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Wesołych Świąt! 
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

życzę Państwu, aby ten wyjątkowy, świąteczny czas 
upłynął na miłych spotkaniach w gronie rodziny 
i przyjaciół, by przepełniony był pomyślnością, 

spokojem i radością.
Niech życzenia składane przed wigilijną 

wieczerzą będą szczere i czyste jak biel opłatka, 
a nadchodzący Nowy Rok, niech będzie ich 

spełnieniem.

Burmistrz Ciechocinka

Jarosław Jucewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Sobierajski
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Uroczyste ślubowanie nowego Burmistrza Ciechocinka
Na LIV sesji Rady Miejskiej, która miała 
miejsce 9 listopada odbyło się zaprzysię-
żenie nowo wybranego Burmistrza Cie-
chocinka. Obejmujący urząd, Jarosław 
Jucewicz uroczyście ślubował dochować 
wierności prawu, a powierzoną funkcję 
sprawować tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców.

Symbolicznego przekazania nowemu 
włodarzowi łańcucha, insygnium władzy 
burmistrza dokonał Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jerzy Sobierajski. Ustępujący ze 
stanowiska, mianowany przez Premiera do 
pełnienia funkcji Burmistrza Ciechocinka 
Marcin Strych wypełniał swoje obowiązki 
przez 3 miesiące. Były kwiaty, gratulacje 
i życzenia dla rozpoczynającego urzędo-
wanie Jarosława Jucewicza oraz kwiaty 
i podziękowania dla Marcina Strycha. Gra-
tulujemy i życzymy dużo sukcesów!

Z nieukrywaną satysfakcją pragniemy Pań-
stwa poinformować, że ciechociński cam-
ping w konkursie na najlepszy camping 
w Polsce zajął 3. miejsce, uzyskując tytuł 
"Mister Camping 2022" jedno z najważ-
niejszych odznaczeń w polskim caravanin-
gu.

Konkurs „Mister Camping”, podobnie jak 
w latach poprzednich, organizowany jest 
przez Polską Federację Campingu i Cara-
vaningu we współpracy z Departamentem 
Turystyki Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki oraz z Polską Organizacją Turystyczną, 
a uczestniczą w nim campingi zrzeszone 
w Polskiej Federacji Campingu i Carava-
ningu.

Najlepsze campingi – laureaci konkursu są 
rekomendowane i promowane w wydawa-
nych przez PFCC mapach campingowych 
i informatorach oraz na stronie interneto-
wej Federacji www.pfcc.eu, prowadzonej 
w 6 wersjach językowych, która w bie-
żącym roku odnotowała ponad 6,3 mln 
wejść. Najlepsze polskie campingi promo-
wane są także przez Zagraniczne Ośrodki 
Polskiej Organizacji Turystycznej i na Naro-
dowym Portalu Turystycznym „Odkryj Pol-
skę” prowadzonym w kilkunastu wersjach 
językowych.

Ciechociński Camping 
na podium w konkursie „Mister Camping”
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Młodzi sportowcy z nagrodami! 

Jedenaścioro młodych sportowców, 29 
listopada otrzymało nagrody z rąk Burmi-
strza Ciechocinka Jarosława Jucewicza.

LISTA WYRÓŻNIONYCH OSÓB:

1. Maja Miecielska – w skokach przez 
przeszkody– Klub Jeździecki „Bonanza” w 
Konecku – za zajęcie I Wicemistrza Jeź-
dzieckiego na Mistrzostwach Polski Ama-
torów 2022 w skokach przez przeszkody w 
kategorii Open, które odbyły się w Toruniu 
w dniach 19-21.08.2022 r. - 1 000,00 zł.

2. Natalia Jabłońska – pływanie – Stowa-
rzyszenie MTP „Kormoran” Olsztyn – za 
zdobycie czterech Złotych Medali podczas 
XVIII Wiosennych Międzynarodowych Za-
wodach Pływackich w Giżycku w dniach 
26-27.03. 2022 r. - 1 000,00 zł.

3. Patrycja Kwiatkowska – boks – CKB 
„Potężnie” – za zajęcie II miejsca i zdobycie 
Srebrnego Medalu oraz Tytułu Wicemi-
strza Polski na XXI Mistrzostwach Polski 
Juniorek w boksie, w Bolszewie w dniach 
26-29.05.2022r. - 600,00 zł.

4. Igor Piotrowski – boks – CKB „Potężnie” 
– za zajęcie II miejsca i zdobycie Srebrnego 
Medalu oraz Tytułu Wicemistrza Polski na 

XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży Kadetów w boksie w Łomży w dniach 
29.04- 5.05.2022 r. w kategorii do 48 kg. 
- 1 400,00 zł.

5. Karolina Deręgowska – boks – CKB 
„Potężnie” – za zajęcie I miejsca i zdobycie 
Złotego Medalu oraz Tytułu Mistrza Pol-
ski na XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży Kadetów w boksie w Łomży w 
dniach 29.04- 5.05.2022 r w kategorii do 
46 kg. - 1 000,00 zł.

6. Patrycja Trykowska – boks – CKB „Po-
tężnie” – za zajęcie III miejsca i zdobycie 
Brązowego Medalu na na XXI Mistrzo-
stwach Polski Juniorek w boksie, w Bolsze-
wie w dniach 26-29.05.2022r. w kategorii 
+81 kg. - 600,00 zł.

7. Weronika Łęgowska– boks – CKB „Po-
tężnie” – za zajęcie I miejsca i zdobycie 
Złotego Medalu oraz Tytuł Mistrza Polski 
na III Mistrzostwach Polski Młodziczek w 
boksie które odbyły się 26.09.- 1.10.2022 
r, w Bytowie, w kategorii 44 kg. - 600,00 zł

8. Kacper Jaskrowski – boks – CKB „Po-
tężnie” – za zajęcie I miejsca na Mistrzo-
stwach Mazowsza w Warszawie oraz I 
miejsca na Turnieju Międzynarodowym w 
Rumunii który odbył się 15-16.10.2022 r. 
- 200,00 zł.

9. Krystian Kornacki– boks- CKB „Potęż-
nie”- za zajęcie II miejsca na Turnieju Mię-
dzynarodowym w Toruniu oraz II miejsce 
na Mistrzostwach Mazowsza w Warsza-
wie. - 200,00 zł.

10. Julia Jaskrowska – boks – CKB „Potęż-
nie” za zajęcie I miejsca i zdobycie Złotego 
Medalu na Mistrzostwach Mazowsza.- 
200,00 zł.

11. Dominik Miś – boks – CKB „Potężnie” 
za zajęcie I miejsca na Mistrzostwach Ma-
zowsza w w Warszawie oraz I miejsca na 
turnieju Międzynarodowym w Gnieźnie. - 
200,00 zł.

 Zdrój Ciechociński  5 



Blisko 200 osób oglądało w ciechociń-
skim hotelu Amazonka Conference & 
Spa pierwszy mecz polskiej reprezentacji 
na trwających w Katarze Mistrzostwach 
Świata w Piłce Nożnej. Mecz Polska – 
Meksyk ściągnął fanów futbolu do ofi-
cjalnej strefy kibica, gdzie ludzie z całej 
Polski podziwiali grę rodaków na wielkim 
ekranie. Pierwszy mecz z udziałem Pola-
ków rozegrany został na stadionie 974 w 
stolicy Kataru – Doha. 

- Kochamy piłkę nożną, ale wyjazd do Ka-
taru na mistrzostwa był poza naszym za-
sięgiem finansowym. Byliśmy na mundialu 
w Niemczech w 2006 roku. Wiemy jakie 
to wielkie przeżycie być na ogromnym 
stadionie i podziwiać grę rodaków. Tutaj 
(w hotelu Amazonka – przyp. red.) poczu-
liśmy atmosferę jak wtedy na stadionie w 
Hanowerze, gdy oglądaliśmy wygrany dla 
Polaków mecz z Kostaryką – mówi Rafał 
z Ciechocinka. 

- Przyjechaliśmy do Ciechocinka w celach 
biznesowych. Zatrzymaliśmy się w hotelu 
na jedną noc. Ucieszyliśmy się, że nie mu-
simy oglądać meczu Polska – Meksyk w 
pokoju hotelowym, ale możemy kibicować 
wspólnie z innymi. Oglądanie tego typu 

W uroczystym przemarszu spod Kole-
giaty Św. Apostołów Piotra i Pawła pod 
pomnik Romualda Traugutta wzięli udział 
przedstawiciele ratusza, radni miejscy, 
przedstawiciele różnych środowisk i or-
ganizacji oraz mieszkańcy naszego miasta 
i kuracjusze. Pochodowi towarzyszyły 
poczty sztandarowe i Orkiestra Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Raciążka. Przed-
stawiciele władz i organizacji złożyli także 
kwiaty pod pomnikiem Romualda Trau-
gutta.

Tego dnia również Dworek Prezydenta 
RP zaprosił wszystkich chętnych do zwie-
dzenia wystawy „Niepodległa, Ojcowie 
Niepodległości”. Miejskie Centrum Kul-
tury zorganizowało Koncert Pamięci Po-
ległych w Walce o Niepodległość, gdzie 
na scenie wystąpili wybitnie uzdolnieni 
uczniowie i absolwenci Szkoły Podsta-
wowej nr 1  im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Na zakończenie dnia uroczystości 
przeniosły się do Kolegiaty św. Aposto-
łów Piotra i Pawła. W tym miejscu odbyła 
się Wieczornica z okazji Święta Niepod-
ległości. Uczestnicy prezentowali pieśni 
patriotyczne, legionowe oraz utwory po-
etyckie. 

CIECHOCINIANIE KOCHAJĄ PIŁKĘ NOŻNĄ

wydarzeń w dużej grupie zawsze zwiększa 
przeżycia. W tego typu wydarzeniach klu-
czowa jest atmosfera, wynik zawsze jest 
drugorzędny – mówi Michał z Katowic.

Najważniejsza impreza w świecie piłki 
nożnej rozpoczęła się 20 listopada, nato-
miast zakończy się 18 grudnia, na tydzień 

przed świętami Bożego Narodzenia. Przez 
cały ten czas każdy fan piłki nożnej będzie 
mógł oglądać za darmo wszystkie rozgry-
wane mecze na wielkim (25 m2) ekranie 
w Hotelu Amazonka Conference & Spa 
(ul. Traugutta 5, Ciechocinek). 

Radosław Sałaciński

CIECHOCINEK
UCZCIŁ 104. ROCZNICĘ

Msza święta, tradycyjne uroczystości
pod pomnikiem Romualda Traugutta

i muzyczny koncert orkiestry
złożyły się na ciechocińskie

obchody 104. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości.

fot. Hotel Amazonka

fot. MCK
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Nasze miasto znalazło się na liście laure-
atów tegorocznej edycji etapu regional-
nego ogólnopolskiego konkursu Polskiej 
Organizacji Turystycznej na „Najlepszy 
Produkt Turystyczny”, który odbył się pod 
honorowym patronatem Marszałka Piotra 
Całbeckiego.

Pomorska Organizacja Turystyczna wy-
różniła Ciechocinek za Baseny Letnie – 
Wodny Plac Zabaw. Nasze uzdrowisko 
automatycznie otrzymało nominację do 
etapu ogólnopolskiego, gdzie walczyć 
będą o certyfikaty Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej.

Certyfikat 29 listopada w Brześciu Kujaw-
skim odebrał Burmistrz Ciechocinka Jaro-
sław Jucewicz.

15 listopada miało miejsce uroczyste 
otwarcie Hali Pneumatycznej nad orlikiem 
przy Szkole Podstawowej nr 1.
 
Do godziny 16.00 hala służy uczniom SP1 
w Ciechocinku na zajęcia wychowania fi-
zycznego. Hala otwarta jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach 16.00 - 21:30 
oraz w weekendy w godzinach 9.00-20.00. 
Rezerwacji telefonicznej można dokonać 
pod numerem 517 184 037. Wynajęcie 
hali pneumatycznej z zapleczem to koszt 
100 zł za godzinę gry bez względu na licz-
bę uczestników.

Dzieci i uczniowie szkół i przedszkoli pro-
wadzonych przez gminę oraz uczniowie 
szkół ponadpodstawowych, którzy miesz-
kają na terenie gminy, mogą korzystać 
z obiektu bezpłatnie.

Letnie Baseny na liście 
Najlepszych Produktów Turystycznych

Społeczna Lodówka
Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku 
wraz ze Stowarzyszeniem Szmaragdowy 
Paw uruchomiło społeczną lodówkę. 

Szczytna inicjatywa, nie marnujmy jedze-
nia, podzielmy się nim. W ramach społecz-
nej lodówki:
- Możesz bezpłatnie poczęstować się je-
dzeniem.
- Możesz przynieść tu żywność, której nie 
dasz rady zagospodarować.
- Śmiało, weź to, na co masz ochotę.
- Dzieląc się lub częstując produktami za-
pobiegasz marnotrawieniu jedzenia.

Lodówka jest czynna od poniedziałku do 
czwartku w godzinach 7:30-21:30 oraz w 
piątki w godzinach 7:30-15:00. Znajduje 
się w MCK przy ulicy Żelaznej 5.

fot. Stow
arzyszenie Szm

aragdow
y Paw

OFICJALNE OTWARCIE 
PNEUMATYCZNEJ HALI

fot. Hotel Amazonka
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CIECHOCIŃSKIEJ PUBLICZNOŚCI ZAPREZENTOWALI SIĘ:

Antonina Matuszak - akrobacja (I miejsce w głosowaniu),
Jadwiga Kułakowska i Grażyna Sitek duet - hula hop,

Roman Momont - prezentacja słowno-muzyczna wraz z przyjaciółmi,
Zespół wokalny Ajeczki (II miejsce ex aequo w głosowaniu),

Zespół wokalny Ajki,
Franek Antoszewski - gitara, wokal,

Tymateusz Matuszak (gitara) i Bartosz Szczerbicki (akordeon),
Anna Yavorska - gitara, wokal,
Edyta Gołębczyk - malarstwo,

Ryszard Szuba - rękodzieło haft,
Monika Gozdan- rękodzieło anioły,

Małgorzata Skowrońska - swetry, szaliki, czapki z wełny,
Monika Gutkowska- mydełka,

Elżbieta Jakubowska Łodzińska - malarstwo,
Anna Laba - Roszak - malarstwo,

Jagoda Szuba - kolekcja widokówek i kart telefonicznych,
Szymański Ignacy - budowniczy zapałek (III miejsce w głosowaniu),

Liudmila Boichuk - malarstwo,
Maryna Laktionova - malarstwo,

Świeczkowski Ryszard - rzeźba w drewnie,
Sandra Kołodziejska - balet (II miejsce ex aequo w głosowaniu).

Stowarzyszenie Nasza Ostoja w Ciecho-
cinku w ramach programu  Dom Kultury + 
Inicjatywy Lokalne 2022 „Ludzie Zwyczaj-
ni – niezwykli” wspólnie z MCK w Ciecho-
cinku zorganizowało pokaz ciechocińskich 
talentów.  

Dopisała frekwencja zarówno osób pre-
zentujących swój talent, jak i publiczności.  
Prezentację  talentów rozpoczęła 11-letnia 
Antonina Matuszak i  swoim akrobatycz-
nym występem zachwyciła  wszystkich. 

Na zakończenie pokazów wręczono 
wszystkim uczestnikom dyplomy i książko-
we upominki. 

Wszystkim uczestnikom  gratulujemy. Sto-
warzyszenie Nasza Ostoja ma nadzieję, że  
tegoroczna edycja zapoczątkowała inicja-
tywę, która na stałe wpisze się w kalen-
darz kulturalnych imprez.

Agata Krzyżanowska

Odkrywamy  Talenty poTężnie
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Leonardy rozdane!
23 listopada w ciechocińskim hotelu "Au-
steria" odbyła się uroczystość Towarzy-
stwa Przyjaciół Ciechocinka uhonorowa-
nia Statuetką "Leonarda" i Medalem im. 
Leonarda Lorentowicza osób zasłużonych 
dla Uzdrowiska i TPC.

Statuetkę w tym roku przyznano Klarze 
Drobniewskiej, sekretarzowi TPC. Wśród 
wyróżnionych medalem znaleźli się: Joan-
na Braatz, Marzena Fabisiak, Adam Jędrze-
jowski, Bogusława Kędzierska, Małgorza-
ta Kobusińska, Ewa Winczyk. 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulu-
jemy!

22 miliony euro wsparcia dla rozwoju 
uzdrowisk  w województwie Kujawsko-
-Pomorskim w latach 2021-2027.

25 listopada w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
przedstawiciele miast uzdrowiskowych z 
naszego regionu rozmawiali nad wykorzy-
staniem środków z nowej perspektywy fi-
nansowej.

Miasta będą mogły przeznaczyć te środki 
na:

UZDROWISKA W NASZYM REGIONIE Z 22 MILIONAMI EURO WSPARCIA!
1. Budowę, rozbudowę, przebudowę, mo-
dernizację i wyposażenie w urządzenia 
umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyj-
nych, leczniczych publicznie dostępnej 
infrastruktury rekreacyjnej i infrastruktury 
uzdrowiskowej.

2. Tworzenie i modernizację urządzeń lecz-
nictwa uzdrowiskowego tj. pijalni uzdro-
wiskowych, tężni, parków, ścieżek rowe-
rowych oraz na lecznicze i rehabilitacyjne 
baseny uzdrowiskowe.
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#Zdaniem Psychologa

„PSYCHOLOGU, NAPRAW MOJEGO NASTOLATKA”

Niejednokrotnie w swojej pracy zawo-
dowej spotykam się z podobną prośbą 
rodziców wyrażoną mniej lub bardziej 
dosłownie. Jednakże przerażenie, troska 
i niekiedy bezradność rodziców w tej ma-
terii są w pełni zrozumiałe. W nastoletnim 
ciele człowieka zachodzi bowiem tak wiele 
zmian na poziomie biologicznym, fizjolo-
gicznym, społecznym i emocjonalnym, że 
nietrudno odnieść wrażenie, iż pod naszym 
dachem zamieszkał całkiem inny człowiek 
niż dotychczas. 

Najbardziej widoczne zmiany to te, doty-
czące wyglądu naszego nastolatka. I nie 
mam na myśli tu tylko zmieniającej się fi-
zjologii związanej z dojrzewaniem ciała, ale 
również poszukiwanie swojego stylu ubio-
ru, wyglądu. I tym sposobem słodka dziew-
czynka z warkoczykami zaczyna nosić gla-
ny i skórzane spodnie oraz mocny makijaż, 
a mały sportowiec przyodziewa eleganckie 
buty i marynarkę. Sposób ubierania odgry-
wa w nastoletnim świecie wiele ról. Może 
być manifestacją buntu lub określonych 
poglądów, przynależności do jakiejś grupy 
społecznej, sposobem na wyróżnienie się 
na tle rówieśników lub, przeciwnie, na zy-
skanie ich akceptacji. 

Nastoletni mózg przechodzi totalną reor-
ganizację i przebudowę. Kora przedczoło-
wa, która odpowiada m.in. za zdolność do 
oceny ryzyka i konsekwencji podejmowa-
nych czynności, racjonalnego podejmowa-
nia decyzji oraz empatii, samoświadomości 
i osądu, osiąga pełną dojrzałość jako ostat-
nia, toteż w okresie dorastania jest dopiero 
w fazie rozwoju. Stąd mamy efekt w po-
staci takich zachowań nastolatków jak: 
podejmowanie zachowań ryzykownych, 
tendencje do eksperymentowania, impul-
sywność, skrajną emocjonalność, opozy-
cyjność, testowanie granic. Jednocześnie 

układ limbiczny, odpowiedzialny za emocje 
i instynktowne reakcje oraz układ nagrody, 
zwiększający skłonność do wybierania ak-
tywności przynoszących natychmiastową 
przyjemność i gratyfikację, działają w okre-
sie dorastania najintensywniej. 

Jest to również czas, chyba największej 
w naszym życiu, opozycyjności wobec ro-
dziców, testowania ich granic, podważa-
nia autorytetów, poszukiwania własnych 
rozwiązań. Efektem czego jest wzrost 
konfliktów w domu. Jednakże należy 
mieć świadomość, że te zachowania służą 
kształtowaniu swojej niezależności, budo-
waniu tożsamości oraz przygotowaniu się 
do wejścia w dorosłe, samodzielne życie. 

W ostatnim czasie nastolatkom jest coraz 
trudniej przejść przez ten najtrudniejszy 
w ich życiu czas. Największe szkody w roz-
woju społecznym dzisiejszej młodzieży 
spowodowała pandemia i związana z nią 
izolacja oraz narracja strachu w medialnych 
przekazach, jednakże Wojciech Eichelber-
ger, polski psycholog, psychoterapeuta 
i pisarz, wyodrębnił dziesięć czynników 
wpływających na pogłębienie trudności 
związanych z okresem dorastania, mo-
gących w sposób znaczny przyczynić się 
do depresji nastolatków i dzieci. Jednym 
z nich jest anachroniczny i opresyjny sys-
tem szkolny. Nastolatki widzą i rozumieją 
bardzo dobrze, że system szkolnictwa na 
poziomie organizacyjnym i treściowym 
osiadł gdzieś w zamierzchłych czasach, 
a szkoła w żaden sposób nie przygotowu-
je ich do samodzielnego stawienia czoła 
problemom dzisiejszego, rozpędzonego 
świata. Jest więc, z punktu widzenia nasto-
latka, totalną stratą czasu i energii, a także 
źródłem ogromnego, często niepotrzebnie 
generowanego, stresu. 

AUTOR: OLGA WOJCIECHOWSKA

#ZDANIEM PSYCHOLOGA
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Pokoleniowe nieporozumienia pogłębia 
fakt, iż dorośli również stoją przed wyzwa-
niem sprostania wymogom i presji współ-
czesnego świata, coraz więcej pracując lub 
popadając w uzależnienia, co z kolei owo-
cuje deficytem otwartego i szczerego kon-
taktu z ich nastoletnimi dziećmi. 

Również trudności w nawiązywaniu sa-
tysfakcjonujących relacji rówieśniczych są 
częstą przyczyną depresji u młodych ludzi. 
A jak wiadomo przynależność do grupy 
i akceptacja są jednymi z elementarnych 
potrzeb każdego człowieka. Realny świat 
relacyjny dominowany jest przez media 
społecznościowe i komunikatory. Mło-
dzież musi mierzyć się z hejtem, presją 
i ogromną rywalizacją. Pozostałe czynniki 
to: realne zagrożenie katastrofą klima-
tyczną, deficyt ruchu, kontaktu z przyrodą 
i energii życiowej, spowodowanych naj-
częściej nadmiarem pracy i zadań, rozcza-
rowanie pieniądzem i konsumpcją, pełen 
hipokryzji i bezradności dorosłych, upa-
dek autorytetów, a także funkcjonowanie 
w narracji strachu i lęku, przedstawianej 
przez media rzeczywistości pełnej wojen, 
przemocy, katastrof, przestępstw. 

Współczesne zachowania młodych doro-
słych i nastolatków są więc w pełni ade-
kwatne do rzeczywistości w jakiej żyją, 
a jest ona zdecydowanie trudniejsza niż 
kilka pokoleń wstecz. Dlatego tak bardzo 
ważna jest otwarta, opiekuńcza oraz pełna 
szacunku, zrozumienia i uważności posta-
wa dorosłych, wolna od nadmiernej kon-
troli, oceny, ironizowania, bagatelizowa-
nia nastoletnich problemów. Dzięki temu 
dziecko będzie chętniej z nami rozmawiać, 
a my rodzice i opiekunowie w porę zare-
agować, gdy zacznie dziać się coś złego.

Olga Wojciechowska 
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ALDONA NOCNA

FELICJAN SŁAWOJ SKŁADKOWSKI 
#Na deptaku w Ciechocinku

#Na deptaku w Ciechocinku

Przez dziesiątki lat do uzdrowiska przyjeżdżało 
wielu znanych ludzi. Podczas spacerów w ale-
jach parkowych można było spotkać aktorów, 
polityków, dziennikarzy czy pisarzy. Cykl „Na 
deptaku w Ciechocinku” poświęcony jest ciecho-
cińskim śladom interesujących postaci, a jest ich 
naprawdę bardzo wiele. 

Przed II wojną światową w Ciechocinku nie 
było zbyt wiele oficjalnych wizyt wysokich ran-
gą osobistości. Warto przypomnieć, że w maju 
1928 r. przybył do uzdrowiska Felicjan Sławoj 
Składkowski, co odnotowała miejscowa pra-
sa. Ministra spraw wewnętrznych podejmo-
wał wówczas dyrektor Zakładu Zdrojowego 
Stanisław Kozłowski i burmistrz miasta Adam 
Koperkiewicz. Minister zwiedził Ciechocinek, 
wysłuchał koncertu orkiestry 61. pułku pie-
choty z Bydgoszczy pod batutą kapelmistrza 
Tadeusza Dawidowicza, która w tym sezonie 
występowała w muszli koncertowej. Spacero-
wał po alejach parku Zdrojowego, odwiedził 
Czytelnię Zdrojową, która wówczas mieściła 
się w części galerii spacerowej. Razem z inny-
mi gośćmi był podjęty obiadem w restauracji 
Rożnowskiego, „słynącej z solidności, tanio-
ści i znanym ogólnie doborem podawanych 
potraw”, jak głosił artykuł zamieszczony w 
„Zdroju Ciechocińskim”. Do tekstu dodany był 
rysunek ukazujący ministra na tle tężni.

Felicjan Sławoj Składkowski przyszedł na 
świat w 1885 roku w Gąbinie w rodzinie o tra-
dycjach patriotycznych - jego ojciec brał udział 
w powstaniu styczniowym. Nic dziwnego, że 
będąc uczniem Męskiego Gimnazjum Rządo-
wego w Kielcach, angażował się w różne akcje 
przeciwko rusyfikacji. Po maturze rozpoczął 
studia na Wydziale Lekarskim Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Już po kilku tygodniach 
wziął udział w manifestacji niepodległościo-
wej, za co został aresztowany i osadzony na 
Pawiaku. Na efekty nie trzeba było długo cze-
kać – zbuntowany student został relegowany 
z uczelni i objęty dozorem policyjnym. Jednym 
wyjściem był wyjazd z Rosji. Składkowski 
kontynuował studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
W 1909 r. ożenił się z Jadwigą Szoll, z którą 
miał syna Miłosza.

W 1911 r. uzyskał dyplom i podjął pracę jako 
lekarz w klinice chorób wewnętrznych. Został 
asystentem prof. Bronisława Kadera. Następ-
nie praktykował jako lekarz chirurg i ginekolog 
w Sosnowcu.

Od 1905 roku należał do Polskiej Partii So-
cjalistycznej, działał w „Spójni”. W następnym 
roku był członkiem PPS-Frakcji Rewolucyjnej. 
W czasie I wojny światowej służył  w Legio-
nach Polskich, do których wstąpił w 1914 
roku. Poznał wówczas Józefa Piłsudskiego, 
który po latach mocno zaważy na jego losach. 
Z Pierwszą Brygadą przeszedł niemal cały 
szlak legionowy. Wyróżnił się w bitwie pod 
Kostiuchnówką. W 1917 r. był internowany 
w obozie w Beniaminowie. Bliskie były mu 
sprawy higieny. Napisał wówczas „Podręcznik 
higieny dla oficerów i podchorążych”, w któ-
rym znalazł się rozdział poświęcony wychod-
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Aldona Nocna

kom. Autor wskazywał, że powinny być „łatwo 
dostępne, widne i wietrzone”, zaopatrzone 
w niezbędną ilość papieru „celem uniknięcia 
niemożliwego w swoim rodzaju zanieczysz-
czenia ścian”. Po latach wydał wojnę brudowi 
i chorobom będącym konsekwencją braku 
higieny. Od jego imienia utworzono nazwę 
szaletu - „sławojka”. Nie brakowało też złośli-
wych dowcipów na jego temat.

Po opuszczeniu obozu Składkowski praco-
wał jako lekarz w kopalni „Saturn” w Czeladzi. 
W listopadzie 1918 r. uczestniczył w akcji roz-
brajania Niemców w Zagłębiu Dąbrowskim.

Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Służył jako szef sanitarny dywizji, a następ-
nie grupy operacyjnej i armii. Uczestniczył w 
walkach na froncie litewsko-białoruskim W la-
tach 1921-1923 był inspektorem Oddziałów 
Sanitarnych Wojska Polskiego. Awansował na 
stopień generała brygady na stanowisku De-
partamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw 
Wojskowych.

W 1924 r. został skierowany na kilkumiesięcz-
ny kurs w Wyższej Szkole Wojennej w Paryżu. 
W czasie studiów poznał Francuzkę Germaine 
Susanne Coillot. Aby móc zawrzeć z nią mał-
żeństwo, musiał uzyskać rozwód z Jadwigą, 
dlatego przeszedł na kalwinizm. W styczniu 
1926 roku zawarł drugi związek małżeński.

Był oddanym zwolennikiem marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. Po przewrocie majowym 
w 1926 r. zajmował wysokie stanowiska 
w rządzie. Przez wiele lat kierował resortem 
spraw wewnętrznych. Wydawał rozporządze-
nia o poprawie higieny i bezpieczeństwa po-
żarowego na wsi. W 1936 r. został premierem 
RP jako pierwszy w historii Polski ewangelik 
reformowany. Po wybuchu wojny 7 września 
1939 r. opuścił  Warszawę. Trafił do Łucka, 
a następnie do Kosowa. Na wieść o agresji Ar-
mii Czerwonej na Polskę przekroczył granicę. 
Po internowaniu przez Rumunów złożył dymi-
sję z funkcji premiera, która została przyjęta 
przez nowego prezydenta Władysława Racz-
kiewicza.

Felicjan Sławoj Składkowski służył w Armii 
Polskiej w Palestynie. W 1947 r. wyjechał do 
Wielkiej Brytanii.  Po śmierci Germaine ożenił 
się po raz trzeci z Jadwigą Mostowicz, siostrą 
pisarza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Dzia-
łał w Lidze Niepodległości Polski, publikował 
artykuły w londyńskich „Wiadomościach”. 
Zmarł 31 sierpnia 1962 roku. Jego zwłoki 
sprowadzono do kraju w 1990 roku. Premier 
II RP spoczywa  na cmentarzu Powązkow-
skim w Warszawie. Jest autorem kilku książek, 
w tym „Strzępków meldunków”, pamiętnika 
opublikowanego w 1936 roku.
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BURMISTRZ CIECHOCINKA OGŁASZA

POD OCENĘ KOMISJA KONKURSOWA BĘDZIE BRAŁA
 WYKONANIE I ESTETYKĘ INSTALACJI,

POMYSŁOWOŚĆ ORAZ WKŁAD
W STWORZENIE ŚWIĄTECZNEGO

NASTROJU W UZDROWISKU

NAGRODY ZOSTANĄ PRZYZNANE
 W DWÓCH KATEGORIACH:

DOMY I MIESZKANIA PRYWATNE
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU: 15-31 GRUDNIA 2022 ROKU.  PO TYM TERMINIE KOMISJA KONKURSOWA DOKONA OCENY 
ZGŁOSZONYCH ORAZ WYBRANYCH PRZEZ SIEBIE OBIEKTÓW. CHĘTNI MOGĄ ZGŁASZAĆ SWÓJ UDZIAŁ W  PUNKCIE INFORMACJI 

TURYSTYCZNEJ PRZY ULICY ZDROJOWEJ 2B, TELEFONICZNIE POD NUMEREM 54 416 01 60 LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
NA ADRES IT@CIECHOCINEK.PL
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OGŁOSZENIA
MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ 

TELEFON W SPRAWIE SENIORA

722 090 098
RADA MIEJSKA SENIORÓW

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Porady prawne udzielane są w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w każdy piątek w godz. 10:00 – 14:00

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  
Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrze-
bujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie  po-
życzek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi 
ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją 
alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego 
urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane 
ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłat-
nej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub 
mediacji. W  2022 roku obowiązują wcześniejsze zapisy 
pod numerem telefonu: 54 282 79 24 lub 54 282 79 00

Zapisów można dokonać również drogą elektroniczną 
na stronie: https://np.ms.gov.pl/kujawsko–pomorskie/
aleksandrowski

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 oraz na 
stronie internetowej www.bip.ciechocinek.pl zamiesz-
czono wykazy nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Ciechocinek przeznaczone do dzierżawy oraz do 
sprzedaży.

Punkt "Czyste Powietrze"

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wnio-
sku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termo-
modernizację domu. 

Punkt konsultacyjno-informacyjny do realizacji Progra-
mu “Czyste powietrze” znajduje się w Urzędzie Miasta w 
pokoju nr 12 na 1 piętrze.

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek –15:30-18:00,
piątek – 14:00-16:30.

Uwaga!
Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny po wcze-
śniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nu-
merem telefonu: 54 281 86 29 lub mailowo na adres:
czystepowietrze@ciechocinek.pl.

„Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współ-
właścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w 
budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyod-
rębnioną księgą wieczystą.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą przygotowaną 
w ramach programu Czyste powietrze, dostępnej po ze-
skanowaniu powyższego kodu QR.

We wtorek 22 listopada prof. zw. dr hab. 
Maria Szyszkowska - Rektor Pedagogium,  
wygłosiła wspaniały wykład pt. "Mądrość 
życiowa" dla studentów Uniwersytetu dla 
Aktywnych. 

Piękna polszczyzna, proste, logiczne wy-
wody sprawiają, że wykłady prof. Szysz-
kowskiej cieszą się wśród naszych słucha-
czy dużą popularnością i nawet wtorkowy 
mecz, w którym grała polska drużyna, nie 
był dla wykładu Pani Profesor konkuren-
cją!

Wspaniały wykład!
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W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO
W dniu 17 oraz 29 listopada w Szkole Pod-
stawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 
w trosce o bezpieczeństwo uczniów prze-
prowadzone zostały próbne alarmy poża-
rowe połączone z ewakuacją uczniów, na-
uczycieli oraz pracowników z budynków. 

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie 
uczniom i pracownikom szkoły, jak należy 
się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała 
akcja w wyznaczonym czasie przebiegła 
bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami po-
stępowania w czasie niebezpieczeństw. Po 
zakończeniu ewakuacji strażacy wyjaśni-
li na czym polega ich praca oraz omówili 
wyposażenie sprzętu strażackiego.

18 listopada maluszki z Przedszkola Sa-
morządowego nr 1 "Bajka", uroczyście 
zostały przyjęte do grona społeczności 
przedszkolnej. Tego dnia odbyła się pierw-
sza ważna uroczystość przedszkolna - pa-
sowanie na przedszkolaka.

Mali artyści zaprezentowali swoje umiejęt-
ności recytatorskie oraz wokalne. Wszyst-
kie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy 
oraz drobne upominki.

"Jesteśmy przedszkolakami
Zawsze chcemy być zuchami

Bawić się, uczyć grzecznie będziemy
Tutaj wszystkim to ślubujemy."

Małgorzata Górecka

fot. Bartłomiej NowakPasowanie w "Bajce"

fot. Przedszkole "Bajka"
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. Stanisław
a Staszica

Listopad okazał się szczęśliwym 
miesiącem dla ciechocińskiej 
pływaczki, Natalii Jabłońskiej.

5 listopada wystartowała w Toruniu 
na zawodach "Z Delfinem do Paryża" 
zdobywając brązowy medal w wyścigu 
na dystansie 100 m stylem klasycznym 
i pierwsze miejsce w stylu zmiennym 
na 200 m. W uznaniu osiągnięć 
organizatorzy obdarowali ją również 
bonem na kwotę 100 zł, do realizacji 
w specjalistycznym sklepie dla 
pływaków.

Podczas Mistrzostw Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego, które 
odbyły się w Olsztynie, w dniach 11-12 
listopada, Natalia wywalczyła 2 srebra. 

Pierwszy medal za 100 m stylem 
motylkowym oraz drugi za sztafetę 4 
x 50 m stylem dowolnym. Zdobyła też 
4 złote medale za kolejno: 200 m i 400 
m stylem dowolnym oraz 200 m i 400 
m stylem zmiennym.

Podczas zawodów miłą niespodzianką 
okazało się wręczenie pływaczce 
z Ciechocinka statuetki za osiągnięcia 
sportowe w pływaniu podczas Letnich 
Mistrzostw Polski. Zawodniczkę 
uhonorował osobiście Prezydent 
Olsztyna, Piotr Grzymowicz, życząc 
dalszych sukcesów.

Gratulujemy i trzymamy mocno kciuki 
za kolejne sukcesy!

NATALIA SIĘ NIE ZATRZYMUJE!

WYCIECZKA DO KRAKOWA I W TATRY

LICEALIŚCI MAJĄ TALENT!

Przez trzy pogodne dni listopada uczenni-
ce i uczniowie klas 1b, 2b i 3a pod opie-
ką prof. Bogusławy Wojno, prof. Aldony 
Nocnej, prof. Tomasza Sikorskiego i prof. 
Krzysztofa Mostowskiego podróżowali po 
południowej Polsce. Na trasie wycieczki 
znalazły się: Kraków, Zakopane, Wadowi-
ce i Auschwitz. Program był bardzo boga-
ty. Uczniowie zwiedzili krakowskie zabyt-
ki: Katedrę Wawelską i Bazylikę Mariacką, 
spacerowali przez Dolinę Kościeliską i Kru-
pówki podziwiając Tatry i słuchając szumu 
potoku, zwiedzili Muzeum Jana Pawła II i 
Muzeum Auschwitz, jedli oscypki i słynne 
kremówki papieskie. Był też czas na roz-
rywkę (laserowy paintball). Wszyscy wró-
cili bardzo zadowoleni.

Jak co roku odbył się pokaz młodych ta-
lentów. Podczas imprezy „Mam Talent” 
uczniowie  zaprezentowali swoje  umie-
jętności gimnastyczne, taneczne, plastycz-
ne i wokalne. Poziom był bardzo wysoki. 
Całe wydarzenie było interesujące i peł-
ne emocji. Trzeba docenić też każdego 
uczestnika, który zebrał się na odwagę, by 
zaprezentować swój talent przed publicz-
nością. Jednakże uczniowie mogli wybrać 
w konkursie tylko jedną osobę. Nagrodę 
publiczności zdobyła obdarzona talentem 
wokalnym Zuzanna Drywa , która głosami 
jurorów: prof. Aldony Nocnej, prof. Rafała 
Krajewskiego i Amelii Kucharskiej  rów-
nież wygrała cały konkurs. Zwyciężczyni 
powiedziała później, iż jest zszokowana 
swoim zwycięstwem i uważa je za osobi-
sty sukces. Drugie miejsce zajęła Marian-
na Masłowska (śpiew), a trzecie Bartłomiej 
Nowak (fotografia). Imprezę zorganizowali 
uczniowie klasy 4a pod opieką prof. Mał-
gorzaty Winieckiej. Gratulujemy wyróż-
nionym!

Dominik Paczkowski
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III Nocny Bieg Jasia i Małgosi

W dniu 10 listopada o godzinie 19:00 
rozpoczął się III Nocny Bieg Jasia 
i Małgosi. Aż 130 uczestników musiało 
zmierzyć się z trasą o długości 5 km. 
Każdy zawodnik, który ukończył dystans 
otrzymał pamiątkowy medal oraz brał 
udział w losowaniu cennych nagród. Po 
biegu na każdego uczestnika czekała 
gorąca grochówka, kawa, herbata oraz 
słodka drożdżówka. Najszybsi zawodnicy 
otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe 
zasponsorowane przez Manufakturę 
Mydła. Zwycięzcom i szczęśliwcom 
gratulujemy!
 
Poniżej przedstawiamy najlepszych 
w kategoriach OPEN:

Kat. kobiet:
1. Arseniuk Anna
2. Gwizdalska Marta
3. Sikorska Magdalena

Kat. mężczyzn:
1. Waszak Sebastian
2. Stolcman Piotr
3. Retecki Krzysztof 

fot. O
SiR Ciechocinek

fot. CKB Potężnie

Turniej miał miejsce w dniach 16-20 
listopada w Hali Sportowej przy ulicy 
Lipnowskiej. 

Na ciechocińskim ringu stanęło blisko 270 
zawodniczek i zawodników z całego kraju!

Dominik Miś, reprezentant CKB Potężnie 
został złotym medalistą Pucharu Polski, 
natomiast sam Klub CKB Potężnie zdobył I 
miejsce w klasyfikacji punktowej.

Zawodnicy CKB Potężnie zdobyli:

Dominik Miś (54kg), po 3 pewnych 
pojedynkach, staje na najwyższym 
stopniu podium zostając również wybrany 
najlepszym zawodnikiem przez Kujawsko-
Pomorski Okręgowy Związek Bokserski.

Julka Jaskrowska (51kg), po dwóch 
stoczonych walkach, zdobywa drugie 
miejsce Pucharu Polski gdzie w finale 
ulega brązowej medalistce ME oraz zostaje 
wybrana najlepszą zawodniczką k-p ozb

Gabriel Pietrzak (+80kg), na 4 stoczone 
pojedynki, aż 3 zakończył przed czasem 
finalnie zajmuje drugie miejsce Pucharu 
Polski.

Weronika Łęgowska (46kg), po dwóch 
pojedynkach, w wadze gdzie zgłoszone były 
4 mistrzynie Polski i medalistki Mistrzostw 
Europy, zdobywa brązowy medal.

Igor Piotrowski (52kg), po dwóch 
pojedynkach zdobywa brązowy medal, 
w półfinale ulegając późniejszemu 
Mistrzowi Pucharu Polski.

Miejsca 5-8, Krystian Kornacki, Marcel 
Marcinkowski oraz Kacper Jaskrowski.

 I PUCHAR POLSKI
 U-13 I U-15 KOBIET

 I MĘŻCZYZN ZA NAMI!

Oprócz nagród za najszybsze pokonanie 
dystansu przyznano trzy za najlepsze 
przebranie. Nagrody otrzymali:

1. Plata Agnieszka
2. Bujalski Jan
3. Piwoński Robert

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
pragnie serdecznie podziękować 
współorganizatorom i sponsorom 
wydarzenia: Gmini Miejskiej Ciechocinek, 
Uzdrowisku Ciechocinek S.A., 
Firmie Rygiel – Marcin Oleśkowski, 
Manufakturze Mydła, Restauracji Pizzerii 
Neapol, Restauracji Walkiria, Grzegorzowi 
Kurczewskiemu, Piekarni Szulecki, 
Warzelni Smaku, Cafe Rustykalnej, 
Restauracji Patio York,  Happy Dog - psi 
fryzjer, OSP Ciechocinek, Pensjonatowi 
Odyseja, CKS Zdrój Ciechocinek.

Uczestnikom, kibicom, współorganizatorom 
oraz sponsorom bardzo dziękujemy 
za liczne przybycie! Zapraszamy za rok 
na kolejną edycję Nocnego Biegu Jasia 
i Małgosi.

Justyna Malinowska

16   Zdrój Ciechociński



ZDRÓJ W ZDRÓJ W 
CZUBIE TABELICZUBIE TABELI

Seniorzy Zdroju Ciechocinek, którzy 
występują w rozgrywkach klasy okrę-
gowej (grupa 2 Kujawsko-Pomor-
skiego Związku Piłki Nożnej w Byd-
goszczy) po rundzie jesiennej zajmują 
piąte miejsce w tabeli ligowej. Cał-
kiem udana runda jesienna, napawać 
może optymizmem przed wiosenną 
rundą rewanżową.

Przed sezonem CKS znacznie wzmoc-
nił swój skład kilkoma znanymi w 
okolicy zawodnikami. Na początek 
sezonu Zdrój czekały trudne mecze z 
faworytami rozgrywek ligowych. Na 
pierwsze zwycięstwo kibice musieli 
poczekać do czwartej kolejki, gdzie 
ciechocinianie pokonali w derbach 
w Aleksandrowie Kujawskim Orlęta. 
Przydarzyły się także rozczarowujące 
remisy na własnym boisku z Notecią 
Gębice oraz Zootechnikiem Kołuda 
Wielka. W kolejnych derbach CKS 
zwyciężył z drużyną Start Stawki, jed-
nak po najsłabszym meczu w całej 
rundzie uległ Sadownikowi w Wagań-
cu. Ten mecz zdecydował o rozstaniu 
z trenerem Tomaszem Drobnym, któ-
rego zastąpił Mirosław Milewski. Jak 
się okazało, była to trafna decyzja. 
Od tego momentu Zdrój wygrał sześć 
spotkań oraz jedno zremisował. Osta-
tecznie po rundzie jesiennej biało- STRZELCY BRAMEK W ROZGRYWKACH 

LIGOWYCH:
• 10 - Matuszak,
• 5 - Świątkowski,
• 4 - Niemyt,
• 3 - Piernikowski, Zwolankowski,
• 2 - Elsner, Krzyżanowski,
• 1 - Czułkowski, Wieczorkowski, Żuchowski, 
Zaranek.

STRZELCY BRAMEK W ROZGRYWKACH 
PUCHARU POLSKI:
• 2 - Krzyżanowski, Owsiński,
• 1 - Czułkowski, Niemyt, Centkowski, Pierni-
kowski, Kajak, Zaranek.

• Michał Świątkowski (1483 min),
• Daniel Matuszak (1233 min),
• Jarosław Krzyżanowski (1350 min),
• Tomasz Niemyt (1270 min),
• Piotr Gmur (1025 min),
• Radosław Czułkowski (1129 min),
• Damian Piernikowski (1049 min),
• Michał Kaźmierczak (1025 min),
• Przemysław Ziółkowski (933 min),
• Alan Kałuża (881 min),
• Krzysztof Elsner (667 min),
• Kamil Wieczorkowski (694 min),
• Paweł Zaranek  (675 min),
• Błażej Zwolankowski (855 min),
• Szymon Nowak (595 min),
• Dominik Owsiński (772 min),
• Mateusz Florkiewicz (491 min),
• Krystian Kajak (543 min),
• Radosław Rytter  (359 min),
• Kacper Żuchowski (180 min),
• Oliwier Centkowski (225 min),
• Andrzej Wiśniewski (90 min),
• Michał Rafiński (49 min).

STATYSTYKI 
ZAWODNIKÓW 

W RUNDZIE JESIENNEJ 
SEZONU 2022/23

CZAS GRY:

BRAMKI:

-niebiescy zajmują piąte miejsce z 28 
punktami na koncie, na co złożyło się 
osiem zwycięstw, cztery remisy i trzy 
porażki oraz bilans bramek 33 strzelo-
ne i 20 straconych. Do drugiego miej-
sca, czyli gwarantującego awans do 
IV ligi, drużyna spod Tężni traci cztery 
oczka.

Drużyna Zdroju zanotowała tak-
że mały sukces, jakim jest awans do 
1/8 Wojewódzkiego Pucharu Polski 
K-PZPN. W rozgrywkach na szczeblu 
podokręgu włocławskiego ciecho-
cinianie przeszli trzy rundy pokonu-
jąc kolejno Unię Choceń, Włocłavię 
Włocławek oraz GKS Baruchowo. 
Szczególnie należy docenić pokonanie 
tej drugiej drużyny, która jest jednym 
z faworytów do awansu do III ligi. 
Ostatni raz Zdrój zagrał w 1/8 Wo-
jewódzkiego Pucharu Polski w 2008 
roku.

Do treningów CKS powróci w stycz-
niu, kiedy to rozpocznie przygoto-
wania się do rundy wiosennej. Sezon 
piłkarski w 2023 roku drużyna Zdroju 
rozpocznie od starcia pucharowego. 
Na obecną chwilę nie jest znany ani 
rywal ani dokładna data spotkania, 
jednak najprawdopodobniej będzie to 
pierwszy weekend marca 2023 roku.

- Gmina Miejska Ciechocinek,
- Uzdrowisko Ciechocinek,
- "Astex" Puczyńscy,
- "Form-Plastic",
- "Anemon" Anna i Robert Łoś,
- "PiK-BUD" Karolina i Paweł Lewan-
dowscy,
- Centrum Budowlane "Winpol",
- Sanatorium "MAX",
- Sanatorium "Krystynka",
- Klinika Uzdrowiskowa "Pod Tężniami",

ZARZĄD CHCIAŁBY PODZIĘKOWAĆ SPONSOROM I DARCZYŃCOM, KTÓRZY WSPARLI KLUB W 2022 ROKU:

Unia Gniewkowo

 Zdrój Ciechocinek

 Start Stawki

  Piast Kołodziejewo

Wisła Dobrzyń nad Wisłą

Kujawiak Kowal

Łokietek Brześć Kujawski

Orlęta Aleksandrów Kujawski

Noteć Gębice

Zootechnik Kołuda Wielka

Pozostałe zespoły

BRAMKI 
Z - SPKT.

28

32

22

16

26

31

36

22

21

31

MECZE

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

52-17
33-11
40-21
43-22
33-20
44-23
27-21

32-36
36-34

30-30

NAZWA KLUBU

- Pensjonat "Odyseja",
- "Trans-Kol" Zenon Sobczak,
- KPUP "Ekociech",
- Piekarnia "Szulecki",
- "Black Sun" Marcin Krauze,
- Salony Meblowe "York",
- Restauracja-Pizzeria "Neapol",
- Restauracja-Pizzeria "u Tomaszka",
- Restauracja "Patio-York",
- OSiR Ciechocinek,
- Szkoła Językowa "Duszek",

- Smok Modrzejewscy,
- Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej Ja-
nusz Ceglewski,
- Hurtownia "Bazar-Bis" Antoni Kamiński,
- Producent Mebli "Joker",
- Osoby chcące pozostać anonimowe,
- Wszyscy, którzy przekazali 1% podatku, 
zakupili gadżety klubowe oraz bilety na 
mecze.
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15
GRU

KABARET MOHE-
ROWE BERETY

15 grudnia, 
godz. 19:00, 

Miejskie Centrum Kul-
tury, ul. Żelazna 5.

Zapraszamy na spotkanie z 
Helą, Jessiką, Anielą i Elbienią, 
które naprawdę zapamiętacie 
na długo.  Kabaret MOHERO-
WE BERETY - czyli jak w 100 
minut umrzeć ze śmiechu.

Bilety 70-80 zł.

17
GRU

XI HALOWY 
ZAKŁADOWY 
TURNIEJ PIŁKI 

NOŻNEJ

17 grudnia, 
godz. 10:00, 

Hala Sportowa OSiR, 
ul. Lipnowska 11c.

XI Zakładowy Turniej Piłki 
Nożnej "OSiR CUP 2022".

17
GRU

CIECHOCIŃSKA 
LIGA PIŁKI NOŻ-

NEJ

17 grudnia, 
godz. 9:00 i 15:00, 

Hala Pneumatyczna, 
SP1, ul. Kopernika 18.

 Ciechocińska Liga Piłki 
Nożnej dla roczników 2012 o 
godzinie 9:00 oraz roczników 

2010 o godz. 15:00.

18
GRU

KONCERT ŚWIĄTECZNY 
"KOLĘDY I PASTORAŁKI"

18 grudnia, godz. 15:00, 
Miejskie Centrum Kultury, ul. Żelazna 5.

 Honorowy obywatel Ciechocinka Profesor Zygmunt 
Wiatrowski zaprasza na świąteczny koncert pt. 

"Kolędy i pastorałki" pod honorowym patronatem 
Burmistrza Ciechocinka Jarosława Jucewicza oraz 

Miejskiej Rady Seniorów. Wstęp wolny!

KALENDARZ WYDARZEŃ

OSIREK Cup 2022 W sobotę, 26 listopada w Hali Sportowej 
przy ul. Lipnowskiej 11c w Ciechocinku 
odbył się turniej piłki nożnej Osirek Cup 
dla rocznika 2014. W  turnieju udział wzięły 
drużyny takie jak: Zdrój OSiR Ciechocinek  
Mustang Ostaszewo, Victoria Niemcz 
Osielsko,  FKS Wisła Fordon Bydgoszcz 
oraz  Akademia Sportu Orlik Toruń.

Wszystkie drużyny zagrały systemem każdy 
z każdym. Na turniejach nie wyłoniono 
zwycięskiej drużyny w ramach zdrowej 
konkurencji i rywalizacji. Turniej miał być 
dobrą zabawą dla najmłodszych. Po każdym 
meczu wybierano najlepszego zawodnika 
meczu, zorganizowano turniej żonglerki, 
a na sam koniec wyłoniono najlepszych 
zawodników w kategoriach takich jak: 
najlepszy bramkarz, strzelec oraz zawodnik 
turnieju.

Najlepszymi zawodnikami okazali się zostać:

Najlepszy Bramkarz Turnieju
- Tadziu Kamiński (Zdrój OSiR Ciechocinek)

Najlepszy Strzelec Turnieju
- Jaś Izbicki (Akademia Sportu Orlik Toruń) 

- 5 bramek
 

Najlepszy Zawodnik Turnieju
- Olek Burmaka (Mustang Ostaszewo)

 

Król Żonglerki
- Filip Flak (Zdrój OSiR Ciechocinek)

W tym miejscu pragniemy podziękować 
Rodzicom, którzy zaangażowali się 
i przygotowali słodki poczęstunek 
dla uczestników turnieju. Dziękujemy 
wszystkim za wspaniałą zabawę!

fot. O
SiR Ciechocinek

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

Dla filmów w systemie 2D:
– bilet normalny 20 złotych
– bilet ulgowy 15 złotych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane

Dla filmów w systemie 3D:
– bilet normalny 24 złotych
– bilet ulgowy 19 złotych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane
– zakup okularów polaryzacyjnych 5 złotych

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

Z Ciechocińską Kartą Mieszkańca wszystkie bilety do kina 5 złotych taniej.

REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

13-15

Sci-Fi

prod. USA, czas 192 min

• 14.01 (sobota) godz. 16.00 (3D, dubbing)

• 14.01 (sobota) godz. 19.00 (2D, napisy)

• 13.01 (piątek) godz. 19.00 (2D, napisy)

• 15.01 (niedziela) godz. 19.00 (3D, dubbing)

• 15.01 (niedziela) godz. 16.00 (2D, napisy)

projekcja w 2D i 3D

„Kierunek Księżyc”
animacja, prod,  Niemcy, Austria, 
czas 1.25, b/o 

28.12 (środa) godz. 11.00
29.12 (czwartek) godz. 11.00

„Listy do M.5”
komedia, prod. Polska, 

czas 1.57, od 15 lat

28.12 (środa) godz.16.00
29.12 (czwartek) godz.16.00

„Johnny”
dramat, prod. Polska,
czas 2.00, b/o 

7.01 (sobota) godz. 16.00
8.01 (niedziela) godz. 16.00

„Moonage Daydream”
 dokumentalny, muzyczny, prod. USA,

 czas 2.15, 

7.01 (sobota) godz. 19.00
8.01 (niedziela) godz. 19.00

„Dziwny świat”
animacja, prod. USA, 
czas 1.42, b/o

16.12 (piątek) godz. 16.00
17.12 (sobota) godz. 16.00

„Święta inaczej”
komedia rom., prod. Polska, 

czas 1.50, od 15 lat

16.12 (piątek) godz. 19.00 
17.12 (sobota) godz. 19.00

18.12 (niedziela) godz. 19.00

"AVATAR 
ISTOTA WODY"

STY
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Odkryj Ciechocinek!
Żegnamy jesień, witamy zimę!Żegnamy jesień, witamy zimę!

fot. Justyna Małeckafot. Justyna Małecka


