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

Wesołych Świąt
Drodzy Mieszkańcy i Goście Ciechocinka!
Niech nadchodzący magiczny czas będzie przepełniony miłością i radością, a także zapachem piernika i świerku.
Niech z nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza na świecie kolęda i czarem swej melodii spełni Państwa najskrytsze marzenia.
Niech Tajemnica Bożego Narodzenia wzbogaci łaską, napełni pokojem, a blaskiem swym niech oświetla wszystkie dni Nowego Roku.
życzy
Leszek Dzierżewicz
Burmistrz Ciechocinka
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Drodzy Mieszkańcy Ciechocinka!
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 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 zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Państwa magicznym czasem refleksji i wzruszeń.
Niech ten czas spędzony w rodzinnym gronie napełni Wasze serca spokojem i radością.
A błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez cały nadchodzący 2020 rok
oraz przez całe Wasze życie.
Życzymy Państwu zaczytanych i magicznych Świąt!
Redakcja „Zdroju Ciechocińskiego”
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Mikołajki w Ciechocinku

Tłumy ciechocinian i kuracjuszy pojawiły się 6 grudnia na Skwerze Excentryków, gdzie punktualnie
o godzinie 16:30 rozbłysnęła miejska choinka. Zgromadzone przy niej dzieci odwiedził Święty
Mikołaj wraz ze swoimi trzema pomocnicami, które miały kosze pełne słodkości dla najmłodszych.
Każde dziecko miało okazję zrobić sobie zdjęcie
z Mikołajem i wrzucić list do specjalnie przygotowanej na to skrzynki. Każdy list, który do niej
wleciał, trafił następnie w ręce Mikołaja.
Najmłodszym dzieckiem, które pierwszy raz
miało okazję spotkać Mikołaja była maleńka
Kasia Intek. Dziewczynka, która każdego dnia
dzielnie walczy o zdrowe serduszko, wraz z
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rodzicami wrzuciła list do mikołajowej skrzynki i na rękach taty zrobiła sobie pamiątkowe
zdjęcie.
Święty Mikołaj uwijał się jak w ukropie, bo nie
brakowało chętnych do zdjęć. Jednak wszystko
się udało i  na twarzy każdego dziecka zagościł
szeroki uśmiech.

TUTAJ MIESZKAJĄ I TUTAJ TWORZĄ
Z pasji i miłości do fotografii i Ciechocinka powstało Ciechocińskie Towarzystwo Fotograficzne.
Jego członkowie podczas wernisażu, który odbył się 13 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
zaprezentowali fotogramy określające style i kierunki, którymi podążają.
Pomysł w głowie Sławomira Świątkiewicza –
założyciela Towarzystwa zrodził się już w marcu tego roku. Pragnął pokazać piękno i klimat
naszego miasta na fotografiach. Nie chciał
jednak bazować jedynie na swoich zdjęciach,
gdyż wiedział, że w Ciechocinek uwieczniają
także inni miejscowi pasjonaci.
Celami obranymi przez Towarzystwo są
przede wszystkim: rozwój i upowszechnienie
twórczości fotograficznej, a także rozwijanie
wśród swych członków umiejętności, pasji
i sztuki fotograficznej. Członkowie Towarzystwa chcą rejestrować wydarzenia, życie codzienne, zmiany społeczne i architektoniczne
zachodzące w najbliższym otoczeniu.
- Zawsze uważałem mój rodzinny Ciechocinek
za fotograficznie zaniedbany i kilka miesięcy
po głowie chodził mi pomysł na stworzenie
stowarzyszenia fotograficznego - mówił Sławomir Świątkiewicz podczas pierwszego wernisażu członków Towarzystwa. - Chciałbym,
abyśmy mogli się tu spotkać za dziesięć lat
i zobaczyć, jaki postęp zrobiliśmy, jak zmienił się nasz sposób patrzenia na świat przez
obiektyw aparatu. Już teraz wiem, że byłoby
to super doświadczenie i możliwość cofnięcia
się w przeszłość i zobaczenia, jak ten nasz Ciechocinek wtedy wyglądał.

fot. Sławomir Świątkiewicz

CIECHOCIŃSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE TWORZĄ:
Sławomir Świątkiewicz - z wykształcenia
grafik komputerowy, fotograf. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Twórców Fotoklub
Rzeczypospolitej Polskiej z tytułem artysty
fotografa. Przedstawiciel Stowarzyszenia Ciechocińskie Towarzystwo Fotograficzne. Mówi
o sobie: „Jestem fanem piktorializmu, dlatego
wiele moich prac balansuje na pograniczu fotografii i malarstwa. Często wracam do fotografii klasycznej, także w najprostszej jej formie (camera obscura), uzupełniając warsztat
o techniki szlachetne.”
Sandra Wesołowska - nauczyciel muzyki
w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku i Szkole Podstawowej w Świętem. Prężnie działa muzycznie
z uczniami występując z nimi na różnych uroczystościach szkolnych oraz w naszym mieście. Od niedawna wraz z przyjaciółmi śpiewa
i gra na pianinie w nowym projekcie zespołu
muzycznego na terenie naszego miasta. „Moje
życie przepełnione muzyką otworzyło mi serce na odkrywanie w sobie innych doznań artystycznych – od niedawna poszerzam horyzonty magii malarstwa oraz fotografii. Będąc
nastolatką zawsze w kieszeni miałam aparat,
którym uwieczniałam momenty mojego życia. Najważniejsze dla mnie były osoby, które
mnie otaczały. Właśnie dlatego inspiracją moich prac są ludzie – to dzięki nim ukazuję swój
punkt widzenia w fotografii”.
Sławomir Stańczyk – z wykształcenia i zawodu ogrodnik. Już od dziecka ciągnęło go do
robienia zdjęć - może z racji wykonywanego
zawodu, kontaktu z naturą i obserwacji otaczającej przyrody zapragnął utrwalać to piękno. I tak fotografia krajobrazowa stała się jego
konikiem. Lubi też portretować ludzi - kontakt
z nimi i emocje podczas sesji są bezcenne.
„Chcę wykonywać coraz lepsze zdjęcia. Uczyć

się od pasjonatów fotografii, moich koleżanek
i kolegów z Ciechocińskiego Towarzystwa
Fotograficznego, a efekty naszej twórczości
prezentować na wystawach i w mediach, żeby
mieszkańcy naszego miasta zobaczyli Ciechocinek od tej piękniejszej strony”.
Wojciech Balczewski – emeryt, Członek rzeczywisty Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców z tytułem artysty fotografa. Fotografią
przez wiele lat zajmował się zawodowo, dziś
robi to dla przyjemności. Jego podejście do
fotografii jest nacechowane własnym spojrzeniem, oceną, interpretacją. „Cenię sobie wolność tworzenia według swojego uznania, a nie
z potrzeby podporządkowania się określonym
ramom. Wszystkie prace wykonuję sam, od
fotografowania po obróbkę. Moje zainteresowania to przede wszystkim fotografia czarno-biała z jej różnymi przetworzeniami, techniki
chromianowe i z konieczności cyfrowa z jej
obróbką graficzną. Nowoczesna fotografia
daje inne możliwości, a ta tradycyjna i techniki
specjalne to inna droga do tego samego celu”
Justyna Małecka – z wykształcenia polonistka, obecnie pracuje w Biurze Kultury, Sportu
i Promocji Miasta. Świat nie istnieje dla niej
bez książek, muzyki i czekolady. Do niedawna swoje zdjęcia prezentowała jedynie w mediach społecznościowych lub rozmaitych publikacjach promujących nasze uzdrowisko. Do
działalność w Ciechocińskim Towarzystwie
Fotograficznym podchodzi z pewną dozą nieśmiałości. Chce się uczyć, poznawać nowe
techniki i obserwować, jak inni patrzą na świat
przez obiektyw aparatu. „Uwielbiam długie
wędrówki, podczas których staram się złapać ulotną chwilę lub uwiecznić coś wartego
zapamiętania. Najchętniej po aparat sięgam
jesienią i zimą, gdyż te dwie pory roku mają
wyjątkowy klimat.”
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W dniach 22-26
listopada w całej
Polsce obchodzone
są Dni Honorowego
Krwiodawstwa. Ma
to miejsce również
w naszym mieście.
Już po raz kolejny
w Sanatorium
Uzdrowiskowym
„Chemik” odbyło
się spotkanie
Środowiskowego
Klubu Honorowych
Dawców Krwi
w Ciechocinku.

Ich krew pomaga ratować
ludzkie życie

W jego trakcie Zarząd Klubu, na którego
czele stoi przewodnicząca Ewa Wygachiewicz, zdał sprawozdanie za ostatni rok
działalności.

się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, PESEL i miejsce zamieszkania.

Zasłużeni krwiodawcy otrzymali Odznakę
Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla
Zdrowia Narodu, a osoby od lat wspierające krwiodawstwo zostały uhonorowane
dyplomami.
W spotkaniu Klubu udział wzięły: Urszula Rogowska – Prezes Oddziału PCK oraz
Janina Kowalska – Szefowa Obsługi PCK.
Nie zabrakło również Przewodniczącego
Rady Miasta – Jerzego Sobierajskiego,
który od wielu lat interesuje się działalnością Klubu HDK oraz Opiekuna Medycznego Klubu - dr Ewy Winczyk.
Krew to życie, a jej jedynym producentem
jest człowiek. Warto więc przypomnieć,
że tym cennym darem może podzielić się
każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat,
ważąca minimum 50 kg. Aby zarejestrować się zaś w Centrum Krwiodawstwa lub
jego terenowym oddziale, należy okazać

Grupa z Ciechocinka na 28. rocznicy Radia Maryja w Toruniu
W sobotę 7 grudnia udała się z Ciechocinka doroczna pielgrzymka autokarowa
na 28. obchody powstania Radia Maryja
w Toruniu, zorganizowana przez miejscowe
Biuro Radia Maryja. Jechali w niej kuracjusze i mieszkańcy Ciechocinka oraz okolic.
W drodze i na miejscu w Hali sportowo-widowiskowej modlono się o przebłaganie
Maryi za bluźnierstwa i profanację Jej Wizerunku z Częstochowy.
Wojciech Krzysztof Jankowski
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Z życia miasta

MŁODZI SPORTOWCY
Z NAGRODAMI

LAUREACI NAGRÓD SPORTOWYCH
Przemysław Deręgowski – ALKS „Stal” Grudziądz – kolarstwo – za zdobycie trzech złotych
medali na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Pruszkowie w konkurencjach: 3000 m
w yścigu drużynowym, sprint drużynowy oraz
madison,
Jakub Szmajda – CKB „Potężnie” – boks – za
zajęcie trzeciego miejsca na XXVII Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Boksie Olimpijskim Ciechocinek 2019 r. (91 kg),
Patrycja Kwiatkowska – CKB „Potężnie” –
boks – za zajęcie drugiego miejsca na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach
Halowych Świętokrzyskie 2019 r,
Daniel Piotrowski – CKB „Potężnie” – boks –
za zajęcie czwartego miejsca na XXVII Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Boksie Olimpijskim Ciechocinek 2019 (waga 69 kg),

Sześciu młodych sportowców odebrało z rąk
burmistrza Leszka Dzierżewicza nagrody sportowe.
– To już tradycja, że pod koniec roku spotykamy
się, aby porozmawiać o sukcesach i aby ci, którzy w szczególny sposób wyróżniają się na niwie

sportowej, zostali nagrodzeni – mówił burmistrz
Leszek Dzierżewicz podczas uroczystości 2
grudnia.

Filip Jędruszczak – BKS „Chemik” – siatkówka
– za zajęcie V miejsca w Mistrzostwach Polski
Kadetów w Szczytnie,
Jakub Zwierzchowski – BKS „Chemik” – siatkówka – za zajęcie V miejsca w Mistrzostwach
Polski Kadetów w Szczytnie.

ZADUSZKI JAZZOWE
Miłośnicy jazzu w Ciechocinku mogli w tym
roku po raz kolejny posłuchać dobrej muzyki
w znakomitym wykonaniu. Z inicjatywy Adama
Jędrzejowskiego, słynnego perkusisty, który
jest legendą dawnego polskiego jazzu, odbyły
się w listopadowy wieczór w gościnnej Akacja
Cafe zaduszki jazzowe. Była to wędrówka przez
krainę tej wspaniałej muzyki. Koncert rozpoczął
blues „The Cat” w wykonaniu Anity Piwowarczyk. Można było też usłyszeć „Summertime”
George’a Gershwina, „Oh, Lady Be Good” z repertuaru Elli Fitzgerald „The Man I love” z polskim tekstem „Człowiek, którego kocham”,
utwór śpiewany niegdyś przez Wandę Warską,
zmarłą w tym roku, wspominaną podczas koncertu. Młodziutka i utalentowana Ewa Żydołowicz świetnie wykonała standardy jazzowe takie jak: „Fly Me to The Moon”, „Cry Me a River”.
Znakomicie zabrzmiał utwór „What a Wonderful
World”. Muzycy improwizowali różne standardy,
m. in.: „On the Sunny Side of the Street”, „Nim
wstanie dzień” Krzysztofa Komedy z filmu „Pra-

fot. Wanda Rosińska

fot. Wanda Rosińska

wo i pięść”, który był kręcony w Toruniu i w Ciechocinku. Muzycy wspaniale wykonali słynny
standard jazzowy „On Green Dolphin Street”
skomponowany przez Bronisława Kapera do
filmu „Green Dolpin Street”. Podczas zaduszek
wspominani byli jazzmani z różnych okresów
rozwoju tego nurtu muzycznego. Na scenie
wystąpili: śpiewające Ewa Żydołowicz i Anita
Piwowarczyk, perkusista Adam Jędrzejowski,
który jak zwykle stanął na wysokości zadania,
świetny techniczne kontrabasista Marcin Grabowski oraz pianista Igor Nowicki, który grał
wyśmienicie, improwizując nowocześnie, czasami ostro i odważnie. Jak się okazuje, w Ciechocinku mieszka dużo miłośników jazzu. Nic
więc dziwnego, że tłumnie przybyli do kawiarni
Akacja i oklaskiwali artystów, bowiem był to
niezapomniany koncert. Brakowało takich koncertów, takiej muzyki i tak dobrych muzyków.
Trzeba mieć nadzieję, że jazz zabrzmi jeszcze nie
raz, nie dwa pod tężniami.
			
Aldona Nocna
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W sobotę 14 grudnia w Salonie
Sztuki Miejskiego Centrum
Kultury odbył się finisaż wystwy
obrazów malarskich pt. „Pejzaż
z Wrocławia, o Wrocławiu
i do Wrocławia”.

„PEJZAŻ Z WROCŁAWIA,
O WROCŁAWIU I DO WROCŁAWIA”
Kuratorem wystawy był prof. Paweł Lewandowski , a na ścianach Salonu Sztuki
zawisło 21 wyjątkowych prac.
Swoje spojrzenie na Wrocław przedstawili: Grzegorz Bienias z Krakowa, Zbigniew
Blukacz z Katowic, Tomasz Dobiszewski z Bydgoszczy, Magdalena Durczak ze
Szczecina, Jacek Dyrzyński z Warszawy,
Laura Jerzak z Chechła Drugiego, Michał
Jędrzejewski z Wrocławia, Wojciech Ka-

niowski z Wrocławia, Andrzej Klimczak-Dobrzyniecki z Wrocławia, Jerzy Kosałka
z Wrocławia, Paweł Lewandowski-Palle z Łazieńca, Zdzisław Nitka z Sycowa,
Krzysztof Skarbek z Wrocławia, Monika
Stefanowska z Brzegu Dolnego, Anna
Szewczyk z Wrocławia, Aleksandra Tracz
z Wrocławia, Tomasz Wiktor z Nawojowa,
Jacek Wojciechowski z Lublina, Andrzej
Zdanowicz z Poznania oraz Agata Żychlińska z Piły.

IGOR CHEŁMINIAK Z „ODZNAKĄ HONOROWĄ
POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO”
13 grudnia w Aleksandrowie Kujawskim
w auli kolumnowej im. Edwarda Stachury
na dworcu kolejowym, na uroczystości organizowanej przez Powiat Aleksandrowski
wręczono wyróżnienia „Odznaka Honorowa Powiatu Aleksandrowskiego”.
Nagrody te są wręczane za osiągnięcia
w  dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Wśród tegorocznych laureatów znalazł się
Igor Chełminiak – założyciel i kierownik
Kabaretu „Złota Maska” działającego w ramach Uniwersytetu dla Aktywnych.

fot. Wanda Rosińska
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fot. Wanda Rosińska

fot. Wanda Rosińska

Serdecznie gratulujemy!

FOTOMIGAWKA
AUTOREM ZDJĘĆ JEST:

WOJCIECH BALCZEWSKI

OGŁOSZENIA

ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
FOTOGRAFICZNYCH PRZY MIEJSKIM
CENTRUM KULTURY

MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ
TELEFON W SPRAWIE SENIORA

722 090 098
RADA MIEJSKA SENIORÓW





BURMISTRZ CIECHOCINKA OGŁASZA
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE
DEKORACJE ŚWIĄTECZNE



PUNKT TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zażywających Środki Psychoaktywne
czynny w piątki w godzinach 16-18
w Klubie Senior + „Niezapominajka” przy ul. Mickiewicza 10.

PUNKT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
przy ul. Tężniowej 6 w Ciechocinku
czynny jest w każdą środę od godz. 17 do godz. 20
i w każdy czwartek od godz. 17 do godz. 20 z wyjątkiem sierpnia.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Prawnik przyjmuje w każdy piątek w godz. 10-14 w
Urzędzie Miejskim w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19
(pokój nr 7, budynek II;
tel. 54 416 18 00, wew. 120).
Punkt pomocy prawnej funkcjonuje na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porady prawnika
może skorzystać m.in. młodzież do 26. roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, kombatanci i weterani, osoby
posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, osoby korzystające z pomocy społecznej i kobiety w ciąży.
Przez cały 2019 rok porady udzielane są w każdy piątek
w godz. 10-14.

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

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

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

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

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

Zwycięzcy otrzymają cenne
nagrody, a zdjęcia nagro-

Termin zgłoszeń: 15-31
grudnia 2019

Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyjmują wyborców i interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 13.30 – 15.30 w siedzibie
Urzędu Miejskiego pok. nr 12.
• Grzegorz Adamczyk: 7 stycznia, 15 kwietnia, 29 lipca, 4 listopada.
• Dariusz Barczak: 14 stycznia, 29 kwietnia, 5 sierpnia, 18 listopada.
• Tomasz Dziarski: 21 stycznia, 6 maja, 12 sierpnia, 25 listopada.
• Jarosław Jucewicz: 28 stycznia, 13 maja, 19 sierpnia, 2 grudnia.
• Jolanta Kędzierska: 4 lutego, 20 maja, 26 sierpnia, 9 grudnia.
• Kazimierz Lipiński: 11 lutego, 27 maja, 2 września, 23 grudnia.
• Robert Marzec: 18 lutego, 3 czerwca, 9 września, 30 grudnia.
• Paweł Rosiński: 25 lutego, 10 czerwca, 16 września.
• Agnieszka Rybczyńska: 4 marca, 17 czerwca, 23 września.
• Daniel Skibiński: 11 marca, 24 czerwca, 30 września.
• Wojciech Skotnicki: 18 marca, 1 lipca, 7 października.
• Sebastian Sobieraj: 25 marca, 8 lipca, 14 października.
• Dariusz Szadłowski: 1 kwietnia, 15 lipca, 21 października.
• Wojciech Zieliński: 8 kwietnia, 22 lipca, 28 października.
Radny Wojciech Skotnicki przyjmuje wyborców i interesantów
dodatkowo w każdy wtorek w godzinach od 16 do 17.
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#Na deptaku w Ciechocinku

FELIKS NOWOWIEJSKI
AUTORKA: ALDONA NOCNA

harmonii Warszawskiej, która na zakończenie odegrała hymn „Boże, coś Polskę”.
Dzięki zachowanym nutom wiemy, że Nowowiejski skomponował wówczas „Pieśń
do Matki Boskiej Ciechocińskiej” do słów
pisarki Marii Czeskiej-Mączyńskiej z okazji „poświęcenia pijalni wód w arku”. Kompozytor był bardzo pobożny, a jego uwielbienie dla Matki Bożej i obserwacje, jak
ważnym miejscem modlitwy było miejsce
przy źródełku, gdzie na niewielkim wzniesieniu przy Łazienkach nr 1 w połowie lat
30. XX w., dzięki staraniom proboszcza
Nikodema Asta, stanęła figura Matki Bożej Różańcowej, zainspirowały zapewne powstanie tego zapomnianego dziś
utworu. Dodajmy, że do wybuchu II wojny światowej co roku 1 maja odprawiane
było przed figurą nabożeństwo w intencji
pomyślnego sezonu leczniczego.

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.
W sezonie letnim uzdrowisko kwitło życie
teatralne i muzyczne. Wpływ mieli na to
niezwykli goście, którzy również przyjeżdżali na leczenie do wód. Warto przypomnieć dwie odnotowane wizyty wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty
wirtuoza i pedagoga Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946).
W latach 1937-38 kompozytor „Roty”
przebywał w Ciechocinku. Zostawił tu
liczne ślady swojej działalności. 4 lipca
1937 roku została otwarta po generalnym remoncie Pijalnia Wód Mineralnych
w Galerii Spacerowej. Ważne wydarzenie
uświetniła swoim występem orkiestra Fil-
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Latem 1937 roku Nowowiejski dał kilka
recitali. Pierwszy koncert odbył się 28 lipca w kościele pw. Św. Apostołów Piotra
i Pawła na zaproszenie księdza kanonika
Nikodema Asta. Feliksowi Nowowiejskiemu, który grał na organach, towarzyszyła
sopranistka Henryka Łaniewska i skrzypek Józef Ozimiński. Program zawierał
m.in.: koncert organowy G-dur J. S. Bacha, utwory na skrzypce J. S. Bacha i Ch.
Glucka oraz kompozycje Nowowiejskiego:
symfonię organową a-moll, Pieśń ku czci
Chrystusa Króla i Ave Maria. Całkowity dochód z występu przeznaczono na pokrycie
kosztów związanych z ufundowaniem nowego dzwonu dla kościoła parafialnego.
Kilka dni później w parku Zdrojowym odbył się koncert kompozytorski Nowowiejskiego. W programie znalazła się muzyka
baletowa Polskie Wesele, uwertura do opery Legenda Bałtyku, którą wykonano po
raz pierwszy w Ciechocinku oraz tańce z
III aktu wspomnianej opery. Na zakończenie występu orkiestra zagrała uwerturę
Swaty Polskie. Koncert został nagrodzony
owacjami zachwyconej publiczności.
Z kolei 3 sierpnia na estradzie muszli
koncertowej w parku Zdrojowym wystąpił ceniony pianista Raul Koczalski, który
wykonał wspólnie z muzykami filharmoników warszawskich pod dyrekcją F. Nowowiejskiego koncert fortepianowy e-moll
F. Chopina. W drugiej części koncertu
publiczność wysłuchała II symfonię L. van
Beethovena. Zachowała się z tego pobytu obu muzyków w Ciechocinku wspólna
fotografia.
Szambelan papieski Feliks Nowowiejski (tytuł otrzymał od papieża Piusa XI
w 1935 roku za swoje liczne dzieła religijne) objął też protektorat nad wieczorem
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literacko-artystycznym, który odbył się
29 lipca 1937 roku w Czytelni Zdrojowej.
Po prelekcji wygłoszonej przez ks. Wacława Kneblewskiego wystąpili: aktorka
Krystyna Ankwicz-Szyjkowska, pianistka
Gertruda Konatkowska, skrzypek Mieczysław Halik i wiolonczelista Edmund Sienkiewicz.
W kolejnym roku Feliks Nowowiejski
skorzystał z zaproszenia dyrektora uzdrowiska Stanisława Wiśniewskiego i gościł
w Ciechocinku od lipca do sierpnia 1938
roku. Podczas tego pobytu kompozytor
ponownie wystąpił w muszli koncertowej
w parku Zdrojowym. 13 lipca 1938 r. publiczność wysłuchała: V symfonię L. van
Beethovena, uwerturę Swaty Polskie F. Nowowiejskiego, Romans J. Swendsena i Polonez H. Wieniawskiego na skrzypce i orkiestrę w wykonaniu Ludwika Holcmana
i orkiestry symfonicznej Filharmonii Warszawskiej. Zaś tydzień później odbył się
koncert kompozytorski Nowowiejskiego.
Tym razem orkiestra symfoników warszawskich powtórzyła program wykonywany w poprzednim sezonie letnim: muzykę baletową Polskie Wesele i fragmenty
opery Legenda Bałtyku. Solistyczne partie skrzypiec wykonał koncertmistrz Jan
Dworakowski.
Z dokumentów archiwalnych wiemy, że
Feliks Nowowiejski mieszkał w Domu
Reprezentacyjnym Państwowego Zakładu Zdrojowego, zwanym popularnie
Dworkiem Prezydenta oraz w sanatorium
św. Tadeusza. Zapewne kompozytor korzystał z dobrodziejstw uzdrowiska, kąpał
się w solance i brał udział w życiu kulturalno-rozrywkowym. Z zachowanych zdjęć
możemy wysnuć, że spacerował po parku
z żoną Elżbietą i znajomymi, obserwował
też zawody hippiczne pod tężniami.
O swoim pobycie w uzdrowisku Nowowiejski napisał artykuł „O kulturę duchową w przejawie sztuki…”, opublikowany
w sierpniu 1938 r. w „Głosie Nieszawskim”. Wyznał: „Jestem pod urokiem Ciechocinka, a służba Boża w świątyni daje
mi natchnienie w pracy twórczej. W Ciechocinku powstała instrumentacja mego
Psalmu 136 „Ojczyzna”. (…) Frekwencja
publiczności na koncertach świadczyła, że
kuracjusze łakną nie tylko zdrowia cielesnego, ale i kultury duchowej w przejawie
sztuki, która niestety w innych uzdrowiskach polskich nie jest należycie doceniana”.
Aldona Nocna

#ZDANIEM PSYCHOLOGA

MIEĆ NADZIEJĘ…
AUTOR: STEFAN MATYJASIK

Zbliża się, nareszcie nadchodzi, w mniejszej lub większej plątaninie codzienności.
Regularnie bombardowani zewsząd, chcąc czy nie chcąc, słyszymy, że zbliża się czas, ten
najczęściej co roku oczekiwany, świąteczny. Co za tym idzie, co się z tym wiąże? Wiele
osób, poza trudem przygotowań, spostrzega czas świąteczny oraz przełom noworoczny jako
motyw do zmiany. Zmiany siebie, rzeczywistości wokół siebie, planów, nawyków,
kreowania marzeń i oczekiwań. Ciekawe jest to, że co roku powtarzamy sobie: zmienię się,
zrobię to, dotrę tam, będę inny, będę inna!
Automotywacja, to nic innego jak tylko
„ustawianie sobie poprzeczki” oczekiwań wyżej niż dziś. Dobrze by było,
żeby owa „poprzeczka” zależała ode
mnie, moich możliwości i rzeczywistych potrzeb, pragnień i nadziei. Czym
są moje oczekiwania i stawiane sobie
postanowienia? Z czego one się wywodzą? Dobrze wiemy, że nie żyjemy w
próżni. Chcąc czy nie chcąc otaczamy
się ludźmi. To porównywanie się do innych połączone z jakimś osobiście konkretnym deficytem wywołuje w nas
chęć dążenia do osiągnięcia czegoś
lepszego, czegoś więcej, mocniej i bardziej. Wyłączając przypadki zazdrości,
kiedy chorobliwie, bezwzględnie i namiętnie czegoś pragniemy, przykład
innych, wzór, może wzmocnić naszą
motywację do zmiany. Zmieniać się,
robić coś dla siebie, sięgać do „poprzeczki” wyżej postawionej, bo ktoś
inny, który nam imponuje, nas fascynuje już to osiągnął, to nic złego. Nic
złego jeśli zmiana, której oczekuję jest
rzeczywiście spójna ze światem moich
wartości i osobistych przekonań. Na
tej właśnie płaszczyźnie może pojawić się pewien „zgrzyt”. Czy to czego
chcę, do czego dążę, co sobie obiecuję, to rzeczywiście moje wewnętrzne
ja i przekonanie, czy też sztuczny twór
wykreowany przez speców od reklamy
i powielany przez ludzi, którzy ślepo
wierzą tak zwanej większości. Stawiając sobie zobowiązania świąteczno-noworoczne może warto się zastanowić,
czy ja: i tu podaj Szanowny Czytelniku
swoje imię, jestem w zgodzie z samym
sobą? Czy zmiana, którą sobie obiecuję, jest rzeczywiście moją potrzebą?
Zmiana to proces, który poprzedza
mniej lub bardziej uświadomiony bilans zysków i strat. Zastanów się, co
zyskasz jeśli podejmiesz wysiłek i zaryzykujesz zmianę? Opisz sobie, co
stracisz, jeśli zmiana, której pragniesz
zostanie osiągnięta. Przeanalizuj czego
nie osiągniesz jeśli nie podejmiesz wy-

siłku. Nasza zmiana, to nie tylko pasmo
zwycięstw ale zapewne również wiele
poświęceń i prawdopodobnych strat.
Zatem wypowiadając życzenia, obietnice i postanowienia świąteczne oraz
noworoczne, stajemy przed dylematem związanym z wyborem. Cóż to za
dylemat? Wynika on z tego, że jeśli coś
nowego chcę osiągnąć, stać się kimś
innym, dotrzeć do „swojej poprzeczki”
mam się czegoś pozbyć, na coś innego
zdecydować, czemuś się poświęcić, by
moje postanowienie, życzenie i obietnica nabrało realnego odzwierciedlenia
w mojej codzienności. I tutaj wracamy
do wyżej opisanej refleksji. Bez osobistej, najbardziej subiektywnej, wewnętrznej zgody na zmianę nic w moim
życiu nie będzie wyglądało inaczej. Jeśli tylko „ślepo” wzoruję się na innych,
a nie ma to oparcia we mnie samym,
zmiana, postanowienie i życzenia nigdy
nie będą trwałe, nie zostaną osiągnięte
i zrealizowane.
Kolejną kwestią, o której nie można
nie wspomnieć, jest obszar moich osobistych kompetencji. Stawiając sobie
postanowienia, wypowiadając życzenia zmierzające do realizacji zmiany,
warto sobie postawić pytanie, jakie
mam kompetencje, by moje postanowienie zostało zrealizowane a zmiana
osiągnięta. W stawianiu sobie postanowień ten obszar kompetencji, czyli
osobistych umiejętności uprawniających mnie do realizacji zamierzonego
osiągnięcia jest bardzo istotny. Czyli
innymi słowy, jeśli coś sobie postanowiłem, to „czy nie porywam się z motyką na słońce”? Mogę mieć chęci, co
więcej postanowienie może być zgodne z moimi wewnętrznymi przekonaniami, wartościami i potrzebami, może
być również korzystne dla mnie bądź
dla innych, ale jeśli „nie mam narzędzi”
to nic nie osiągnę. Może zatem warto
obiecując, życząc sobie, postanawiając zmianę zadbać o rozwój osobistych
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kompetencji uprawniających mnie do
osiągnięcia zamierzonego celu?
Pójdźmy krok dalej. Załóżmy, że postanowienie jest adekwatne i wynika
ze zgody na siebie samego. Załóżmy,
że wiem, jak poszerzyć osobiste kompetencje umożliwiające mi osiągnięcie
mojego postanowienia lub już te kompetencje posiadam. Następnie warto
zastanowić się, co już „dziś zrobiłem/
zrobiłam” by być bliżej realizacji mojego życzenia, postanowienia, czyli osiągnięcia zmiany? Istotną kwestią wydaje się być fakt, umocowania „tu i teraz”
moich życzeń, postanowień, planów
i marzeń. Jeśli tego jeszcze w sobie nie
dostrzegam, to skąd będę wiedział/
wiedziała, że od jutra się zmienię. Nie
odkładajmy „małych kroków zmiany”, które są realizacją naszych życzeń
i ostanowień na później, na jutro. Przecież jak pisał Sławomir Mrożek: „Jutro
to dziś - tyle, że jutro”. Moje dziś buduje moje jutro, a moje jutro wpływa na
moje dziś.
Kreując osobiste postanowienia zastanówmy się jeszcze nad jednym aspektem. Po czym poznam, że cel został
osiągnięty? Po czym poznają ważne
w moim życiu osoby, że moje postanowienie zostało zrealizowane, cel
osiągnięty, życzenie spełnione? Niech
ta kreacja, wyobrażenie realizacji celu
i postanowionej zmiany będzie jak najbardziej konkretna.
Pozostaje Szanowny Czytelniku mieć
nadzieję, że najbliższy czas, i związany
z nim okres składania życzeń, stawiania sobie postanowień i wyzwań będzie miał ugruntowanie w rzeczywistej
zgodzie na siebie, czego również Tobie
i sobie życzę.
Stefan Matyjasik
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„W krainie bajek”
21 listopada na scenie sali widowiskowo-kinowej
zaprezentowali się mali wokaliści.
W    koncercie   zorganizowanym
przez Szkołę Podstawową nr 3
w Ciechocinku wzięły udział także
dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr 2. Gościnnie wystąpiła
również Orkiestra Dęta OSP Raciążek.

specjalnie przygotowanych układów tanecznych i pięknych przebrań.
Jak stwierdził dyrektor SP3, Maciej
Wzięch, tak ogromnej widowni sala
widowiskowo-kinowa jeszcze nigdy nie widziała i nie wiedziała, że
jest w stanie pomieścć.

Mali wokaliści zaprezentowali się
w piosenkach z bajek. Nie zabrakło

PACHNĄCE PIERNICZKI
Pierniczki należą do najpopularniejszych świątecznych wypieków. Obowiązkowo muszą pojawić się na bożonarodzeniowym stole, a coraz
częściej są również ozdobą na choince. Upieczenie idealnych pierników na Święta nie jest wcale trudnym zadaniem. Jednak ich udekorowanie
to już spore wyzwanie – podjęły się go maluszki
z przedszkola „Bajka” wraz ze swoimi rodzicami
i dziadkami.

Pomoc podopiecznym POW w Brzeziu
Szkoła Podstawowa nr 3 oraz OSiR
w    Ciechocinku,   przeprowadzili
zbiórkę dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w rzeziu.

Po przekazaniu prezentów odbył
się integracyjny bieg z podopiecznymi, który oficjalnie otworzyła
Pani Dyrektor Agnieszka Kokowicz.

Wszystkie skompletowane prezenty przekazane zostały wychowawcom 7 grudnia. Znalazły się tam:
artykuły szkolne, maskotki, drobna garderoba, słodycze, zabawki,
książki, gry planszowe.

Serdecznie dziękujemy rodzicom,
nauczycielom, uczniom za wsparcie tego przedsięwzięcia. Koordynatorami akcji byli: J. Bober, J. Salwa, T. Górecki.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W „BAJCE”
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„My jesteśmy przedszkolaczki, maluszki
kochane, zapraszamy Wszystkich na pasowanie.”

Dzielnie recytowały także wierszyki
„Mam 3 latka”, „Paluszek” oraz „Już nie
karmi mnie mama”.

27 listopada najmłodsze dzieci z przedszkola Bajka złożyły uroczystą przysięgę
i trzymały nazwę grupy „Krasnale”.

Pani dyrektor Małgorzata Kobusińska
wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy
i pluszowe misie.

Dzieci w trakcie krótkiej części artystycznej zaśpiewały takie piosenki jak
„Przedszkolaczku drogi mój”, „Tu paluszek”, „Krasnoludki” czy też „Jestem sobie
przedszkolaczek”.

Bardzo dziękujemy rodzicom za słodki poczęstunek i gromkie brawa.
Życzymy całej grupie dużo uśmiechu i sukcesów w dalszej edukacji przedszkolnej.

Fot. OSiR Ciechocinek

OSIREK CUP 2019
W sobotę, 30 listopada w Hali Sportowej
przy ul. Lipnowskiej 11c w Ciechocinku
odbył się turniej piłki nożnej OSIREK CUP
w kategorii SKRZAT 2013/2014. Udział
w urnieju wzięły dwie drużyny z Ciechocinka – Zdrój OSiR Ciechocinek, a także
Włókniarz Toruń, Akademia Piłkarska Gol
Chełmża, Akademia Piłkarska Młode Talenty Toruń, Olimpia Grudziądz, Flisak Złotoria
i Juventus Academy Toruń. Wszystkie drużyny zagrały systemem każdy z każdym. Na
turnieju nie wyłoniono zwycięskiej drużyny
w ramach zdrowej konkurencji i rywalizacji. Turniej miał być dobrą zabawą dla najmłodszych. Wyłoniono natomiast trzech
najlepszych zawodników w następujących
kategoriach:
NAJLEPSZY BRAMKARZ:
Jakub Janicki (Włókniarz Toruń),
NAJLEPSZY STRZELEC:
Adam Drwięga (Zdrój OSiR Ciechocinek I),
NAJLEPSZY ZAWODNIK:
Jan Cichal (Juventus Academy Toruń)

7 grudnia odbył się drugi turniej piłki nożnej
OSIREK CUP w kategorii ŻAK 2012. Udział
w turnieju wzięło 7 drużyn: Zdrój OSiR Ciechocinek, Akademia Piłkarska GOL Chełmża, Akademia Piłkarska Młode Talenty Toruń, Włókniarz Toruń, Elana Toruń, Orlęta
Aleksandrów Kujawski oraz Unia Wąbrzeźno.
Drużyny rozegrały spotkania w systemie
każdy z każdym.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Akademia Piłkarska Młode Talenty Toruń,
2. Unia Wąbrzeźno
3. Akademia Piłkarska GOL Chełmża
4. Zdrój OSiR Ciechocinek
5. Orlęta Aleksandrów Kujawski
6. Włókniarz Toruń
7. Elana Toruń

NAJLEPSZY BRAMKARZ:
Wojciech Sobieszczyk
(Orlęta Aleksandrów Kujawski)
NAJLEPSZY STRZELEC:
Antoni Szpręglewski
(Unia Wąbrzeźno) – 7 bramek.
NAJLEPSZY ZAWODNIK:
Bartosz Skibiński
(Zdrój OSiR Ciechocinek)
Najlepszy Bramkarz oraz Zawodnik został
wybrany przez trenerów drużyn.
Kolejny turniej z cyklu OSIREK CUP odbędzie się już 11 stycznia w kategorii ORLIK
2010.

CKB „POTĘŻNIE”
SZKÓŁKA ZDRÓJ OSIR
CIECHOCINEK Z BRĄZOWYM
CERTYFIKATEM PZPN!
Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich to innowacyjny program skierowany do
podmiotów prowadzących szkolenie dzieci
w zakresie piłki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja
szkółek. Przyznanie danemu podmiotowi certyfikatu na jednym z trzech poziomów (złotym,
srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze

spełnieniem szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia.
Dzięki Programowi Certyfikacji rodzice i dzieci
grające w piłkę nożną będą mieć pewność, że
szkółka piłkarska spełnia standardy szkoleniowe, jest bezpieczna, a jej kadra ma kwalifikacje
niezbędne do szkolenia zawodników.

Sport

W VI Międzynarodowym Turnieju o Puchar
Włókiennika w Łodzi, który objęty został honorowym patronatem przez Polskich Związek
Bokserski, do walki stanęło 28 klubów z Polski
i zza granicy, którzy łącznie wystawili 170 zawodników. Nie zabrakło tam również Ciechocińskiego Klubu Bokserskiego „Potężnie”.
Do walki stanął Julian Komacki (adept, waga 57
kg), który zacięcie walczył z zawodnikiem Włókiennika Łódź oraz Damian Deręgowski (kadet,
waga 57 kg), który po emocjonującej walce z zawodnikiem Champion Włocławek zwyciężył
z wynikiem 3:0.
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REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

STY

24-27

„MAYDAY”

projekcja w 2D
od 15 lat
komedia, prod. Polska, czas 1.53
• 24.01 (piątek), godz. 16.00 i 19.00
• 25.01 (sobota), godz. 19.00
• 26.01 (niedziela), godz. 19.00
• 27.01 (poniedziałek), godz. 16.00

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

„Le Mans’66”

27.12 (piątek), godz. 19:00
28.12 (sobota), godz. 19:00

„Boże ciało”

biograficzny, dramat, sportowy, prod. USA, czas 2.32,
od 15 lat

obyczajowy, prod. Polska, czas 1.55,
od 15 lat

4.01 (sobota), godz. 19.00
5.01 (niedziela), godz. 19.00

4.01.2020 (sobota), godz. 16:00
5.01.2020 (niedziela), godz. 16:00

„Pan T.”
dramat, komedia, prod. Polska, czas 1.44, od 15 lat
10.01 (piątek), godz. 16.00 i 19.00
11.01 (sobota), godz. 16.00 i 19.00
13.01 (poniedziałek), godz. 16.00 i 19.00

„Misiek i chiński skarb”
komedia, animowany, przygodowy, prod. Chiny, Indie, USA,
Korea Pd. czas 1.30, b/0
18.01 (sobota), godz. 16.00
17.01 (niedziela), godz. 16.00

„Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie 3D”
przygodowy, sci-fi, prod. USA, czas 2.35, od 7 lat
31.01 (piątek), godz. 15.30
1.02 (sobota), godz. 15.30

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

dramat biograficzny, prod. Polska, czas 2.17,
od 15 lat

„Futro z misia”
komedia, prod. Polska, czas 1.40, od 15 lat
17.01 (piątek), godz. 16.00 i 19.00
18.01 (sobota), godz. 19.00
19.01 (niedziela), godz. 19.00

„Tajni i fajni”
animacja, komedia, prod. USA, czas 1.42, b/o
25.01 (sobota), godz. 16.00
26.01 (niedziela), godz. 16.00
27.01 (poniedziałek), godz. 12.00

„Psy 3. W imię zasad”
sensacyjny, prod. Polska, czas 2 godz., od 15 lat
31.01 (piątek), godz. 19.00
1.02 (sobota), godz. 19.00
2.02 (niedziela), godz. 19.00

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

KALENDARZ WYDARZEŃ

GRU

28

SOB

VIII ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNY
TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH
Podczas turnieju odbędzie się zbiórka dla Hospicjum Bożego Miłosierdzia w Raciążku,
szczegóły na stronie www.osir.ciechocinek.pl

28 grudnia, godz. 15:00, hala sportowa OSiR Ciechocinek,
ul. Lipnowska 11C

GRU

STY

STY

31

04

SYLWESTER POD
GWIAZDAMI

WYBÓR OBRAZU
I RYSUNKU ROKU 2019

KONCERT CHÓRU
LUTNIA NOVA Z
ALEKSANDROWA
KUJAWSKIEGO

Wystawa malarstwa i rysunku finalistów
„Obrazu miesiąca” za rok 2019 z Rracowni
Rysunku i Malarstwa MCK

Wstęp wolny

Sylwester miejski z muzyką na żywo

31.12.2019, Muszla Koncertowa
w Parku Zdrojowym

STY

11

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
OSIREK CUP 2020
KAT. ŻAK 2011
Turniej organizowany przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji, szczegóły na stronie
www.osir.ciechocinek.pl

11.01.2020, hala sportowa OSiR Ciechocinek,
ul. Lipnowska 11C

08
8.01.2020, godz. 16:30,
sala widowiskowo –
kinowa Miejskiego
Centrum Kultury,
ul. Żelazna 5

4.01.2020, godz. 17:15,
Salon Sztuki Miejskiego Centrum
Kultury, ul. Żelazna 5

STY

STY

20 25
SPEKTAKL
DLA DZIECI

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
OSIREK CUP 2020 KAT. ŻAK 2011

Współorganizacja
spektaklu dla dzieci wraz
z Teatrem Artenes z
Wrocławia

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

20.01.2020, sala
widowiskowo – kinowa
Miejskiego Centrum
Kultury,
ul. Żelazna 5

25.01.2020, hala sportowa OSiR Ciechocinek,
ul. Lipnowska 3
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Odkryj Ciechocinek!
Ogólnopolski Festiwal Tańca
fot. Bartosz Skrajnowski i Izabela Stawiszyńska

