkach. Grób
Kaweckiej-Wielogłowskiej jest ozdobiony okazałą kompozycją rzeźbiarską, która
przedstawia dwie kobiety: zmarłą artystkę w pięknej sukni, a opłakuje ją płaczka
zasłaniająca kurtyną postać śpiewaczki.
Została uczczona w Warszawie, gdzie
jedna z ulic nosi jej imię.
Wiktoria Kawecka pozostawiła po sobie
ogromny majątek wart około pół miliona ówczesnych dolarów. Dorobiła się
nieruchomości, a także kufrów pełnych
ubrań i futer. Największy zachwyt budził
52 karatowy brylant. Nic dziwnego, że
nazywaną ją „królową brylantów”. Zgromadzony majątek odziedziczyła rodzina.
Aldona Nocna
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PIŁKARSKI WEEKEND GRUP
MŁODZIEŻOWYCH ZDRÓJ OSIR CIECHOCINEK
Mikołajkowy turniej orlika 2011 we
Włocławku zakończył się sukcesem.
Zespół kolejno wygrał z gospodarzami
Włocłavią 3-2, Wiślaninem Bobrowniki 2-0 i Liderem Włocławek 3-0.

W każdym zespole wytypowano wyróżniającego się zawodnika. Nagrodę
w naszym zespole otrzymał Igor Słomkowski, natomiast zawodnik Zdroju
Janek Wódecki został uznany za najlepszego zawodnika całego turnieju.
Natomiast drużyna Żaka 2012/2013
wzięła udział w Turniej Mikołajkowym
w Toruniu. Chłopcy jak burza przeszli
rozgrywki grupowe pokonując Juventus Toruń, Elanę Toruń oraz BKS
Bydgoszcz. W meczu o finał w bardzo
emocjonujacym meczu po rzutach
karnym ulegliśmy FA Toruń, mimo że
już prowadziliśmy 2:0 (mecz zakończył się remisem 2:2). Chłopcy lekko
podłamani takim obrotem sprawy i co
tu dużo mówić, już mocno zmęczeni
po blisko 80 min gry przegrali mecz
o 3 miejsce z gospodarzami turnieju.
Duże słowa uznania dla naszych zawodników za grę i starania w każdym
pojedynku.

OSTATNIA RUNDA ROZGRYWEK PZPN
W KATEGORII MŁODZIK II LIGI WOJEWÓDZKIEJ
W niedzielę 8 listopada odbyła się
9 kolejka w rozgrywkach II ligi wojewódzkiej Młodzików D2. Młodzicy Zdrój OSiR Ciechocinek wygrali z niepokonanym dotąd liderem
z Włocławka pokonując Młodą
Wrocławiankę Włocławek 3:2 (2:1).
Gole zdobyli Wiktor Stefański i Olek
Kornacki.
Natomiast w środę 11 Listopada odbyła się ostatnia kolejka rozgrywek
PZPN drużyny młodzika Zdrój OSiR
Ciechocinek i nieznaczna przegrana z drużyną z Lubrańca 2:1. Trzeba oddać gospodarzom, że wygrali

zasłużenie. Stworzyli wiele sytuacji
do zdobycia gola, ale na posterunku świetnie spisywał się w bramce
Mikołaj Drwięga oraz obrona dowodzona przez Witka Ziętka i Dawida
Chyżyńskiego. Gola zdobył niezawodny Wiktor Stefański po akcji
Olka Kornackiego. Zespół młodzika
Zdrój OSiR Ciechocinek zajął trzecie
miejsce w grupie II ligi wojewódzkiej
Młodzików D2, a co dużo ważniejsze chłopcy pokazują, że ich rozwój
idzie w dobrym kierunku. Coraz więcej składnych i przemyślanych akcji.
Oby tak dalej!

KOLEJNY SUKCES CIECHOCIŃSKIEJ PŁYWACZKI
Po bardzo długiej przerwie
dwunastoletnia pływaczka z
Ciechocinka Natalia Jabłońska wystartowała w dniach
28-29 listopada, w Mławie.
Odbyły się tam Zawody
Pływackie o Puchar Północnego Mazowsza. Konkurencja była mocna, ale Natalia
dwa razy zakwalifikowała
się do finału i zdobyła brązowy medal w konkurencji
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100 m stylem zmiennym.
Z powodu z epidemii ciechociński basen jest zamknięty
i UKS Kurort musiał zawiesić
treningi, dlatego też Natalia zmieniła barwy klubowe
i obecnie reprezentuje Toruń
Multisport Team.

TRZECIE MIEJSCE ZDROJU
Zakończyła się runda jesienna klasy
okręgowej grupy 2 Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Ciechociński Zdrój po siedemnastu kolejkach
uplasował się na trzecim miejscu w tabeli. Jesienne wyniki z optymizmem pozwalają wyczekiwać piłkarskiej wiosny.

Drużyna prowadzona przez Sylwestra
Kiełbasę zdobyła 40 punktów, na co
złożyło się trzynaście zwycięstw, remis
oraz trzy porażki oraz bilans bramkowy
53 zdobyte gole i 19 straconych. Na
własnym boisku CKS wygrał siedem
spotkań, a w dwóch poniósł porażkę.
Na wyjazdach sześciokrotnie zwyciężał
i po razie remisował i przegrywał. Biało-niebiescy do lidera rozgrywek i miejsca
gwarantującego awans do IV ligi tracą
siedem punktów, zaś do miejsca drugiego, które daje baraże o IV ligę Zdrój traci
cztery oczka. Ponadto w rozgrywkach
Pucharu Polski na szczeblu podokręgu
Zdrój wygrał w II rundzie ze Startem
Stawki 2:0, lecz w spotkaniu III rundy
lepsza okazała się Kujawianka Izbica
Kujawska wygrywając 2:0. Jesienią barwy klubu reprezentowało osiemnastu
zawodników.
W tabeli prezentujemy pełne statystyki
z jesieni.
Ciechocinianie przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczną 11 stycznia.
Oprócz korzystania z bazy sportowej
OSiR, CKS rozegra także siedem spotkań towarzyskich:
• 23 stycznia - Victoria Czernikowo
(klasa okręgowa grupa 1)
• 30 stycznia - Elana II Toruń (klasa
okręgowa grupa 2)
• 6 luty - Unia Gniewkowo (IV liga)
• 13 luty - Legia Chełmża (IV liga)
• 20 luty - Cuiavia Inowrocław (IV liga)
• 27 luty - Lech Rypin (IV liga)
• 6 marca - Zamek Zamek Bierzgłowski
(A klasa grupa Toruń).
Spotkania kontrolne będą rozgrywane
na boiskach ze sztuczną nawierzchnią w Toruniu, Inowrocławiu, Rypinie.
Ostatni mecz odbędzie się na naturalnej
murawie w Zamku Bierzgłowskim.

wsparły klub z 96-letnią tradycją i są
z nim na dobre i na złe. Zarząd klubu
chciałby serdecznie podziękować za
okazane wsparcie, nie tylko finansowe,
ale także rzeczowe czy merytoryczne
jakie otrzymał w 2020 roku, a są to:

• Sponsor główny: Gmina Miejska Ciechocinek na czele z Burmistrzem Miasta
Panem Leszkiem Dzierżewiczem
• „Astex” Puczyńscy Tynki, Kleje, Farby
w Otłoczynie M.M. Puczyńscy
• Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami”
w Ciechocinku
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku
• Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
• Hurtownia Tężnia III w Ciechocinku
• Piekarnia „Szulecki” Bartomiej Szulecki w Ciechocinku
• Restauracja - Pizzeria „Neapol” Radosław Latopolski w Ciechocinku
• Restauracja - Pizzeria „U Tomaszka”
w Ciechocinku
• Pensjonat „Pod Jemiołą” w Ciechocinku
• Salony Meblowe „York”
• Centrum Budowlane „WinPol” w Ciechocinku
• Firma „Agropol” Zakrzewo Marcin Kowalczyk
• Szkoła Językowa „Duszek” Radosław
Duch
• FHU „PiK-BUD” w Aleksandrowie Kujawskim Karolina i Paweł Lewandowscy
• Salon Meblowy Jacek Świątkowski
w Aleksandrowie Kujawskim

• Firma „Agromlecz” w Lipnie
• Kawiarenka „Irenka” w Ciechocinku
• Firma „Gestor” w Toruniu
• KPUP Ekociech Sp. z o.o. w Ciechocinku
• FHU „Bazar Bis” w Ciechocinku
• Restauracja „Patio York” w Ciechocinku
• Osoby prywatne, które wolą pozostać
anonimowe
• Wszyscy kibice i sympatycy CKS
Zdrój, którzy zakupili bilety na mecze,
gadżety klubowe, przekazali 1% podatku, wsparli zbiórkę pieniędzy na portalu
zrzutka.pl
Wszystkim serdecznie dziękujemy i liczymy, że grono sponsorów, darczyńców i partnerów powiększy się, dzięki
czemu będziemy mogli nadal godnie
reprezentować klub Zdrój i miasto Ciechocinek na boiskach w całym województwie. #gramydlaCiechocinka

Korzystając z okazji życzymy wszystkim
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
dużo zdrowia, realizacji zamierzonych
planów i zamierzeń oraz Szczęśliwego
Nowego 2021 Roku.
Wszelkie aktualne informacje dotyczące
klubu dostępne na www.facebook.com/
ckszdroj lub www.ckszdroj.futbolowo.pl
Krzysztof Zakrzewski

Imię i nazwisko

Mecze

Bramki

Zółte
kartki

Łączny czas
gry (min)

Michał Kaźmierczak

18
18
16
17
18
15
15
16
15
5
7
4
15
8
15
17
16
12

0
4
2
0
2
1
0
4
0
1
3
1
3
0
11
8
4
8

1
2
3
0
3
5
1
2
0
0
0
0
1
2
5
1
2
2

1620
1620
1440
974
1605
1118
950
570
1026
288
294
164
1226
209
1310
964
1440
967

Jarosław Krzyżanowski
Kamil Wieczorkowski
Krzysztof Wasilkiewicz
Tomasz Niemyt
Patryk Kamiński
Błażej Zwolankowski
Kacper Żuchowski
Jarosław Mańka
Artur Smykowski
Szymon Ostrowski
Igor Kania
Radosław Czułkowski

Z pewnością skład zostanie uzupełniony nowymi zawodnikami.

Tomasz Fijałkowski

Tak dobrych wyników nie byłoby bez
wsparcia firm, instytucji i osób prywatnych, które mimo ciężkiego czasu

Piotr Walaszkowski

Daniel Matuszak
Marcin Majchrzak
Konrad Kaźmierczak
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Odkryj Ciechocinek!
Turniej tańca w Ciechocinku
fot. StudioPM oraz Bakalarz Photography

