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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), 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:
Izabela Wróblewska
Studio Reklamy Fenix

- Na polskim rynku dominują dziś standardowe rozwiązania stosowane przez większość samorządów. Nam udało się stworzyć innowacyjny, w pełni odpowiadający
naszym potrzebom projekt, który jest świeżym spojrzeniem na kwestię witryny miejskiej - mówi Janusz Hawik, kierownik Biura
Kultury, Sportu i Promocji Miasta. Jak podkreśla, nowa strona uzdrowiska nawiązuje
stylistyką i zastosowanymi rozwiązaniami
do witryn nagradzanych w najważniejszych
światowych konkursach branżowych.
Na stronie znajdziemy kalendarium wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz
najnowsze wiadomości. Zupełną nowością jest obszerny katalog przedstawiający
największe ciechocińskie atrakcje, miejsca
noclegowe, sanatoria i punkty gastronomiczne. Nie brakuje informacji przy-

CIECHOCINEK W INTERNECIE
W NOWEJ ODSŁONIE
Ciechocinek ma nową stronę internetową. W odświeżonej witrynie
mieszkańcy i goście znajdą wszystkie najważniejsze informacje o uzdrowisku.
datnych kuracjuszom i turystom, jak wykaz
przewodników czy tras wycieczkowych, czy
mieszkańcom, jak adresy dyżurujących aptek.
Nowa strona stawia na przejrzystość i czytelność, dzięki czemu jest przyjazna wszystkim
użytkownikom, także starszym osobom, które często goszczą w Ciechocinku.

POWSTANIE DRUGA CZĘŚĆ WODNEGO PLACU ZABAW
Fot. Pracownia Architektoniczna Archi-Size

Obok istniejącego już placu powstać ma zespół
czterech zjeżdżalni, w tym czterotorowa, pontonowa i tzw. „anakonda” o długości aż 110 metrów. Podobnie jak w pierwszym etapie, będą
one wykorzystywać filtrowaną i podgrzewaną
wodę. Architekt wskazywał na kwestie bezpieczeństwa: schody będą zabezpieczone siatką, a
każda zjeżdżalnia będzie wyposażona w sygnalizację świetlną. Ze zjeżdżalni korzystać będą
mogły osoby w wieku od 12 lat, także dorośli.
- Jesteśmy na etapie koncepcji, jeśli radni wyrażą aprobatę, rozpoczniemy prace projektowe – podkreślał burmistrz Leszek Dzierżewicz.
Zapowiedział też usprawnienia w okolicy placu,
m.in. większą liczbę leżaków czy stojaków rowerowych. Planowany koszt inwestycji to ok. 3
mln zł.

Kompleks czterech zjeżdżalni ma
powstać w ramach rozbudowy
- Zainteresowanie placem zabaw jest bardzo
wodnego placu zabaw w
duże. Druga część dopełni tę inwestycję, umożCiechocinku. Otwarta w
liwiając rozrywkę także starszym dzieciom, a
nawet dorosłym – mówił Jakub Kaczorowski z
ubiegłym roku atrakcja
Pracowni Architektonicznej Archi-Size we Włocieszyła się ogromnym
cławku. Architekt spotkał się z radnymi i burmistrzem Leszkiem Dzierżewiczem 25 marca,
zainteresowaniem wśród
aby przedstawić wstępną koncepcję rozbudowy
gości naszego uzdrowiska.
kompleksu.
Z życia miasta

Wodny plac zabaw powstał na ulicy Staszica,
tuż obok parku linowego i kortów tenisowych,
w bezpośrednim sąsiedztwie tężni. Na 700 m
kw., w dwóch nieckach basenowych, znajduje
się kilkanaście atrakcji wodnych wraz z okazałym, kilkumetrowym zamkiem z fontannami. W
instalacji krąży ponad 70 m sześciennych wody
podgrzewanej dla komfortu użytkowników.
Atrakcja czynna jest w okresie letnim, wstęp
wolny.
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NOWE SANATORIUM JUŻ OTWARTE
Sanatorium Łączność
zaprezentowało nowy budynek
przy ulicy Warzelnianej.
- Mamy nadzieję, że nasza
inwestycja przyczyni się do
pozytywnego postrzegania Ciechocinka
jako uzdrowiska – mówiła podczas
uroczystego otwarcia obiektu
Katarzyna Bigosińska, prezes sanatorium.
- Życzę sobie i naszemu miastu,
by takich inwestycji było jak najwięcej
– podkreślał burmistrz Leszek Dzierżewicz.

Nowy obiekt składa się z dwóch części. W
większym, zbudowanym od podstaw gmachu
znajdują się pokoje 2- i 3-osobowe, apartamenty, basen solankowy, sauna, łaźnia parowa
i gabinety masażu. W mniejszym, zaadaptowanym według wskazań konserwatora, istniejącym wcześniej murowanym budynku, funkcjonować będzie kawiarnia. Dzięki rozbudowie
Sanatorium Łączność zyskało 50 dodatkowych miejsc noclegowych, ogółem dysponuje
ono 200 miejscami. Pierwsi goście skorzystają
z nowego obiektu już w trakcie weekendu majowego.
Kompleks został uroczyście otwarty 9 kwietnia
w obecności władz samorządowych, przedstawicieli inwestorów, wykonawców i właścicieli
obiektu. Gości przywitali Katarzyna Bigosińska
i Sławomir Sobczak z zarządu sanatorium.
- Dziękuję władzom rządowym i samorządowym za pomoc i życzliwość okazaną podczas
realizacji tej inwestycji – mówiła Liliana Pindor,
przewodnicząca rady nadzorczej Sanatorium
Łączność. - Zawsze byliśmy życzliwie przyj-

mowani przez pana burmistrza. Dobry klimat
przełożył się na udaną realizację tej inwestycji – podkreślał Kazimierz Kuć, prezes Fundacji
Ochrony Zdrowia Inwalidów w Warszawie, zapowiadając kolejne inwestycje w Ciechocinku.
- Z ogromnym zadowoleniem obserwowałem
postępy prac przy tym pięknym obiekcie, który
fantastycznie wpisuje się w krajobraz naszego
miasta. Ten obiekt to architektoniczna perełka
– mówił burmistrz Leszek Dzierżewicz. - Życzę
sobie i naszemu miastu, by takich inwestycji
było jak najwięcej – dodał.
- Ciechocinek to ważne dla mnie miasto, stąd
pochodził mój dziadek, tu wychowywała się
babcia, tu przyjeżdżała na wakacje moja mama
– mówiła Aleksandra Kwaśniewska, architektka, która zaprojektowała nowy budynek.
Podkreśliła, że jej pradziadek jako majster
uczestniczył w budowie basenu termalno-solankowego i budynku poczty, które rozsławiły
Ciechocinek. - To było nie bez znaczenia podczas projektowania – zaznaczyła.
Nowy obiekt poświęcił prałat Grzegorz Karolak, proboszcz ciechocińskiej parafii.
Budowa nowego obiektu Sanatorium Łączność rozpoczęła się w maju 2017 roku. Inwestycję dofinansowały Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W
2013 roku sanatorium zmodernizowało także swój stary budynek, dobudowując piętro i
tworząc kompleksową bazę zabiegową.

REMONT „GRZYBKA” I KOŚCIOŁA Z DOTACJĄ Z MIEJSKIEGO BUDŻETU
Odbudowa „Grzybka” i remont wieży kościoła parafialnego otrzymały po 100 tys. zł dofinansowania z budżetu miasta.

REMONT „GRZYBKA”
Fontanna „Grzybek” to jedna z wizytówek Ciechocinka. Właściwie jest to obudowa źródła solankowego nr 11 z odwiertem o głębokości ok. 400 m.
Jest źródłem solanki o zasoleniu 4,5 proc, która
trafia do fontanny i tężni. „Grzybek”, mający status
pomnika historii, w kwietniu ubiegłym roku uległ
katastrofie budowlanej. Dofinansowanie z budżetu miasta stanowi niemal 30 proc. kosztów remontu, którego koszt wyniesie ponad 365 tys. zł.

- Od kilku lat wspieramy działania związane z ratowaniem zabytków na terenie Ciechocinka – podkreśla burmistrz Leszek Dzierżewicz. W tym roku dotacje powędrowały do Przedsiębiorstwa Uzdrowiska
Ciechocinek S.A., które odbudowuje słynną fontannę „Grzybek”, oraz ciechocińskiej parafii, która
remontuje zabytkowy kościół.
W tegorocznym budżecie zarezerwowane jest także
800 tys. zł na wsparcie remontu tężni. Jak zaznacza
burmistrz Leszek Dzierżewicz, budżet miasta wspomoże konserwację tężni także w kolejnych latach.
W 2017 roku pierwszym zabytkiem, którego remont
dofinansowała gmina, była Willa Romana przy ul.
Kościuszki. Wówczas 130 tys. zł z miejskiego budżetu wsparło wymianę dachu budynku.
Zasady przyznawania dotacji do remontu zabytków
znajdujących się w prywatnych rękach reguluje
uchwała Rady Miejskiej z 8 września 2014 r.
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Z życia miasta

REMONT WIEŻY
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
Kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku powstawał w latach
1873-1884 wg projektu Edwarda Cichockiego.
Dziś wpisany jest do rejestru zabytków, remont
obejmować ma remont więźby i wymianę pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji ścian
na wieży południowej. Dofinansowanie z budżetu
miasta stanowi niemal 17 proc. kosztów remontu,
którego koszt wyniesie ponad 600 tys. zł.

WISŁA OŻYWA DZIĘKI PASJI
Na lewym brzegu Wisły, na wysokości Ciechocinka, czyli na 710. kilometrze rzeki,
została zwodowana nowa łódź. Jej autorem jest Tomasz Szczęsny,
ciechocinianin, znany wodniak i regionalista.
Łódź powstała według najlepszych wzorów sztuki szkutniczej, sprawdzonych na przestrzeni
dziejów, w tym także związanychz tradycjami budowy tak zwanych nieszawek.
W dniu zwodowania, 6 kwietnia, łódź popłynęła w dziewiczy rejs w dół Wisły.
Widok wody, brzegów rzeki i budząca się do życia przyroda to raj dla oczu i spokój dla duszy.
Tomasz Szczęsny ma wiele powodów do zadowolenia, bo jego dzieło nie tylko zachwyca
wyglądem, ale jest też bezpieczne. Dotychczas wykonał osiem łodzi, ma już więc spore
doświadczenie. Może pochwalić się także dużą wiedzą historyczną odnoszącą się do dziejów
polskiej żeglugi śródlądowej.
Wanda Wasicka

Fot. Wanda Wasicka

Wiosna na ciechocińskim campingu
Miłośnicy kamperów z całego kraju rozpoczęli sezon zlotem na campingu w Ciechocinku. - To jeden z lepszych campingów w
Polsce – podkreśla Jarosław Matysiak, jeden z organizatorów wydarzenia.
Do Ciechocinka w weekend 29-31 marca
zjechało aż 80 załóg z całej Polski. Zlot
organizowany jest rokrocznie przez grupę
pasjonatów związanych z forami internetowymi, m.in. karawaningowiec.eu. W tym
roku miłośnicy kamperów postanowili odwiedzić Ciechocinek.

- Inicjatywa wyszła od ludzi pozytywnie
zwariowanych. Od czasu do czasu organizujemy takie spotkania w różnych miejscach – mówi Jarosław Matysiak, jeden z
organizatorów wydarzenia. - Byliśmy już w
Ciechocinku podczas otwarcia campingu,
który bardzo nam się spodobał. To jeden
z lepszych campingów w Polsce – dodaje.
Uczestnicy zlotu wzięli udział w wycieczce
meleksami po Ciechocinku, podczas której
zobaczyli najciekawsze atrakcje uzdrowiska.

CIECHOCINEK NA TARGACH NA STYKU KULTUR
Ciechocinek promował się podczas XXV jubileuszowych targów Regiony Turystyczne
„Na Styku Kultur” w Łodzi, które są jednym
z najważniejszych wydarzeń na rynku turystycznym w Polsce.
Targi odbywały się od 22 do 24 marca na terenie Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi.
Ciechocinek reprezentowany był przez Biuro
Kultury, Sportu i Promocji Miasta, dzięki czemu pasjonaci podróży mogli poznać turystyczne i zdrowotne walory naszego uzdrowiska. W
wydarzeniu wzięło udział ponad 200 wystawców z kraju i zagranicy, targi odwiedziło ponad
10 tys. gości.
Pasjonaci podróży mieli możliwość udziału
w spotkaniach z wybitnymi fotografami, autorami książek, globtroterami, odkrywcami
oraz blogerami, m.in. Aleksandrem Dobą czy
Krzysztofem Wielickim. Podczas targów odbywał się także Festiwal Podróżników National
Geographic. Krajem partnerskim targów była
Ukraina, której prezentacji towarzyszyły liczne
pokazy artystyczne.
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CO JESZCZE W MIEŚCIE...
POROZUMIENIE DLA POWROTU POCIĄGU
Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz przystąpił
do porozumienia samorządowców z powiatu na rzecz
przywrócenia
lokalnego
transportu.
Jak podkreśla Adam Potaczek, wicestarosta aleksandrowski i inicjator porozumienia, ma ono na celu
przede wszystkim przywró-

cenie połączenia kolejowego między Ciechocinkiem i
Aleksandrowem. - Pojawia
się szansa na uruchomienie
przewozów, w których jako
organizator mógłby występować powiat – mówi Potaczek. Powstała też koncepcja
poszerzenia linii o Toruń i
zaangażowania
marszałka
województwa.

- To zupełnie nowa jakość.
Do tej pory nie było wariantu, w którym powiat miałby
szanse otrzymania taboru i
pokrywania jedynie kosztów
utrzymania linii. Czekamy na
kolejne spotkania i deklaracje
zainteresowanych samorządów w zakresie partycypacji
w kosztach – mówi burmistrz
Leszek Dzierżewicz.

Pod dokumentem z 22 marca
podpisali się włodarze Ciechocinka, Aleksandrowa
Kujawskiego, Nieszawy,
a także wójtowie Aleksandrowa Kujawskiego,
Bądkowa, Konecka, Raciążka, Wagańca i Zakrzewa. Powiat zapowiada też
rozmowy z Ministerstwem
Infrastruktury.

CIECHOCINEK ZE STATUETKĄ OD STOWARZYSZENIA ZDROWYCH MIAST POLSKICH
Stowarzyszenie
Zdrowych Miast Polskich
przyznało
naszemu
uzdrowisku pamiątkową statuetkę w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i
zaangażowanie na rzecz
tej organizacji.
Stowarzyszenie

Zdro-

wych Miast Polskich
powstało w 1993 r., Ciechocinek znalazł się w
gronie jego założycieli.
Organizacja skupia obecnie 39 miast, które szczególnie dbają o stan zdrowia swoich mieszkańców
i środowisko, w którym
żyją. Stowarzyszenie stawia sobie za cel poprawę

stanu środowiska naturalnego w gminach oraz
poprawę stanu zdrowia
mieszkańców gmin, a także edukację, promocję i
wzajemną współpracę.

nizacją Zdrowia (WHO).
Przedstawicielką naszego
miasta w stowarzyszeniu
jest radna Jolanta Kędzierska.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową
bezpośrednio współpracującą ze Światową OrgaFot. Aldona Nocna

LEKCJA PATRIOTYZMU Z RAPPERSWILU
Historii Muzeum Polskiego
w Rapperswilu poświęcona
była wystawa w Galerii Pod
Dachem Nieba, której wernisaż odbył się 4 lutego.

perswilskiego.
Gościem
wernisażu była Izabela
Gass, sekretarz Zarządu
Towarzystwa Rapperswilskiego.

Wykład poświęcony losom
serca Tadeusza Kościuszki
wygłosiła prof. Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum
Polskiej Akademii Nauk i
prezes Towarzystwa Rap-

-Wystawa ma charakter
edukacyjny, stąd ogromna radość z obecności na
wernisażu ciechocińskich
licealistów. Ta ekspozycja
to wspaniała lekcja patrio-

tyzmu. Wszak Rapperswil
to kawałek Polski na ziemi
Helwetów - podsumował
Marian Gawinecki, prezes
Towarzystwa
Przyjaciół
Ciechocinka, które prowadzi galerię.
Na
ponad
dwudziestu
planszach przedstawiona
została historia muzeum w
szwajcarskim Rapperswi-

lu, które powstało w 1870
roku w celu zabezpieczenia polskich zabytków
historycznych i propagowania spraw polskich.
Wystawę można było
oglądać do połowy marca.

PIERWSZY ODPUST W KOLEGIACIE
Biskup Wiesław Alojzy
Mering, pasterz diecezji włocławskiej, 18
marca, w uroczystość
św. Józefa, odwiedził
ciechocińską parafię.
Masza święta miała
charakter odpustowy,
ponieważ w październiku w Ciechocinku powstała kolegiata zwią-

zana z figurą św. Józefa
Wędrującego z Dzieciątkiem.
Biskupa powitał ks. prałat Grzegorz Karolak,
proboszcz parafii, a także
kapituła kolegiacka i Rycerze Kolumba.
Kolegiata

Ciechociń-

ska formalnie powstała
w sierpniu, natomiast
uroczystości
związane
z nadaniem tego tytułu
odbyły się w październiku
ubiegłego roku. W uzasadnieniu powstania nowego „dziecka kolegiackiego” bp Mering napisał
„o rosnącym znaczeniu
duszpasterskim kościoła

PALMOWY KONKURS
W Niedzielę Palmową 14
kwietnia w kościele parafialnym pw. św. Piotra
i Pawła w Ciechocinku
odbył się konkurs na najwyższą palmę.

zefa Piłsudskiego, który
własnoręcznie
przygotował największą palmę.
Wszystkie
wyróżnione
dzieci otrzymały nagrody,
a palmy poświęcił ks. Robert Nawrocki.

Zwycięzcą okazał się Gabryś Gadziemski z klasy Jeszcze przed rozstrzyIIa Szkoły Podstawowej gnięciem konkursu i deNr 1 im. Marszałka Jó- dykowaną dzieciom mszą
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świętą odbyła się uroczysta procesja ze wszystkimi, różnokolorowymi
palmami. Niedziela Palmowa obchodzona jest w
Polsce od średniowiecza.
Według obrzędów katolickich tego dnia wierni
przynoszą do kościoła
palemki, symbol odradzającego się życia. W PolZ życia miasta

sce palmy przygotowuje
się ręcznie z bibuły,
kwiatów, kolorowych
wstążek i liści różnych
krzewów.
Wojciech Krzysztof Jankowski

w Ciechocinku”, który stał
się prawdziwym centrum
duchowym jednego z najsłynniejszych uzdrowisk
w Polsce.
Wojciech Krzysztof Jankowski

OGŁOSZENIA

CIECHOCINEK WE WŁADZACH
STOWARZYSZENIA GMIN
UZDROWISKOWYCH

MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ
TELEFON W SPRAWIE SENIORA

Fot. sgurp.pl

722 090 098
RADA MIEJSKA SENIORÓW



Burmistrz Leszek Dzierżewicz został wiceprezesem
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP na kadencję
2019-2023. Prezesem stowarzyszenia pozostał Jan Golba,
burmistrz Muszyny.
- Stowarzyszenie jest jedyną siłą reprezentująca gminy
uzdrowiskowe – mówi burmistrz Leszek Dzierżewicz, który wiceprezesem SGU RP jest
od kilku kadencji. - Ma na tyle
silną pozycję, że zapraszane
jest do udziału w pracach legislacyjnych. Fakt, że w ustawie
o lecznictwie uzdrowiskowym
znalazł się rozdział dotyczący
gmin, to wyłączna zasługa stowarzyszenia – dodaje.
Walne zebranie członków SGU
RP odbyło się 18 marca w Muszynie. W zarządzie stowarzyszenia znaleźli się jeszcze Jerzy
Łużniak, prezydent Jeleniej
Góry (jako wiceprezes), Wojciech Farbaniec, burmistrz Ry-

manowa oraz Aleksandra Gosk,
przedstawicielka Sopotu.
Zebrani przedstawiciele władz
samorządowych dyskutowali
o ograniczaniu niskiej emisji w
uzdrowiskach i konieczności
wprowadzenia przez rząd systemowych rozwiązań w tym
obszarze, które wspomogą inicjatywy gmin. Wskazano także na problem niskich stawek
pobytów w sanatoriach, co
prowadzi do pogarszającej się
sytuacji finansowej i w konsekwencji tzw. pełzającej likwidacji lecznictwa uzdrowiskowego
w Polsce.
SGU RP jest ogólnopolską organizacją skupiającą gminy o
podobnym charakterze i profilu działania, które posiadają
na swoim terenie uzdrowiska
lub obszary ochrony uzdrowiskowej, albo też pretendują do
uzyskania statusu uzdrowiska.
Członkami stowarzyszenia są
obecnie 43 gminy w całej Polsce.

DOTACJA NA NOWY PIEC
Do 4 tys. zł można otrzymać w ramach dofinansowania
przez gminę wymiany źródła ogrzewania. Program dotacji
ma na celu redukcję tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka.
Zakwalifikowani uczestnicy projektu będą mogli uzyskać
dofinansowanie m.in. na zakup, montaż i uruchomienie
instalacji źródła ciepła. Dofinansowanie przeznaczone
jest dla osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na terenie Ciechocinka.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim (osobiście
lub mailowo) do 30 kwietnia. Informacje o programie pojawiały się m.in. na stronie internetowej miasta i w mediach społecznościowych.



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.

DYŻURY RADNYCH
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.

Z życia miasta
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#Na deptaku w Ciechocinku

AUTORKA: ALDONA NOCNA

ADA SARI

W Wadowicach w 1886 r. przyszła na świat Jadwiga Leontyna Szayer, jedna z największych śpiewaczek wszechczasów, znana w historii opery jako Ada Sari.
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.
Pseudonim artystyczny przyjęła, rozpoczynając karierę we Włoszech. Mała
Jadwiga pobierała lekcje śpiewu i gry na
organach w Starym Sączu, Cieszynie i
Krakowie. Rodzina, kultywując tradycje
patriotyczne, dbała, aby śpiewaczka wykonywała przede wszystkim polski repertuar. Po trzyletnich studiach wokalnych
w Wiedniu odniosła artystyczny sukces,
występując w operetce „Lalka-automat”.
Wówczas ojciec uwierzył w jej talent i
młoda sopranistka mogła wyjechać na
dalszą naukę do Mediolanu.

W 1923 r. Arturo Toscanini zaangażował
ją do mediolańskiej La Scali – pierwszej
wówczas sceny w Europie. Zasłynęła rolą
Królowej Nocy w „Czarodziejskim flecie”
Mozarta. Partnerami Ady Sari byli najlepsi
artyści operowi. Jej głos poznali też melomani w Ameryce Południowej i w Stanach Zjednoczonych. W Argentynie występowała dla tamtejszej Polonii. W 1928
r. dała recital w Carnegie Hall w Nowym
Jorku. Zawsze była przyjmowana z owacją. Miała ogromny repertuar złożony z
najwybitniejszych oper świata. Śpiewała
największe partie koloraturowe.
Wspaniała światowa kariera nie przyćmiła miłości Ady Sari do ojczyzny, do której
wracała. W Warszawie wystąpiła po raz
pierwszy w 1914 r. w partii Gildy w operze „Rigoletto” Verdiego. W latach 30. XX
w. była częstym gościem Teatru Wielkiego w Warszawie. W 1936 r. zamieszkała
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Fot. polona.pl

Prof. Antonio Rupnick wątpił początkowo
w jej wokalne możliwości, ale dzięki wytężonej pracy Ada Sari dopięła swego. Jej
koloratura stała się fenomenem w skali
światowej. W 1909 r. zadebiutowała na
scenie rzymskiego Teatro Nazionale rolą
Małgorzaty w „Fauście” Gounoda. Potem
przyszły występy w neapolitańskim San
Carlo i innych teatrach włoskich. Ada Sari
odbyła liczne zagraniczne podróże. Odnosiła triumfy na scenach w całej Europie:
w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Austrii i
Niemczech. Podróżowała też do Rosji (Petersburg, Moskwa, Kijów, Odessa), prezentując repertuar włoski i polski.

w stolicy. W latach okupacji prowadziła
działalność pedagogiczną. W 1947 roku
wycofała się ze sceny. Początkowo uczyła
młodych śpiewaków w Krakowie, potem
była profesorem Państwowej Wyższej
Szkoły Muzycznej w Warszawie. Wykształciła wielu wybitnych ludzi sztuki, m.
in. Marię Fołtyn, Zdzisławę Donat, Bognę
Sokorską.
Ada Sari przyjechała do Ciechocinka latem 1968 roku. Zatrzymała się w sanatorium Młoda Gwardia, gdzie dziwnym trafem zamieszkały też inne artystki: Antonia
Kawecka i Wanda Wermińska. W swojej
książce „Ada Sari. Kulisy wielkiej sławy”
Bogusław Kaczyński przytoczył anegdotę
ze wspomnień Kaweckiej: „Opowiadała
mi kelnerka, że kiedy Maestra przyjechała do sanatorium, zapytała: „Gdzie jest
salon?”. Kiedy wyjaśniono jej, że salonu
nie ma, a stołówka znajduje się na dole,
odpowiedziała z właściwym sobie temperamentem: „Stołówka oczywiście, ale ja
pytam o salon do przyjmowania gości?”.
„Nie mamy takiego specjalnego salonu” –

#Na deptaku w Ciechocinku

odpowiedziała kelnerka. „To dziwne – odrzekła Ada Sari – we wszystkich pensjonatach we Włoszech są salony!”.
Lekarz zabronił artystce jakichkolwiek
zabiegów ze względu na jej chore serce,
zalecił jedynie spacery. Lipiec tamtego
roku był bardzo duszny. Po jednej z wypraw dorożką Ada Sari poczuła się źle. W
nocy wezwano karetkę, bowiem zasłabła.
Zmarła na zawał serca po kilku godzinach
pobytu w aleksandrowskim szpitalu, dokąd ją przewieziono (encyklopedie podają
Ciechocinek jako miejsce śmierci, akt zgonu – Aleksandrów Kuj.). Mimo że miała 82
lata, trudno było uwierzyć w jej śmierć,
bowiem była pełna życia i młodzieńczego zapału. Z jej odejściem zakończyła się
epoka belcanta. Została pochowana w
Alei Zasłużonych na Powązkach. Od 1985
roku w Nowym Sączu odbywa się Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki
Wokalnej im. Ady Sari.
Aldona Nocna

#ZDANIEM PSYCHOLOGA

NAWET NIE WIESZ, JAK BARDZO CIĘ KOCHAM
AUTORKA: KAROLINA MATYJASIK, PSYCHOLOG

Czy nie jest tak, że każdy z nas kogoś kocha? Szczególna relacja łączy nas z najbliższymi – rodziną, przyjaciółmi. A jak
często to pokazujemy? Jak często autentycznie pozwalamy sobie na bycie czułym, miłym? Dlaczego tak bardzo
ukrywamy prawdziwe uczucia? A co z granicami? Z dbaniem o swoje potrzeby? Co ze stawianiem rozsądnych granic?

Czy nie jest tak, że w bliskich relacjach gubimy się? Pojawia się problem – jak być czułym, a jednocześnie nie dać wejść sobie na głowę?
Jak stawiać mądre i stanowcze granice, nie będąc oschłym?
Jest to możliwe! Pamiętajmy - miłość
nie wyklucza stawiania granic. Uczucia to jedno, a zachowanie to drugie.
Jeśli kocham, to zawsze mogę o tym
powiedzieć, okazać. A jeśli pojawia
się sytuacja, konkretne zachowanie,
to odnoszę się właśnie do nich. Dwa
różne obszary. Powiem więcej – jeśli
kochamy naprawdę, tym bardziej nie
bójmy się stawiania granic. Bo jeśli
moja bliska, bardzo ważna dla mnie
osoba postępuje niewłaściwie, to
dzięki temu, że zareaguję otwarcie
i odniosę się wprost do tego zachowania, mogę wręcz „uratować” tą
osobę przed poważniejszymi problemami. Kocham cię, więc nie będę

biernie przyglądać się, jak wpędzasz
się w problemy. W teorii wydaje się
to dość proste.
A co, jeśli dorosłe dziecko po raz kolejny obarcza rodzica swoimi problemami, pożycza pieniądze, bo ciągle
nie może znaleźć pracy, albo uznaje
za oczywistość oddawanie pod opiekę wnuków? Jak odmówić dziecku
(mimo, że dorosłemu) pomocy? Przecież ciężko o pracę, przecież to wnuki…
Jeśli taka pomoc zdarza się od czasu
do czasu i za zgodą obu stron, to w
porządku. Jeśli jednak ktoś czuje się
wykorzystywany, nie ma czasu dla
siebie i na swoje sprawy, to pojawia
się problem. Przecież starsi rodzice,
dziadkowie mają prawo mieć swój
czas, swoje życie. I nie oznacza to,
że nie kochają swoich dzieci, wnuków. Jeśli zdobędą się na otwartość

i powiedzą, jak bardzo kochają swoja
rodzinę, jak są z niej dumni, a jednocześnie odniosą się do sytuacji i
postawią granice, powiedzą – nie
pożyczę pieniędzy, nie zaopiekuję
się wnukami tego dnia, to mogą pobudzić młodsze pokolenie do zmian,
do rozwoju. Do bycia bardziej zorganizowanymi, odpowiedzialnymi i szanującymi potrzeby innych.
To bardzo ważna lekcja miłości.
Bo miłość to coś więcej niż uleganie wszelkim prośbom, spełnianie
wszystkich zachcianek. Przykład łatwo dostrzec w relacjach z małymi
dziećmi – kocham i nie mam oporów
przytulić, powiedzieć czułe słowa
do kilkulatka i jednocześnie nie pozwalam na kolejną czekoladkę. Liczę
się z wybuchem złości u dziecka, ale
wiem, że stawiam granice, bo tak
bardzo Cię kocham…
Karolina Matyjasik

TROJACZKI Z CIECHOCINKA
MARYSIA, ANTEK I TADZIO Z WIZYTĄ U BURMISTRZA
W lutym Ciechocinkowi przybyło jednocześnie aż trzech nowych mieszkańców. Joanna i Przemysław Malinowscy
zostali szczęśliwymi rodzicami trojaczków. Marysia, Antek i Tadzio 17 kwietnia spotkali się z
burmistrzem Leszkiem Dzierżewiczem, który przekazał im specjalny, trzyosobowy wózek.

Burmistrz przekazał rodzicom specjalny wózek przystosowany do przewożenia
trojaczków. - Cieszę się, że
mogliśmy państwu przekazać ten wózek, bo choć
ma to wymiar symboliczny,
zawsze w jakimś stopniu

odciąży państwa budżet –
mówił.
Jak na wieść o przyjściu na
świat zareagowali rodzice?
- Byliśmy zaskoczeni – przyznaje Przemysław Malinowski. - W rodzinie były bliźniaki, więc z tym się liczyliśmy,
ale trójki nie obstawialiśmy
– dodaje.

Nie obyło się bez pytania o
kolejne potomstwo. - Rozumiem, że na najbliższe dwa
lata limit został wyczerpany
– zauważy burmistrz. - Nigdy nic nie wiadomo – śmiał
się Przemysław Malinowski.

Fot. R. Szuba

- Piastując funkcję burmistrza od 21 lat po raz
pierwszy mam przyjemność
i zaszczyt składać gratulacje z takiej okazji – mówił
podczas spotkania burmistrz. - Życzę państwu, aby
pociechy dawały wam jak
najmniej w kość, a przy tym
dostarczały powodów do radości, by sprawiały, że każdy
dzień będzie piękny – dodał.

- Przez chwilę byłam załamana, bałam się tego
wszystkiego, ale szybko pojawiły się pozytywne emocje i już tylko się cieszyliśmy
– podkreśla Joanna Malinowska.
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PAMIĘTAJMY O ŻERNICKIM
czytać Żernickiego, zwłaszcza jego ostatnie
tomiki – dodaje.

W 80. rocznicę urodzin Janusza Żernickiego, zmarłego w 2001 roku ciechocińskiego
poety, w Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkali się przyjaciele twórcy
oraz miłośnicy poezji. - Żernicki będzie w miarę upływu lat coraz bardziej
doceniany – mówi Mariola Różańska, dyrektor ciechocińskiej książnicy. - Jego
poezja jest jak wino. Im starsza, tym lepsza – dodaje Aldona Nocna, polonistka
i regionalistka.
- Janusza Żernickiego nie ma wśród nas od
ponad piętnastu lat, ale ciągle jeszcze pamiętamy jego najpierw prężną, później przykutą
do inwalidzkiego wózka postać, jego twarz o
głęboko osadzonych, stalowych, przenikliwie
patrzących oczach, twarz z charakterystycznym zarostem, włosami strzyżonymi na jeża
– mówiła otwierając spotkanie 13 kwietnia
Klara Drobniewska, polonistka. - Dziś pragniemy pokazać poetę poprzez jego twórczość – zaznaczyła.
O Żernickim mówił Stanisław Jasiński, dziennikarz i autor biografii poety, Krystyna Konecka, poetka, dziennikarka, popularyzator-

Czytelnicy
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej spotkali się z Iloną Wiśniewską, reporterką i fotografką,
w ramach cyklu „Reportaż – sztuka
opowiadania życia”.

ka twórczości Żernickiego, oraz Zygmunt
Trześniowski, przyjaciel poety, malarz, który
zaprezentował unikalny zapis dźwiękowy
wywiadu z poetą.
- Chcieliśmy upamiętnić urodziny Janusza
Żernickiego, może w nietypowy sposób, bo
nie każdemu poezja jest bliska. Ważne jednak, by mieszkańcy Ciechocinka wiedzieli,
kim był Żernicki – mówi Aldona Nocna. Jak
podkreśla, poeta wciąż obecny jest w uzdrowisku, skoro wiele osób używa ukutego przez
niego określenia „Tężniopolis”. - Jego poezja
jak dobre wino, im starsze, tym lepsze. Każdy,
kto ma skłonność do autorefleksji, powinien

- Żernicki wybiegał poza ramy swoich czasów. W miarę upływu czasu jego poezja staje się jeszcze bardziej aktualna – przyznaje
Mariola Różańska, dyrektor ciechocińskiej
biblioteki. - Przyszły tak skomplikowane czasy, że jego strofy nabierają nowych znaczeń.
20 lat temu te wiersze były mniej zrozumiałe.
Żernicki nie trafia tylko do ludzi starszych, ale
coraz częściej do młodych, zbuntowanych,
poszukujących. Bo taka właśnie jest jego poezja – dodaje.
Spotkanie odbyło się niemal dokładnie 19
lat po ostatnim wieczorze autorskim poety w
Teatrze Letnim w Ciechocinku. Dziś Żernicki
jest patronem Miejskiej Biblioteki Publicznej,
znalazł się na szyldzie książnicy i ogromnym
plakacie z pytaniem „Czytasz?”. Uczestnicy
spotkania otrzymali zaś pamiątkowe przypinki z wizerunkiem poety.
Miejska Książnica kwietniowym spotkaniem
rozpoczęła obchody Roku Janusza Żernickiego. Planowane są kolejne wydarzenia związane z poetą oraz wydanie prospektu poświęconego jego życiu i twórczości.

REPORTAŻE Z PÓŁNOCY

Ilona Wiśniewska, która mieszka w Norwegii, w reportażach opowiada o życiu w
zimnych, odległych krajach bliskich kołu
podbiegunowemu. - Na Północy nabrałam
pokory do wszystkiego, co spotyka nas w
życiu. Tam wszystko ustala ekstremalny klimat i pogoda – mówiła. - Dlatego nie masz
oczekiwań, przyjmujesz wszystko jak jest i
wierzysz, że wszystko się ułoży. Tego nauczyłam się od Norwegów – mówiła.
Autorka zdradzała też tajniki swojego reporterskiego warsztatu. - Nie mam profesjonalnego dystansu do swoich bohaterów, bo lubię ich, zaprzyjaźniam się z nimi.
Nie umiem się odciąć, wciąż noszę w sobie
te historie – podkreślała. Mówiła też o pracy z bohaterami reportaży. - Często nie rozumiałam języka, ale rozumiałam emocje.
Język nie jest najważniejszym komunikatorem – wskazywała.
Po spotkaniu uczestnicy wzięli udział w
losowaniu książek autorki. Wydarzenie
odbyło się w ramach projektu „Reportaż
– sztuka opowiadania życia” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
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Ilona Wiśniewska (ur. 1981) — reporterka i fotografka, współpracuje z „Polityką” i „Dużym Formatem”. Autorka książek „Białe. Zimna wyspa Spitsbergen”, „Hen. Na północy Norwegii” oraz „Lud. Z grenlandzkiej wyspy”. Była nominowana do Nagrody „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej. Za książkę Hen otrzymała nagrodę w konkursie Travelery,
a za Lud nominację do nagrody MediaTory. Mieszka w północnej Norwegii.
Kultura

BUDDYZM
BEZ TAJEMNIC

Ewa Bugajska, lama z Centrum Buddyjskiego Benchen Karma Kamtsang w Grabniku 9
kwietnia wygłosiła na Uniwersytecie dla Ak-

SPOTKANIE Z REPUBLIKĄ

tywnych wykład z cyklu „Religie świata”.
Jak podkreślała Grażyna Ochocińska, prezes
UdA, wizyta lamy-kobiety to nie lada gratka.
Zwłaszcza, że w Polsce jest ich zaledwie 13 na
kilkanaście tysięcy buddystów.
W tradycji buddyzmu tybetańskiego, którą
kieruje się Ewa Bugajska, tytuł lamy otrzymuje
się po okresie odosobnienia, które trwa ponad
trzy lata. - Mnisi i mniszki składają ślubowania,
włącznie z celibatem. Jednak lamą można zostać także będąc świeckim praktykującym, tak
jak ja – tłumaczyła.
Gościni mówiła o najważniejszych zasadach
buddyzmu, między innymi kojarzonej dzięki
popkulturze karmie. - Skutki czynów wracają
do sprawcy. Jeśli będę kogoś krzywdzić, to
do mnie wróci. W tym życiu lub w kolejnych.
Jeśli będę działać w sposób pełen życzliwości,
sam odradzać się będę w takich pozytywnych
sytuacjach – podkreślała. Mówiła też o pokojowym usposobieniu buddystów. - Próba
narzucania poglądów jest traktowana jako akt
agresji – zaznaczyła.

- Gdyby zaczynali w Anglii, byliby wielkim
zespołem – mówił o słynnej Republice Leszek Gnoiński, autor książki „Republika.
Nieustanne tango” podczas spotkania autorskiego w Miejskim Centrum Kultury.
Gnoiński odwiedził Ciechocinek 30 marca,
by promować swoją książkę poświęconą
Republice, jednej z legend polskiego rocka,
zespołowi wywodzącemu się z Torunia i kojarzonemu przede wszystkim z Grzegorzem
Ciechowskim.
- Często słyszę pytanie, dlaczego napisałem
akurat o Republice. To bardzo wdzięczny
zespół, grał przez dwa bardzo ważne w historii Polski dziesięciolecia. Republika była
świadkiem i uczestnikiem wielu ważnych
wydarzeń – mówił dziennikarz, wyliczając
kolejne przełomy przypadające na okres
Agressiva 69 to jeden z pierwszych przedstawicieli rocka industrialnego. Zespół założyli
w 1989 roku Tomasz Grochola (śpiew) i Jacek
Tokarczyk (gitara). Obecnie grają w nim także
Robert Tuta i Filip Mozul.

twórczości zespołu Ciechowskiego: schyłek
epoki gierkowskiej, karnawał „Solidarności”,
stan wojenny, transformację ustrojową i
dominację zachodniego kapitału w polskiej
gospodarce. - Historia Republiki staje się historią Polski – dodał Gnoiński.
- Choć Republika zaczynała od sceny punkrockowej, była największym beneficjentem boomu polskiego rocka lat 80. Odnieśli
ogromny sukces – mówił dziennikarz. - Historia zespołu pokazuje jednak, jak z czegoś
wielkiego może nie zostać nic. Bo w kilka
chwil artyści pokłócili się i rozstali. To pokazuje, że każdą relację trzeba pielęgnować
– podkreślił.
Spotkanie zwieńczył koncert zespołu Agressiva 69, który zagrał covery piosenek Republiki oraz własne kompozycje.
Leszek Gnoiński to dziennikarz muzyczny,
współpracownik m.in. „Machiny” czy „Gazety
Magnetofonowej”. Wydał książki poświęcone
zespołom Acid Drinkers, Kult czy Myslovitz, a
także wielokrotnie wznawianą „Encyklopedię
polskiego rocka”.

Skąd jednak wybór tak egzotycznej w naszym
kręgu kulturowym religii? - Zazwyczaj jest tak,
Fot. Krzysztof Kańkowski

że ktoś ze znajomych praktykuje buddyzm. I
widzę, że ktoś jest wrażliwy na potrzeby innych, a jego postawa jest inspirująca. Dla mnie
ważny był przykład lamów przez duże „L”, czyli
dwóch opatów naszego klasztoru. Widziałam,
że te osoby ucieleśniają to, czego nauczają
– mówiła Ewa Bugajska. - Na instytucji linii
przekaz nie tylko słów, ale urzeczywistnienia
wszystkich wartości, pokazania że ścieżka
Buddy jest osiągalna – dodała.
Ewa Bugajska mówiła też o różnicach i podobieństwach między buddyzmem i katolicyzmem. - Ogólne założenia są bardzo podobne,
jeśli chodzi o dobroć, współczucie, mądrość,
świadome działanie w świecie. To, co dla mnie
w buddyzmie znajduję o wiele więcej metod,
sposobów i wskazówek, jak postępować. Być
może dla kogoś, kto ma wielką wiarę, powiedzenie: idź, naśladuj Chrystusa, jest wystarczające. I bardzo dobrze. Ale czasami w momentach zwątpienia nie zawsze mi to wystarcza.
W buddyzmie mam cały zestaw wskazówek
na wszystkie okoliczności – tłumaczyła.

Od blisko 10 lat Miejskie Centrum Kultury w
Ciechocinku gości powiatowe eliminacje konkursu muzycznego Awans organizowanego
wraz z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury
w Bydgoszczy.
Zwycięzcami eliminacji, którzy będą reprezentować
nasz powiat w finale wojewódzkim w Żninie zostały
Weronika Chlewicka z Bądkowa i Weronika Bajdalska
z Konecka. Sześć wyróżnień trafiło w ręce Kingi Lorenc, Dagmary Trawińskiej, Martyny Łaszczyk, Nikoli
Lorenc, Alicji Woźniak oraz Natalii Banasiak.
Do tegorocznych zmagań wokalnych przystąpiło 29
uczestników i trzy zespoły. W jury zasiedli Roman Fieberg, Barbara Kawczyńska i Sławek Małecki. Szczególną uwagę przy ocenie zwrócono przede wszystkim
na dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję i interpretację oraz muzykalność.
		
Barbara Kawczyńska

przekazu opiera się cały buddyzm. Chodzi o

było różnicujące, co mnie pociągało, to fakt, że

WOKALNY AWANS

Fot. Agata Czerwińska

KONCERT SKOŁOWANYCH
Skołowani zagrali specjalny koncert z okazji
Records Store Day. Ideą dorocznego święta
odbywającego się 13 kwietnia jest promowanie płyty winylowej, a w tym konkretnym
przypadku limitowanej serii albumu „Wieczny
chłopiec”. Miłośnicy czarnego krążka mogli
nabyć to wyjątkowe wydawnictwo opatrzone autografami członków zespołu podczas
koncertu w Centrum Niezależnego Życia
„Sajgon”.
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Przedszkolaki powitały wiosnę
Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1
„Bajka” 21 marca pożegnały zimę kolorowym przedstawieniem „W poszukiwaniu
wiosny”.
Sala widowiskowo-kinowa Miejskiego Centrum Kultury zapełniona była do ostatniego
miejsca, na widowni zasiedli rodzice, członkowie rodzin, a także przedstawiciele władz
samorządowych i mieszkańcy Ciechocinka.
Przedszkolaki pokazały różne oblicza wiosny w barwnej inscenizacji pełnej postaci ze
świata przyrody. Słowom wypowiadanym
przez dzieci towarzyszyli bohaterowie bajek,
a przede wszystkim muzyka. Nie tylko dziecięca, ale i standardy jazzowe czy klasyczne
brzmienia wielkich mistrzów, przy których
mali artyści prezentowali efektowne układy
choreograficzne.

Kacper Juśkiewicz Prymusem Pomorza i Kujaw
Kacper Juśkiewicz, uczeń Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, został
stypendystą programu Prymus Pomorza i Kujaw prowadzonego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kacper wraz z rodzicami 1 kwietnia spotkał się z
burmistrzem Leszkiem Dzierżewiczem.
Kacper jest laureatem etapu wojewódzkiego
kuratoryjnego konkursu z przyrody. Nagroda
umożliwiła mu starania o otrzymanie stypendium.
- Myślę, że to zasłużony tytuł. Taki uczeń to dla
naszej szkoły zaszczyt – mówi Joanna Braatz,

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Zwraca
także na sukcesy Kacpra na innych polach, w
konkursach matematycznych i informatycznych. - Jest wszechstronnie uzdolniony, podejmuje bardzo dojrzałe decyzje dotyczące własnego rozwoju – dodaje.
Dużą rolę w sukcesach Kacpra odgrywają jego
rodzice, którzy angażują się także w życie szkoły.
Podczas spotkania z burmistrzem Leszkiem
Dzierżewiczem Kacper otrzymał drobny upominek i podziękowania.

Śpiewająco w Raciążku
Uczennice Szkoły Podstawowej nr
3 wzięły udział w XIV Powiatowym
Konkursie Dziecięcej Piosenki Ludowej, który 5 kwietnia odbył się w
Raciążku.

W kategorii zespołów zwyciężyły
także Moniuszki w składzie Kornelia
Janas, Kinga Cieślak, Julia Majewska, Alicja Mińkowska, Ewa Aptowicz i Martyna Majchrzak.

Pierwsze miejsce w kategorii soliści
wyśpiewała i zagrała na skrzypcach
Alicja Mińkowska w piosence „Karolinka”. Wśród solistów znaleźli się
również Kornelka Janas, Lena Orent
oraz Antonina Matuszak, która dogrywała sobie na nietypowym instrumencie – melodyce.

Dziewczynki pięknie prezentowały
się w strojach ludowych, które zostały uszyte specjalnie na tą okazje
przez Marię Kosacką. Uczennice do
konkursu przygotowywały Monika
Kosacka-Mińkowska i Sandra Wesołowska.

OLYMPIC na nagraniach
Studio nagrań to cel uczniów Szkoły
Podstawowej nr 3, którzy 4 kwietnia pojechali do Bydgoszczy nagrać
utwór „Wszystko co złe omija mnie”
Grażyny Łobaszewskiej.
Była to nagroda dla zespołu OLYMPIC za drugie miejsce w wojewódzkim
konkursie kolęd „Aniołowie się radują”. W nagraniach wzięli udział Aleksander Wonorski, Zuzanna Smarz,
Patrycja Bibro, Aurelia Tomaszewska
oraz Alicja Biegała. Opiekunką zespołu jest Sandra Wesołowska.
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Kultura

PIŁKARSKIE NADZIEJE
Drużyna żaków Zdroju OSiR Ciechocinek (rocznik 2010) zajęła drugie miejsce w rozgrywkach Kujawsko-Pomorskiej Ligi Halowej Żaków 2019.
- Z meczu na mecz się rozkręcaliśmy. Turniej był bardzo emocjonujący – mówi Łukasz Drwięga, trener drużyny żaków.
Podczas finałowego turnieju rozgrywanego 3
marca w Sępólnie Krajeńskim młodzi ciechocinianie dali się wyprzedzić tylko zespołowi
Szkółki Piłkarskiej Chełmno. Dodatkowo Mikołaj Drwięga został najlepszym zawodnikiem
finału.
- Sukces zawdzięczacie swojej ciężkiej pracy
i wysiłkom trenera – mówił burmistrz Leszek
Dzierżewicz podczas spotkania z młodymi piłkarzami w Urzędzie Miejskim 26 marca. - Dzięki
herbowi miasta, który nosicie na koszulkach, o
Ciechocinku mówi się coraz więcej. Życzę wam
kolejnych sukcesów i radości z gry – dodał. Piłkarze otrzymali upominki i słodki poczęstunek,
za które zrewanżowali się wręczoną burmistrzowi okolicznościową koszulkę.
Rozgrywki Kujawsko-Pomorskiej Ligi Halowej
trwały od grudnia aż do marca, kiedy odbył
się turniej finałowy. W tym roku wzięła w nich
udział rekordowa liczba 32 zespołów m.in. z
Bydgoszczy, Pruszcza, Chełmna czy Serocka.
W fazie eliminacyjnej OSiR Zdrój zajął pierwsze
miejsce w grupie liczącej 16 zespołów.
Młodzi piłkarze z Ciechocinka turniej finałowy
rozpoczęli od nieznacznej porażki, ostatecznie
jednak zajmując drugie miejsce, zwycięzcom
ustępując tylko gorszym bilansem bramkowym.

- Z meczu na mecz się rozkręcaliśmy. Turniej był
bardzo emocjonujący, sam od dawna nie przeżywałem czegoś takiego – mówi Łukasz Drwięga,
trener drużyny żaków. - Po pierwszym meczu
chłopcy wzięli się w garść, wiedzieli, jaka jest
stawka. Pierwszy raz walczyli o jakąś nagrodę.
Dzięki niej zainwestujemy w sprzęt dla drużyny
– dodaje.
Sukcesy na zawodach to ukoronowanie codziennych treningów. - Sukcesy cieszą mnie jako
trenera, w końcu na turnieje jeździ się po to, by
w nich zwyciężać. Pod względem szkoleniowym
stawiam jednak na rozwój – podkreśla trener
Drwięga. - W tym wieku zwracamy uwagę nie
tylko na piłkarskie rzemiosło, ale i zdolności motoryczne. Zachęcam chłopców do spróbowania
innych dyscyplin i w ogóle ruchu na świeżym
powietrzu – dodaje.

W rozgrywkach Kujawsko-Pomorskiej Ligi Halowej brał też udział Zdrój II OSiR Ciechocinek,
czyli chłopcy z rocznika 2011. Prowadzi ich trener Dariusz Szadłowski. - Za rok pokażą swoją siłę – przekonuje trener Drwięga. Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Ciechocinku ogółem prowadzi siedem grup młodzieży trenującej piłkę
nożną. Zajęcia są bezpłatne.
DRUŻYNA ŻAKÓW NIEBIESKICH OSIR
ZDRÓJ CIECHOCINEK (ROCZNIK 2010)

Julian Łuczak, Oliwier Milanowski, Dawid Chyżyński, Miłosz Pieniak, Wiktor Stefański, Igor
Lewandowski, Łukasz Podlasiewski, Mikołaj
Drwięga, Kacper Kmieć, Aleksander Sobieszczyk, Remigiusz Kuszyński, Adam Drwięga.
Trener - Łukasz Drwięga.

Wielu lokalnych kibiców piłkarskich wśród żaków widzi już przyszłych graczy Zdroju Ciechocinek. Zwłaszcza, że żacy odnoszą więcej sukcesów: wygrali turniej w Bydgoszczy pokonując
Elanę Toruń czu Juventus Academy Toruń, a w
turnieju OSiRek Cup w Ciechocinku zajęli drugie miejsce. - Chłopcy idą w dobrym kierunku,
może w przyszłości zainteresuje się nimi Zdrój,
a może i inne, większe kluby. Na pewno jest w
nich ogromna pasja – zaznacza trener.

Grały młode talenty

W Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych
30 marca wzięły udział drużyny z ciechocińskich szkół podstawowych.

KARATECY Z MEDALAMI
Reprezentacja karate z Ciechocinka wróciła
ze złotymi medalami z Otwartych Mistrzostw
Makroregionu Centralnego Oyama PFK w
Kumite, które 30 marca odbyły się w Ślesinie.
Julia Pluskota i Witold Marek wywalczyli
złote medale, dobre pojedynki stoczyli także
Jakub Wasilewski, Ignacy Kosiński i Jakub
Pluskota.

Założeniem turnieju jest wyłonienie piłkarskich
talentów z każdego rocznika, a także umożliwić
trenerom Zdroju OSiR Ciechocinek przegląd
najzdolniejszych chłopców. Aby uatrakcyjnić
rywalizację, klasy wybrały sobie ulubione kluby piłkarskie i pod ich nazwami rywalizowały w
„Lidze Mistrzów”.
Tytuły młodych talentów powędrowały do
Olka Sobieszczyka, Vita Kozłowskiego, Szymona Więckowskiego i Damiana Szymczaka.

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Aż 31 zawodników wzięło udział w Otwartym Amatorskim Indywidualnym Turnieju
Tenisa Stołowego, który 24 marca odbył się
w hali sportowej OSiR.
Sport

Zwycięzcą turnieju został niepokonany Piotr
Milczarski (Nowy Duninów), który zdominował cały turniej tracąc w nim tylko dwa sety.
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ZDRÓJ ROZPOCZĄŁ
PIŁKARSKĄ WIOSNĘ
CKS Zdrój Ciechocinek przystąpił
do wiosennej rundy rozgrywek ligi okręgowej.
Mecz pokazał, że brakuje w zespole Zdroju typowego napastnika, który wykończyłby sytuacje. Brakuje też skuteczności, o czym wszyscy
doskonale wiedzą od początku sezonu. To dopiero początek rundy, jednak strata punktów
z zespołem Startu może okazać się bolesna na
koniec sezonu.

Zdrój Ciechocinek – Noteć Łabiszyn 1:0
16. kolejka, 16 marca
Od początku Zdrój przeważał na boisku. W 7.
min. Majchrzak wykonywał rzut wolny, jego
uderzenie odbiło się od muru, piłka trafiła pod
nogi Grzywaczewskiego, który nie miał problemów z umieszczeniem piłki w siatce. Był to debiutancki gol nowego gracza Zdroju, dzięki któremu ciechocinianie przerwali passę 473 minut
bez gola na własnym boisku. Noteć próbowała
kontratakować, Zdrój zaś mógł podwyższyć
stan meczu, lecz zabrakło skuteczności.
KS Brzoza – Zdrój Ciechocinek 1:0
17. kolejka, 23 marca
Po raz kolejny w tym sezonie Zdrój przegrywa
minimalnie, a głównym winowajcą jest brak
skuteczności. W pierwszej części gry obie drużyny mogły zdobyć gole. Gracz brzozy trafił w
słupek, a chwilę później Krzyżanowski nie wykorzystał rzutu kranego trafiając w bramkarza.
To trzecia w tym sezonie zmarnowana przez
ciechocinian jedenastka. Trzy minuty później
Majchrzak z wolnego trafił w poprzeczkę. Gospodarze odpowiedzieli sytuacją, w której to
piłkę z linii wybili ciechocińscy defensorzy.
Kilka minut po przerwie arbiter podyktował
rzut karny dla Brzozy. Zawodnik rywali pewnie
wykorzystał jedenastkę. Biało-niebiescy odpowiedzieli znów obijając poprzeczkę Brzozy.
Niestety, po wyrównanym boju przyjeżdżamy
do Ciechocinka bez punktów.
Zdrój Ciechocinek – Start Radziejów 0:1
18. kolejka, 30 marca
Nie tak wyobrażali sobie mecz ze Startem Radziejów kibice i piłkarze Zdroju. Ci drudzy kompletnie zawiedli i niespodziewanie przegrali
z „czerwoną latarnią” ligi 1:0, czym znacznie
utrudnili sobie walkę o utrzymanie w rozgrywkach.
Mecz nie był porywającym widowiskiem. W
70. minucie, po rzucie rożnym, w zamieszaniu
w polu karnym piłkarz Startu skierował piłkę do
siatki i mieliśmy 1:0 dla przyjezdnych. Ciechocinianie próbowali wyrównać, lecz bez powodzenia i pierwsza wygrana radziejowian w sezonie
stała się faktem.
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Łokietek Brześć Kujawski – Zdrój Ciechocinek
0:2 19. kolejka, 6 kwietnia
Po niespodziewanej porażce ze Startem ciechocinianie w pełni zrehabilitowali się i pokonali na
wyjeździe Łokietek Brześć Kujawski. Bezbramkowy wynik utrzymywał się przed dłuższy czas.
Dopiero w 78. minucie Marcin Majchrzak wykorzystał błąd obrońcy, przejął piłkę i wyszedł
oko w oko z bramkarzem. „Herman” minął golkipera Łokietka i umieścił piłkę w siatce. Zdrój
bronił korzystnego rezultatu, w doliczonym czasie piłkę z prawej strony dośrodkował Marcin
Chwojnicki wprost na głowę Dawida Napory,
który podwyższył rezultat na 2:0 dla biało-niebieskich.
Zdrój Ciechocinek – LTP Lubanie
20. kolejka, 13 kwietnia
Od początku nieznaczną przewagę uzyskał
Zdrój, częściej przebywając na połowie i polu
karnym rywala, lecz pierwsza okazję do zdobycia gola mieli goście, kiedy dobrze w bramce
interweniował Szymański. W 20. minucie Igor
Kania został sfaulowany w polu karnym i sam
poszkodowany pewnym strzałem umieścił piłkę
w siatce. Chwilę później mogło być 1:1, jednak
strzał Kaźmierczaka przeleciał tuż obok słupka
Zdroju. Tuż przed przerwą LTP wyrównało stan
meczu, jednak był to gol kontrowersyjny, o co
pretensje mieli zarówno piłkarze jak i kibice
Zdroju. W tej sytuacji źle ustawił się asystent,
który nie zauważył półtorej metrowego spalonego i bramkę dla przyjezdnych zdobył Kaźmierczak.
Druga część spotkania była wyrównana, jednak
znów to Zdrój dłużej utrzymywał się przy piłce.
W 64. minucie Marcin Chwojnicki posłał piękną piłkę za obrońców do Marcina Majchrzaka,
a popularny „Herman” po przyjęciu piłki klatką
huknął z powietrza jak z armaty i to Zdrój znów
wyszedł na prowadzenie. W 78. minucie po rzucie rożnym mieliśmy 3:1 dla biało-niebieskich.
Jakub Grzywaczewski strzałem głową podwyższył wynik spotkania. Parę minut później
powinno być 4:1, jednak po dośrodkowaniu z
rożnego, piłka przeleciała wzdłuż pola karnego
a Grzywaczewski mając przed sobą pustą bramkę, źle trafił w piłkę, którą spokojnie złapał golkiper z Lubania. W doliczonym czasie gry błąd w
ustawieniu obrońców Zdroju wykorzystał Kaźmierczak i zapowiadała się nerwowa końcówka.
Ciechocinianie jednak nie dali się zaskoczyć i
wywalczyli ważne trzy punkty.
Krzysztof Zakrzewski, ckszdroj.futbolowo.pl

Sport

RUSZYŁ GRAND PRIX TĘŻNIE RUN

Tegoroczny cykl Grand Prix Tężnie Run
w Biegach i Nordic Walking rozpoczął
się pierwszym biegiem 13 kwietnia. Na
starcie pojawiło się ponad 80 biegaczy i
kijkarzy z regionu.
Cykl Grand Prix Tężnie Run Ciechocinek
w Biegach i Nordic Walking składa się z
siedmiu biegów na dystansie 5200 m odbywających się co miesiąc od kwietnia do
października.
NORDIC WALKING KOBIET OPEN
1. Marianna Jóźwiak (Włocławek)
2. Aleksandra Nowak (Solec Kujawski)
3. Hanna Marciniak (Włocławek)
4. Krystyna Doraszewska (Włocławek)
NORDIC WALKING MĘŻCZYZN OPEN
1. Ryszard Dembkowski (Toruń)
2. Jacek Jaworski (Toruń)
3. Włodzimierz Krych (Toruń)
4. Szczepan Zieliński (Włocławek)
BIEG KOBIET OPEN
1. Karolina Szuflewska (Ciechocinek)
2. Iwona Zielińska (Włocławek)
2. Justyna Salwa (Rożno Parcele)
4. Magdalena Bogaciuk (Ciechocinek)
BIEG MĘŻCZYZN OPEN
1. Zbyszek Kozłowski (Toruń)
2. Michał Szczepanowski (Ciechocinek)
3. Marek Murawski (Otłoczyn)
4. Grzegorz Gąsiorowski (Wandynowo)

REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

MAJ

17 i 19

„GREEN BOOK”

od 15 lat
dramat, komedia, prod. USA, czas 2 h 10 min
• 17.05 (piątek) godz. 19.00
• 19.05 (niedziela) godz. 19.00

„Excentrycy, czyli
Po słonecznej stronie ulicy”

„Planeta Singli 3”
komedia romantyczna, prod. Polska,
czas 1.43, od 12 lat,

komedia, prod. Polska,
czas 1.52, od 15 lat,

10.05 (poniedziałek) godz. 16.00
12.05 (poniedziałek) godz. 16.00

5.05 (niedziela) godz. 19.00

„Zimna Wojna”

„After”

melodramat, prod. USA,
czas 1.40, od 15 lat.

dramat, prod. Francja, Polska, Wlk. Brytania,
czas 1.24, od 15 lat,

12.05 (niedziela), godz. 19.00
13.05 (poniedziałek), godz. 16.00
13.05 (poniedziałek), godz. 19.00

10.05 (piątek) godz. 19.00
11.05 (sobota) godz. 19.00

„Całe szczęście”

„Praziomek” 2D

komedia, prod. Polska,
czas 1.48, od 13 lat,

animacja, komedia, prod. Kanada, USA
czas 1.35, b/o,

17.05 (piątek) godz. 16.00
18.05 (sobota) godz. 19.00

18.05 (sobota) godz. 16.00
19.05 (niedziela) godz. 16.00

„Seans niespodzianka na
Dzień Dziecka”

„Słodki koniec dnia”
dramat, prod. Polska,
czas 1.32, od 15 lat,

Bezpłatne wejściówki do odbioru w Miejskim Centrum Kultury.

31.05 (piątek) godz. 16.00
31.05 (piątek) godz. 19.00
01.06 (sobota) godz. 19.00

01.06 (sobota) godz. 16.00

Dla filmów w systemie 3D:
Dla filmów w systemie 2D:
– bilet normalny 19 złotych
– bilet normalny 15 złotych
– bilet ulgowy 14 złotych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane – bilet ulgowy 10 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.

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

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

RETRANSMISJA
BALETU „ŚPIĄCA
KRÓLEWNA”

SPOTKANIE Z PAWŁEM SMOLEŃSKIM

WŁODZIMIERZ
LUBAŃSKI Z GWIAZDĄ NA DEPTAKU
SŁAW

ARTYSTYCZNY
PRZEKŁADANIEC

20

Retransmisja baletu z moskiewskiego Teatru Bolszoj. Bilety w cenie 20
złotych w sekretariacie MCK pon.-pt. w godz. 9-15 i w dniu koncertu
w kasie kina w godz. 16-17.

Poniedziałek, 20 maja,
godz. 17, sala widowiskowo-kinowa MCK, ul.
Żelazna 5.

24

25

Spotkanie autorskie z Pawłem
Smoleńskim, reporterem, publicystą
i dziennikarzem. Spotkanie realizowane i dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury w
ramach programu „Partnerstwo dla
książki 2019”.

Włodzimierz Lubański, słynny polski
piłkarz, mistrz olimpijski, odsłoni
gwiazdę na Ciechocińskim Deptaku
Sław o godz. 12. Uroczystość poprzedzi spotkanie w Teatrze Letnim
o godz. 11.

Piątek, 24 maja, godz.
17, Miejska Biblioteka
Publiczna, ul. Żelazna 5.

Sobota, 25 maja, godz.
11, Teatr Letni i deptak
na ul. Armii Krajowej.

30

Koncertowe podsumowanie działalności sekcji i pracowni Miejskiego
Centrum Kultury, wstęp wolny.

Czwartek, 30 maja,
godz. 17, sala widowiskowo-kinowa MCK, ul.
Żelazna 5.

MAJ

31

DYSKUSYJNY KLUB
KSIĄŻKI
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki wokół reportaży Urszuli
Jabłońskiej „Człowiek w przystępnej
cenie. Reportaże z Tajlandii” oraz
Karoliny Sulej „Wszyscy jesteśmy
dziwni. Opowieści z Coney Island”.
Spotkanie realizowane i dofinansowane ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2019”.

Piątek 31 maja, godz.
16.30, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Żelazna
5.
Zdrój Ciechociński 15

KALENDARZ WYDARZEŃ

MAJ

MAJOWY PIKNIK RODZINNY

1

16:00

Środa, 1 maja, godzina 17:00, Stadion Miejski, ul. Tężniowa 6.
Na rodzinny piknik pod tężniami co roku zjeżdżają najpopularniejsi wykonawcy muzyki disco
i tysiące ich fanów z całej Polski. W tym roku na piknikowej scenie wystąpią słynni Boys, a
także Jorrgus, Top Girls, Long&Junior i Kordian. Wstęp wolny.

17:00

ŚRO

ŚRO

4. CIECHOCIŃSKA PARADA MAJOWA
Środa, 1 maja, godzina 16:00, start na ul. Widok

Ciechocinek sezon kuracyjny rozpoczyna wielką paradą ulicami miasta. Startujemy na ulicy
Widok, trasa wiedzie ulicami Zdrojową, Kościuszki, Wołuszewską i Tężniową aż na Stadion
Miejski, gdzie odbędzie się Majowy Piknik Rodzinny. Ciechocińska Parada Majowa po raz
pierwszy odbyła się w 2016 roku, podczas obchodów jubileuszu 180-lecia powstania uzdrowiska. Ulicami miasta przechodzi wielobarwny tłum z orkiestrami, dorożkami, szczudlarzami,
przebierańcami i zabytkowymi samochodami.

MAJ

1

SPOTKANIE Z JANEM
NOWICKIM

Spotkanie z aktorem i autorem
książki „Białe walce” Janem Nowickim organizowane przez Uniwersytet dla Aktywnych. Wstęp
wolny.

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

FESTYN „KURCZAK NA
DEPTAKU”

OBCHODY ŚWIĘTA
NARODOWEGO
TRZECIEGO MAJA

WIELKI JAZZ W
MAŁYM MIEŚCIE

DNI OTWARTE
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W programie grillowanie, pokazy
sportowe, konkursy z nagrodami
i degustacja mięsa drobiowego.
Wystąpią Młodzieżowa Orkiestra
Dęta, CREEP TEAM, Kameneon i
Acoustic Live Project. Wydarzenie
organizuje Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producetów
Drobiu.

W programie oficjalnych uroczystości msza święta w kościele
parafialnym (godz. 10), wystąpienia
władz i gości pod pomnikiem
Romualda Traugutta (godz. 11).
Miejskie Centrum Kultury zaprasza
na koncert Budka Band (muszla
koncertowa w parku Zdrojowym,
godz. 19, wstęp wolny).

W programie spotkanie z Włodzimierzem Kowalewskim (kawiarnia
Akacja, godz. 11-13), koncert zespołu Sunny Side (sala widowiskowo-kinowa MCK, ul. Żelazna, godz. 15).
Wstęp wolny.

Otwarte spotkanie „15 lat w Unii
Europejskiej: jak zmieniła się Polska,
jak zmieniła się Europa”, poprowadzi
Piotr Maciej Kaczyński, członek
sieci Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej.

2

3

5

7

Środa, 1 maja, godz. 11,
sala widowiskowo-kinowa MCK, ul. Żelazna 5

Czwartek, 2 maja, godz.
15, muszla koncertowa
w parku Zdrojowym.

Piątek, 3 maja, od godz.
10.

Niedziela, 5 maja, od
godz. 11.

Wtorek, 7 maja, godz.
17, sala widowiskowo-kinowa MCK, ul.
Żelazna 5.

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ

KONCERT „MŁODE
RECITALE”

KONCERT ELENI

DYSKUSYJNY KLUB
KSIĄŻKI: „WNUKI
JOZUEGO”

CIECHOCIŃSKI
DZIEŃ SENIORA

2. BIEG CYKLU
GRAND PRIX TĘŻNIE
RUN

Koncert jednej z najpopularniejszych piosenkarek na polskiej
scenie muzycznej. Bilety w cenie
60 zł do nabycia w sekretariacie
MCK pon.-pt. w godz. 9-15, w kasie
kina od 15-19 (w dniach projekcji
filmów) i w dniu koncertu w kasie
kina w godz. 18-19 oraz online na
biletyna.pl.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki wokół reportażu Pawła
Smoleńskiego „Wnuki Jozuego”.
Spotkanie realizowane i dofinansowane ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2019”.

Miejska Rada Seniorów po raz
trzeci organizuje święto dojrzałych
mieszkańców uzdrowiska. Imprezę
rozpocznie parada spod pomnika
dr. Ignatowskiego na deptaku. W
programie pokazy sportowe, występy artystyczne i kiermasz.

Środa, 15 maja, godz. 19,
sala widowiskowo-kinowa MCK, ul. Żelazna 5.

Piątek 17 maja, godz.
16.30, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Żelazna
5.

11

Koncert organizowany w ramach
obchodów Dni Otwartych Funduszy
Europejskich. Wstęp wolny.

Sobota, 11 maja, godz.
15, sala widowiskowo-kinowa MCK, ul.
Żelazna 5.

15

17

18

Sobota, 18 maja, godz.
10.30, muszla koncertowa w parku Zdrojowym.

Redakcja zastrzega możliwość zmian terminów wydarzeń. Aktualny kalendarz wydarzeń znajdziesz na www.ciechocinek.pl.

18

Kolejny bieg cyklu Grand Prix Tężnie
Run Ciechocinek 2019 w Biegach i
Nordic Walking. Zawodnicy z całego
regionu rywalizują na liczącej ponad
5 km trasie wokół tężni.
Regulamin zawodów na
www.osir.ciechocinek.pl.

Sobota, 18 maja, godz.
15, okolice parku linowego przy Tężniach.

