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

TO BĘDZIE LATO PEŁNE GWIAZD W CIECHOCINKU!

Na ciechocińską publiczność jak co roku czeka moc koncertowych wrażeń. Na plenerowych koncertach będziemy mieli
okazję posłuchać takich gwiazd jak Malik Montana, Blue Cafe, Weekend czy O.S.T.R. Kolejny raz zaplanowany został
także Ciechociński Kabareton w Parku Zdrojowym. Sprawdźcie sami, kogo zobaczymy tym razem na scenie.
MAJOWY PIKNIK RODZINNY,
1 MAJA, STADION MIEJSKI
LOVERBOY to artysta działający w świecie disco polo. Szerszej publiczności doskonale znany
jest z takich przebojów jak „Jak Cię poderwać”,
„Smakowita” czy „Zróbmy sobię fotę”. Dla Loverboya charakterystyczne jest tworzenie perełek disco polo, które są na pograniczu ostrych
brzmień klubowych.
BACIARY to polski zespół folklorystyczny, który powstał na Podhalu. Artyści swoją muzyką
i strojami nawiązują do tradycji góralskiej. Do
najbardziej znanych hitów należą takie piosenki
jak „Jak się bawią ludzie” czy „Żyje się raz”.
CAMASUTRA to młoda formacja na polskiej
scenie muzyki disco. Tworzą ją trzy blondynki,
w tym dwie siostry bliźniaczki. Jak same mówią,
ich twórczość to odpowiedź płci pięknej na to,
co dzieje się na zdominowanym przez mężczyzn
polskim rynku disco i disco polo.
WEEKEND fanom muzyki tanecznej kojarzy się
z pewnością nie tylko z piosenką „Ona tańczy
dla mnie”. Radek Liszewski z zespołem kolejny
raz zawitają do naszego uzdrowiska, by porwać
publiczność do tańca. Gwarantujemy, że w trakcie koncertu nie zabraknie również takich utworów jak „Za każdą chwilę z Tobą”, „Moje miasto
nigdy nie śpi” czy najnowszej produkcji zespołu,
czyli piosenki „Słodka jak cukierek”.
PIKNIK „MŁODZIEŻ WITA WAKACJE”,
27 CZERWCA, STADION MIEJSKI
MALIK MONTANA zadebiutował w polskim rapie 4 sierpnia 2019 roku klipem „Naaajk” i wdarł
się na polskie listy przebojów. Najnowsza propozycja artysty, która pojawiła się na YouTube
w walentynki 14 lutego, ma już ponad 2 miliony
wyświetleń.

CLUBBASSE to założyciele najbardziej pumpingowego cyklu imprez w Polsce, PUMPINGLAND™ oraz MEMBERS OF PUMPINGLAND™, które cechuje mocne i szybkie
brzmienie hardbass, pumping house, scouse
house, klubb.
O.S.T.R a właściwie Adam Andrzej Ostrowski,
to polski raper, freestyle’owiec, muzyk i kompozytor, a także producent muzyczny i inżynier
dźwięku. Jest pięciokrotnym laureatem nagrody
„Fryderyka”. W 2011 znalazł się na 4. miejscu
listy 30 najlepszych polskich raperów według
magazynu „Machina”. Rok później w kolejnym
rankingu tegoż pisma został wybrany najlepszym polskim producentem hip-hopowym. Jego
albumy rozeszły się w Polsce w ponad 300 tys.
egzemplarzach.
I GOT U & TWISTERZ - polski DJ i producent
najbardziej znany z takich utworów jak „Straya”
i „Sick” we współpracy z DNF. Producent muzyczny, którego charyzma i osobowość sprawiły,
że stał się jednym z najpopularniejszych DJ-ów
w Polsce w ciągu dwóch lat. Jego prace zostały
docenione przez najlepszych artystów z całego
świata, a piosenka „Heaven” we współpracy
ze szwajcarskimi gwiazdami Remady i Manu-L
podbija listy przebojów w całej Europie.
CIECHOCIŃSKI KABARETON,
15 SIERPNIA, MUSZLA KONCERTOWA
W PARKU ZDROJOWYM
ŁOWCY.B to kabaret działający na scenie od
2003 roku. Zalicza się do grona tych “ważnych”,
którzy wkraczając do świata kabaretu, odcisnęli nieodwracalne piętno na sztuce kabaretowej
w ogóle, a to za sprawą absurdalnego i bezkompromisowego podejścia do humoru. Błyskotliwość i improwizacyjne szaleństwo to cechy,
które dodatkowo zanurzone w groteskowym
sosie, pozwoliły stać się Łowcom jednym z naj-

bardziej oryginalnych i barwnych kabaretów
w Polsce.
PARANIENORMALNI to polski kabaret założony przez Igora Kwiatkowskiego i Roberta Motykę w 2004 roku w Jeleniej Górze. Paranienormalni bacznie obserwują zjawiska obyczajowe
i społeczne, fenomeny popkultury i przyrodę,
relacje damsko-męskie, absurdalne postacie
i sytuacje z życia codziennego to tematy, które
pojawiają się w ich żartach, natomiast konsekwentnie nie uprawiają satyry politycznej oraz
nie dotykają tematów religii.
KAŁAMASZ to, jak sami o sobie piszą, najmłodszy kabaret o nienajmłodszym składzie,
który powstał w 2011 roku. Szerszej publiczności znany z serialu „Ranczo” z Wilkowyjskiej
ławeczki.
PIKNIK „NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI”,
29 SIERPNIA, STADION MIEJSKI
BLUE CAFE to niekwestionowana gwiazda
polskiej sceny muzycznej i laureaci wielu prestiżowych nagród. Zespół został stworzony
przez skrzypka i kompozytora Pawła Rurak-Sokala i istnieje od 1998 roku. „Czas nie będzie
czekał” – musicie z nami być tego dnia i razem
z zespołem pożegnać wakacje.
ELECTRIC GIRLS pokochała cała branża eventowa. To pierwszy w Polsce projekt, który występuje w składzie Dj-ka, wokalistka, skrzypaczka elekrtyczna i saksofonistka. Ich występ to
show polegające na klubowych, energetycznych
i popowych utworach znanych ze stacji muzycznych wsparte świetnym wokalem, brzmieniem
saksofonu i skrzypiec elektrycznych na żywo.
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W sobotę, 15.02.2020 r w Miejskiej Publicznej Bibliotece w Ciechocinku odbyło się
pierwsze Ciechocińskie Spotkanie Planszówkowe . Jest to inicjatywa organizowana przez
Miejską Bibliotekę Publiczną, autorów bloga
Pokój Geeka oraz Klub Gier Niekomputerowych.
Na początku spotkania rozpoczęła się prezentacja gry POLA Magnetic Game, gra ta po
raz kolejny zebrała same przychylne opinie
i zaskoczyła wiele osób tym, ile daje zabawy
mimo nieskomplikowanych zasad. Dodatkowym atutem gry jest fakt, że można zagrać
w nią z osobami niewidomymi.

I CIECHOCIŃSKIE
SPOTKANIE
PLANSZÓWKOWE

Po prezentacji przyszedł czas na tzw. „wolne
granie”. Organizatorzy przygotowali ponad
trzydzieści tytułów, w które można było zagrać, pojawiły się również osoby, które przyniosły swoje gry, dzięki czemu różnorodność
tytułów dostępnych na spotkaniu znacząco
wzrosła. W trakcie ok. czterogodzinnej imprezy pojawiło się łącznie ponad dwadzieścia osób, a w szczytowym momencie przy
stołach grało jednocześnie osiemnaście osób.
Wśród uczestników spotkania znaleźli się
zarówno najmłodsi z rodzicami, jak i starsi gracze. To bardzo ważne, aby integrować
społeczeństwo graczy oraz pokazywać już
najmłodszym dzieciakom, ile zabawy mogą
dać planszówki. Przyniesie to również inne
pozytywne skutki, jak chociażby umiejętność
budowy relacji z rodzicami i rówieśnikami nie
tylko za pomocą komórek i internetu.

fot. pokojgeeka.pl

Ilość osób grających w gry planszowe ciągle
wzrasta, dlatego ważne jest, aby tworzyć
miejsca, gdzie gracze mogą się spotykać, wymieniać opiniami na temat gier i wspólnie
pograć. Jest to tym bardziej ważne, że tzw.
planszówki pomagają rozwijać wyobraźnię,
ćwiczyć pamięć oraz logiczne i przestrzenne myślenie. Warto zainwestować swój czas
i spędzić go przy planszówkach ze swoimi
pociechami, znajomymi i przyjaciółmi, jest
to doskonała inicjatywa względem wszechobecnej elektroniki, smartfonów i komputerów.
Planowane są kolejne spotkania na które już
teraz zapraszamy. Informacje będą pojawiać
się na stronie Facebooku Pokoju Geeka oraz
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku.
pokojgeeka.pl
fot. pokojgeeka.pl

fot. pokojgeeka.pl

JASEŁKA
W TEATRZE
LETNIM
W środę 29 stycznia seniorzy z Klubu Senior + „Niezapominajka” wraz grupą artystyczno-teatralną „Scena Marzeń”
zaprosili do Teatru Letniego na
przygotowany przez siebie spektakl „Jasełka”. W czasie ponad
godzinnego przedstawienia nie
zabrakło pozytywnych emocji
i wspólnie śpiewanych kolęd.
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Z życia miasta

WALENTYNKI W MIEJSKIM
CENTRUM KULTURY
Walentynkowy wieczór w Miejskim
Centrum Kultury upłynął pod znakiem recitalu Krzysztofa Dauszkiewicza, któremu towarzyszył wernisaż
wystawy „Obrazy wyklętych kredek”
młodych twórców z Pracowni Rysunku i Malarstwa pod kierunkiem prof.
Pawła Lewandowskiego – Palle. Inspiracją do powstania dzieł zaprezentowanych w trakcie wernisażu była
jedna z piosenek Krzysztofa Dauszkiewicza.

28. Finał WOŚP w Ciechocinku rozliczony
Drodzy Czytelnicy, otrzymaliśmy z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy potwierdzenie rozliczenia sztabu 28. Finału WOŚP w Ciechocinku.
Przypominamy, że zebraliśmy rekordową sumę 71 528.20 PLN.
Jeszcze raz składamy gorące podziękowania dla wszystkich wolontariuszy i ludzi dobrej woli, a szczególnie dla studentów Uniwersytetu dla
Aktywnych, za rekordową zbiórkę pieniędzy i udaną licytację na rzecz
Orkiestry.
						
				

Dziękujemy
Barbara Kawczyńska

STYPENDIA DLA MŁODYCH SPORTOWCÓW
Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz przyznał stypendia sportowe
dla jedenastu młodych sportowców z naszego miasta.
STYPENDIA SPORTOWE OTRZYMALI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jakub Zwierzchowski – BKS „Chemik” – siatkówka
Filip Jędruszczak – BKS „Chemik” – siatkówka
Wiktoria Grącka – SKS „Aleksandria” – siatkówka
Maria Borowicka – SKS „Aleksandria” – siatkówka
Przemysław Deręgowski – ALKS „STAL” Grudziądz – kolarstwo
Patrycja Kwiatkowska – CKB „Potężnie” – bok
Jakub Szmajda – CKB „Potężnie” – boks
Stefan Masłowski – Toruńska Akademia Tenisowa – tenis
Nadia Broda – UKS „Kurort” – pływanie
Natalia Jabłońska – UKS „Kurort” - pływanie
Daniel Piotrowski - CKB „Potężnie” - boks
Zdrój Ciechociński 5

FOTOMIGAWKA
AUTOREM ZDJĘCIA JEST:

SŁAWOMIR ŚWIĄTKIEWICZ

OGŁOSZENIA

ZDJĘCIA CZŁONKÓW CIECHOCIŃSKIEGO
TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO

MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ
TELEFON W SPRAWIE SENIORA

722 090 098
RADA MIEJSKA SENIORÓW

ZMARŁ GRZEGORZ ADAMCZYK
RADNY RADY MIEJSKIEJ






Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci
Radnego Rady Miejskiej Grzegorza Adamczyka.
Śp. Grzegorz Adamczyk był radnym od 2010 r.: kadencja 2010-2014, 2014-2018 oraz 2018-2023.
W tej kadencji był Przewodniczącym Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji oraz członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansowo-Budżetowej, Planowania
i współpracy Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji Miasta, Komisji Uzdrowiskowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej.
Był radnym rzeczowym, zdolnym do kompromisu
i otwartym na argumenty innych. W każdej sprawie
jego działania skierowane były na rzecz swoich wyborców.
Całej Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy
współczucia.
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PUNKT TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zażywających Środki Psychoaktywne
czynny w piątki w godzinach 16-18
w Klubie Senior + „Niezapominajka” przy ul. Mickiewicza 10.

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

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Prawnik przyjmuje w każdy piątek w godz. 10-14
w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku przy ul. Kopernika
19 (pokój nr 7, budynek II;
tel. 54 416 18 00, wew. 120).
Punkt pomocy prawnej funkcjonuje na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porady prawnika
może skorzystać m.in. młodzież do 26. roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, kombatanci i weterani, osoby
posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, osoby korzystające z pomocy społecznej i kobiety w ciąży.
Przez cały 2020 rok porady udzielane są w każdy piątek
w godz. 10-14.

BURMISTRZ CIECHOCINKA działając w oparciu o art.
35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 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.bip.pl zamieszczono wykazy
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ciechocinek przeznaczonej do zbycia.

DYŻURY
Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyjmują wyborców i interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 13:30-15:30 w siedzibie
Urzędu Miejskiego.
• Barczak Dariusz: 9 marca, 22 czerwca, 5 października.
• Dziarski Tomasz: 16 marca, 6 lipca, 12 października.
• Jucewicz Jarosław: 23 marca, 13 lipca, 19 października
• Kędzierska Jolanta: 30 marca, 20 lipca, 26 października
• Lipiński Kazimierz: 6 kwietnia, 27 lipca, 2 listopada
• Marzec Robert: 20 kwietnia, 3 sierpnia, 9 listopada
• Rosiński Paweł: 27 kwietnia, 10 sierpnia, 16 listopada
• Rybczyńska Agnieszka: 5 maja, 17 sierpnia, 23 listopada
• Skibiński Daniel: 11 maja, 24 sierpnia, 30 listopada
• Skotnicki Wojciech: każdy wtorek w godz. 16:00-17:00
• Sobieraj Sebastian: 25 maja, 7 września, 14 grudnia
• Szadłowski Dariusz: 1 czerwca, 14 września, 21 grudnia
• Zieliński Wojciech: 8 czerwca, 21 września, 28 grudnia

Dyżur redaktor naczelnej „Zdroju Ciechocińskiego”
środa, godz. 12:00-15:00
Punkt Informacji Turystycznej, ul. Zdrojowa 2B

#ZDANIEM PSYCHOLOGA

MIEJ SERCE I ....ZOSTAŃ CZYIMŚ ANIOŁEM
AUTOR: MONIKA KOFEL-DUDZIAK

„Czyń wszelkie dobro,które możesz. Wszystkimi środkami, którymi możesz,
Na wszelkie sposoby, na które możesz, w każdym momencie, w którym możesz,
wszystkim ludziom, którym możesz. Tak długo jak możesz”
Nie ma takiego drugiego organu, który
by miał tyle znaczeń w sensie fizycznym i metaforycznym co serce człowieka. Gdy bije - żyjemy. Gdy jest gorące - przepełniają nas emocje i uczucia.
Gdy jest szczere - wyrażamy prawdę
o sobie. Gdy jest kamienne i nieczułe ranimy i krzywdzimy.
Sercem kochamy lub nienawidzimy,
w sercu nosimy tęsknotę, serce możemy mieć miękkie lub wielkie, dobre lub
zimne, albo możemy wogóle być „bez
serca”. Serce jest więc bardzo ważne,
a zatem trzeba o nie dbać. Od lekarzy
możemy się dowiedzieć, jak to robić
w sensie fizycznym. Tu jednak zastanowimy się, jak zadbać o to serce, by było
szczere i gorące, pełne dobroci i ufności, wolne od żalu i urazy.
Serce zdolne do miłości jest ciepłe,
wrażliwe, wspaniałomyślne i ufne. Jest
w nim dużo miejsca na dobre uczucia.
Nie ma w nim obojętności. Trzeba więc
je ćwiczyć w dobrych uczuciach. Najpierw we wdzięczności - za wszystko,
co mamy do dyspozycji w naszym życiu. Serce trzeba też ćwiczyć w przyjmowaniu i wyrażaniu uczuć. Gdy uczucia są bolesne i ciężkie – nie wolno
pozwolić, by się w nim zagnieździły.
Trzeba je wydobyć, rozebrać na cząstki, opisać, przemyśleć, omówić, a po-

JOHN WESLEY

tem usunąć z głowy,serca i życia. Niech
ulotną mgiełką unoszą się gdzieś na
obrzeżach naszej pamięci. Pielęgnowanie żalów i pretensji prowadzi do skamienienia serca. Tutaj lekarstwem jest
przebaczenie. I należy przebaczyć nie
dla innych, ale dla siebie, dla ukojenia
swojego serca. Kamienne serce przepełnione urazami, mściwością i użalaniem się nad sobą nie jest zdolne do
miłości.
Szukajmy wokół siebie prawdziwie dobrych serc. Dobre uczucia żyją, gdy je
wyrażamy, a zamierają gdy chowamy je
w sobie. Te uczucia potrzebują odbiorców - wtedy dają radość i szczęście.
Nie brońmy się przed wyrażaniem dobrych uczuć i czułości wobec najbliższych, dobre słowa dodają otuchy i motywacji do tego, by umacniać bliskość
i pomnażać dobro. Dbajmy o dobry pokarm dla naszych serc, składający się
ze słów, myśli, gestów i czynów wyrażających miłość, przyjaźń i życzliwość.
Serce trzeba ćwiczyć w dobroczynności. Nastawiajmy się na dobro. Pamiętajmy ono wraca. Każdy z nas może
stać się CZYIMŚ ANIOŁEM. Również
Ty możesz nim być w życiu drugiego
człowieka: wykonując drobną przysługę, po prostu wyciągając do kogoś
dłoń. Na wiele sposobów każdy z nas

może być dobrodziejstwem w życiu innego człowieka.
W tym całym pędzie i dużej znieczulicy
trzeba się zatrzymać i nie być obojętnym, trzeba nam zauważać drugiego
człowieka w potrzebie. Naszym obowiązkiem jest nauczyć tego nasze dzieci. Czasem to jest tak niewiele – okazać
komuś serce.
Monika Kofel-Dudziak

KOCHANI, MOŻECIE STAĆ SIĘ ANIOŁAMI KASI I POMÓC
W RATOWANIU JEJ MALEŃKIEGO SERDUSZKA!
Całkowity dochód z biegu/marszu zostanie przekazany na leczenie operacyjne
dziewczynki w Niemczech.
Każdy z Was może wziąść udział w Wirtualnym biegu charytatywnym, zasady
są proste.
1. Zapisać się online (do 3 marca): elektronicznezapisy.pl/event/4675/signup
2. Wpłacić darowiznę 40 zł dorośli, 20 zł dziecko.
3. Można biec, spacerować, maszerować, przejechać rowerem, przepłynąć
od 1-5 km. Podczas aktywności zrobić sobie zdjęcie.
Przesłać je na : biegdlakasiintek@gmail.com z adresem do wysyłki MEDALU.
Gdziekolwiek jesteś ZAPRASZAMY całe rodziny, grupki przyjaciół
bądź indywidualnie.

#Zdaniem Psychologa
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PODSUMOWANIE I SEMESTRU W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH W CIECHOCINKU

Półmetek roku szkolnego już za nami.
Jest to więc czas do podsumowania pracy i osiągnięć uczniów. Zarówno w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, jak i w Szkole Podstawowej
nr 3 im. Polskich Olimpijczyków odbyły
się apele podsumowujące I półrocze roku
szkolnego 2019/2020, w trakcie których
zostali wyróżnieni uczniowie, którzy uzyskali najwyższe średnie.

NAJLEPSI UCZNIOWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
KLASA 4A
Krzysztof Kokotowski - 5,45
Amelia Bartoszak - 5,40
Maja Makowska - 5,36
Piotr Makowski - 5,27
Jakub Więckowski - 5,27
Łukasz Podlasiewski - 5,18
Antoni Drożdża - 5,00
Maja Mandau - 5,00
Oliwier Milanowski - 4,91
Kacper Majewski - 4,82
Oliwia Dębowska - 4,82
Maria Drożdża - 4,82
Joanna Jabłońska - 4,82
KLASA 5A
Martyna Lamparska - 5,33
Wiktoria Kędzierska - 5,25
Franciszek Zieliński - 5,25
Wiktor Gierszewski - 5,17
Paweł Fijałkowski - 5,08
Julia Marcinkiewicz - 4,75
Klasa 5B
Ignacy Kosiński - 5,7
Damian Kalota - 5,64
Marianna Migdalska - 5,40
Milena Kulpa - 5,40
Wojciech Przybysz - 5,36
Anna Kruszewska - 5,27
Kalina Obialska - 5,18
Julia Kamińska - 5,09
Wit Ziętek - 5,0
Zofia Świątkiewicz - 5,0
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Martyna Borkowska - 4,91
Lilianna Obialska - 4,82
KLASA 5C
Paweł Podlasiewski - 5,33
Malwina Łuczak - 5,25
Patrycja Buze - 5,17
Alicja Krzywdzińska - 5,17
Maria Lewandowska - 5,17
Filip Grabowski - 5,08
Norbert Jóźwiak - 4,75
Zofia Rosińska - 4,75
Klasa 6A
Kinga Skrodzka - 5,50
Zuzanna Oczachowska - 4,83
Bartosz Polak - 4,83
Daria Skrodzka - 4,83
Klasa 6B
Hanna Kwasigroch - 5,75
Patryk Wolski - 5,67
Alicja Woźniak - 5,58
Erik Ananyan - 5,18
Natalia Żołnierek - 4,92
Natalia Jabłońska - 4,82
August Kłaczyński - 4,75
Konrad Staroń - 4,75
Klasa 7A
Miłosz Zarębski - 5,29
Michalina Modrzejewska - 5,14
Wiktor Roszak - 5,14
Adam Zwolski - 4,93
Klasa 7B
Jakub Lewandowski - 5,36
Dominik Wróblewski - 5,00
Alicja Gierszewska - 4,93
Olaf Góra - 4,86
Dawid Różański - 4,79
Jakub Pasek - 4,79
Klasa 8A
Kacper Juśkiewicz - 5,69
Konrad Rogoziński - 5,21
Wiktoria Szczęsna - 5,14
Oskar Jagodziński - 4,93
Klasa 8B
Małgorzata Kołowrocka - 5,08

Oliwia Rolirad - 4,79
Kalina Borucińska - 4,79
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
KLASA 4A:
Rafał Stępkowski – 5,36
Emilia Tucza – 5,2
Gabriela Ochocińska – 5,09
Zuzanna Majewska – 4,82
KLASA 5A:
Jakub Cichocki – 5,17
Lena Szadłowska – 5,08
Zofia Izydorczyk – 4,92
Wanessa Kołowrocka – 4,75
Pola Orzeł – 4,75
KLASA 5B:
Zuzanna Piotrowska – 5,67
Hanna Nowakowska – 5,42
Nina Łoś – 5,42
Marcelina Cichorz – 5,42
Izabela Ilczyszyn – 5,08
Natalia Chałupczak – 4,92
Anna Lawędzka – 4,92
Jakub Wójcik – 4,92
KLASA 6A:
Jakub Świątkiewicz – 5,5
Maja Kamola – 5,09
Paweł Piecyk – 5,08
Magdalena Chaberska – 5,08
Oliwia Kowalczyk – 5,0
Martyna Włodarska – 4,92
Franciszek Kaliszewski – 4,83
Zuzanna Linek – 4,83
KLASA 6B:
Natalia Stasiak – 5,58
Oliwia Fronczak – 4,92
Sara Ostroróg – 4,83
KLASA 7A:
Julia Siuber – 5,21
Oliwia Koprowska – 4,93
Aleksandra Odważna – 4,93
KLASA 8A:
Wikroria Adamczyk – 4,79

AKTYWNE FERIE W CIECHOCINKU
Ferie zimowe w województwie
kujawsko – pomorskim trwały od 27 stycznia do 9 lutego.
Uczniowie ciechocińskich szkół
nie mogli w tym czasie narzekać
na nudę.

Miejskie instytucje przygotowały
na czas trwania ferii zimowych
bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Nie zabrakło chętnych do
skorzystania z propozycji przygotowanych przez Miejskie Cenrum
Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejską Bibliotekę Publiczną.

fot. OSiR Ciechocinek

Dużą popularnością w ofercie
Miejskiego Centrum Kultury
cieszyłty się zarówno projekcie filmów w Kinie „Zdrój”, jak
i wszelkiego rodzaju warsztaty
przygotowane przez MCK.
Dzieci mogły brać udział w warsztatach LEGO, warsztatach umuzykalniających, warsztatach gitarowych, czy też w warsztatach
świec żelowych, w trakcie których samodzielnie przygotowywały pięknie pachnące świece
swojego projektu. Nie brakowało
również chętnych podczas interaktywnej zabawy z aktorami
krakowskiego Teatru Maska.

Dwie pary odebrały z rąk burmistrza
Leszka Dzierżewicza medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Wzruszająca uroczystość odbyła się 21
lutego w Sali Ślubów w Urzędzie Miejskim. Nie zabrakło życzeń od burmistrza, Marszu Mendelssohna i tradycyjnej lampki szampana.
Był to moment na chwilę wspomnień
wywołujących łzy wzruszenia i uśmiech
na twarzach jubilatów.
Medal za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:
fot. MCK Ciechocinek

Na aktywne spędzenie ferii postawił oczywiście Ośrodek Sportu i Rekreacji. Każdy mógł znaleźć
tutaj coś dla siebie – zajęcia z pływania, piłki nożnej, bokserskie,
karate, siatkowe i wiele innych.
Nie zabrakło również wyjazdu na
toruńskie lodowisko.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej
również nie brakowało atrakcji.
Przez dwa tygodnie odbywały
się tutaj warsztaty z kodowania,
warsztaty literackie, sesje gier
RPG, a także ekoanimacje z animatorką. Swoich podwojów na
czas ferii zimowych nie zamknęła
również Mamoteka, czyli biblioteczny klub dla dzieci i rodziców.

PÓŁ WIEKU
WSPÓLNEGO
ŻYCIA

Krystyna i Antoni Konsewiczowie, którzy związek małżeński zawarli 11 stycznia 1969 roku w Nowym Miasteczki
Grażyna i Jerzy Olszewscy, którzy związek małżeński zawarli 25 października
1969 roku w Zelowie.

fot. OSiR Ciechocinek

fot. MCK Ciechocinek
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KONCERT NOWOROCZNY - „JEST TAKI DZIEŃ”
„Jest taki dzień... „ ten wers pochodzący
z piosenki, wykonywanej kiedyś przez
zespół Czerwone Gitary, był motywem
przewodnim koncertu zorganizowanego
przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków.
Sala Teatru Letniego wypełniła się przepięknymi dźwiękami kolęd i utworów
bożonarodzeniowych. Bogactwo instrumentów, głosów, piękne dekoracje oraz
taniec ,,Śnieżynek” wprawiły nas w niepowtarzalny, świąteczny nastrój.
Wśród wykonawców znaleźli się nie tylko
uczniowie SP3, czyli zespoły Moniuszki
i Olympic. Koncert uświetnili również nauczyciele i uczniowie Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia „Camerata Vladislavia” z Aleksandrowa Kujawskiego,
absolwent SP3 - Aleksander Wonorski,
uczennica Szkoły Podstawowej w Raciążku - Alicja Woźniak oraz zaprzyjaźnione
zespoły Victoria z Ciechocinka i Arabeski
ze Szkoły Podstawowej w Świętem.
W drugiej części koncertu usłyszeliśmy
wiązankę pięknych, tradycyjnych, polskich kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku.
Finałowa piosenka „Dzień jeden w roku”,
rozbrzmiała głosem wszystkich wykonawców tego wieczoru. Fantastyczna
akustyka sali Teatru Letniego potęgowała
muzyczne doznania, budując niesamowity klimat koncertu.
Zgromadzeni goście nie pozwolili szybko
rozstać się z wykonawcami. Owacje na
stojąco skusiły Orkiestrę OSP z Raciążka
do wykonania ostatniego utworu, którym
była kolęda ,, Dzisiaj w Betlejem” . Pozostaje mieć nadzieję, że klimat tamtego
wieczoru na długo pozostanie w sercach
przybyłych gości.
J.Bober, M.Kasacka-Mińkowska, S.Wesołowska

…BO SIĘ LUBIMY I O
TYM MÓWIMY
(PISZEMY TEŻ)
14 lutego w murach Jedynki tradycyjnie
zorganizowana została poczta walentynkowa. Członkowie Dużego i Małego
Samorządu wspólnie zachęcali do wykonania pięknych kartek, które rozdano
w Dniu Zakochanych. Niektóre duże,
inne w kształcie serca, kolorowe lub całe
w czerwieni, wypełnione pięknymi wierszykami, serdecznymi pozdrowieniami,
czy prostymi życzeniami. Wszystkie sprawiły, iż ten dzień był radosny, pełen dobra
i życzliwości. Za sprawą walentynkowej
korespondencji na niejednej buzi pojawił
się uśmiech. Zarówno Duży, jak i Mały
Samorząd spisały się wzorowo. Był to
dla młodych samorządowców pracowity
dzień, co nas bardzo cieszy. Dziękujemy za
zaangażowanie. Życzymy wszystkim dużo
miłości.
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Joanna Szyszka

III POWIAT
BO

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SP3

22 stycznia uczniowie klas pierwszych
przedstawili Jasełka z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście, kochani
dziadkowie, licznie przybyli w szkolne mury
naszej szkoły, gdzie wypatrywały ich podekscytowane i roziskrzone oczy wnucząt.
Swą obecnością w ramach realizacji projektu „Pieśni i zwyczaje, które łączą pokolenia”
uświetnili także naszą uroczystość Klubowicze Klubu Senior + „ Niezapominajka”
w Ciechocinku wraz z Panią Dyrektor Ewą
Strzelecką- Słomkowską.
Po występie dzieci złożyły życzenia kochanym dziadkom, przekazały laurki i upominki.

Nie obyło się także bez życzeń od Dyrektora Szkoły, Pana Macieja Wzięcha, który nie
szczędząc ciepłych słów, życzył Seniorom
wielu szczęśliwych lat w zdrowiu i pogodzie
ducha.
Uroczystość zwieńczył słodki poczęstunek,
wyczarowany przez niezawodnych rodziców, podczas którego nie brakowało okazji
do rozmów i wspomnień.
Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci,
ale przede wszystkim dla ich Babć i Dziadków. Dzień, w którym gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości…
Wychowawczynie klas I

OWY KONKURS NA SZOPKĘ
ŻONARODZENIOWĄ
17 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim został rozstrzygnięty doroczny konkurs na
najładniejszą, własnoręcznie wykonaną
szopkę bożonarodzeniową.
Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego podkreślił w regulaminie, że przestrzenne prace plastyczne mają być wykonane z materiałów naturalnych i nie powinny zawierać
elementów gotowych, dostępnych w handlu.
Przy ocenie prac konkursowych była brana pod uwagę estetyka wykonania, jakość
i dobór materiałów, kompozycja pracy,

kunszt i technika wykonania poszczególnych elementów oraz włożony nakład
pracy. Łączna wartość nagród w konkursie
wynosiła 1800 zł.
Jury przewodniczyła Pani Lidia Zwierzchowska, starosta naszego powiatu.
Jedyną ciechocinianką, która odebrała
z jej rąk wyróżnienie (bon o wartości 50
zł, dyplom i nagrody rzeczowe) jest Natalia Jabłońska, uczennica VI klasy Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego.

Matematyczny
Kalendarz
Adwentowy
w SP1

Pomysł kalendarza adwentowego
pochodzi z Niemiec i wywodzi się
od wieńca, w którym zamiast świec,
umieszczano małe woreczki z drobnymi niespodziankami, by umilić, nie
tylko najmłodszym, czas oczekiwania na Boże Narodzenie. To jedna
z wielu tradycji adwentowych, zgodnie z którą dzieci 1 grudnia otrzymują kalendarz z 24 ponumerowanymi
okienkami, wewnątrz których znajduje się zazwyczaj niewielki smakołyk. Każdego dnia dziecko może
otworzyć tylko jedno okienko.
Tuż przed feriami został rozstrzygnięty konkurs pt.: „Matematyczny
Kalendarz Adwentowy”. Odbył się
on w grudniu, a zakończył w styczniu
br., był adresowany do uczniów klas
4-6. Przez kilkanaście dni, zamiast
czekoladki, na uczestników czekało
zadanie matematyczne o tematyce
bożonarodzeniowej.
Celem konkursu była popularyzacja
matematyki wśród uczniów, rozbudzenie zainteresowań matematycznych, pobudzanie uczniów do
kreatywności i twórczego myślenia
oraz zachęcenie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania ambicji.
I miejsce zajął Krzysztof Kokotowski z klasy IVA, II miejsce należało
do Natalii Jabłońskiej z klasy VIB, III
miejsce: Natalia Mazur z klasy VIB.
Joanna Buska

Z życia miasta
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#Na deptaku w Ciechocinku

IRENA KWIATKOWSKA
AUTORKA: ALDONA NOCNA

W 1962 r. na ekrany wszedł film „Klub
kawalerów” w reżyserii Jerzego Zarzyckiego. Wiele scen tej komedii muzycznej
było kręconych w Ciechocinku. Nasze
uzdrowisko udawało filmową Krynicę. Na
ekranie pojawia się basen, park Zdrojowy
z Pijalnią Wód Mineralnych oraz dużym
klombem, na który wiatr porwał paniom
kapelusze z głów. Bohaterowie rozpoczynają pościg sprzed Łazienek nr 2 ulicą Raczyńskich, mijają dworki, a potem jadą automobilami i dorożkami krętą drogą z góry
raciążeckiej. Kwiatkowska zagrała rolę
swatki Dziurdziulińskiej, która połączyła
sześć par. Aktorka przyjeżdżała pod tężnie
na kurację i wypoczynek. W 1968 r. towarzyszył jej mąż, a po latach była pacjentką
22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego – „Jubilata”. Zgłosiła
się tam ze słowami: „Irena Kwiatkowska
melduje się na leczenie!”. Pracownicy
uzdrowiska pamiętają jej postać. Dziarsko
podążała na zabiegi.

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 biograficznych i wspomnieniowych
książkach można znaleźć wiele wzmianek
o pobytach sławnych ludzi pod tężniami.
Bywała też tutaj Irena Kwiatkowska. Miała niezwykle bogaty życiorys. Przyszła na
świat w 1912 roku w Warszawie w rodzinie zecera i bibliofila Kryspina Kwiatkowskiego i Marianny z Barabaszów. Po
ukończeniu IX LO im. K. Hoffmanowej
w Warszawie podjęła studia na Wydziale
Aktorskim Państwowego Instytutu Sztuki
Teatralnej. Głęboko wzięła do serca słowa
Aleksandra Zelwerowicza, które usłyszała
na koniec studiów w 1935 roku: „Warunków pani nie ma, trzeba dużo pracować”.
Debiutowała w Cyruliku Warszawskim
zaproszona przez samego Fryderyka Jarossy’ego. Grała na deskach teatrów w Warszawie, Katowicach i Poznaniu, zbierając
za swoje role pochlebne recenzje.
Po wybuchu wojny pracowała w kuchni
ZASP. Grywała też w teatrzykach. Była
żołnierzem Armii Krajowej, brała udział
w powstaniu warszawskim jako łączniczka (pseudonim „Katarzyna”). Dodawała otuchy warszawiakom, występując
12 Zdrój Ciechociński

w szpitalach i piwnicach. Po 1945 roku
w pełni rozkwitł jej talent. Wyjechała
do Krakowa, gdzie zaczęła występować
w kabarecie Siedem Kotów. K. I. Gałczyński zaczął pisać specjalnie dla niej wiersze,
skecze i piosenki. Stworzył dla niej postać
Hermenegildy Kociubińskiej, „poetki hermetyczno-sympatycznej”. W 1948 r. powróciła do stolicy i związała się z teatrami warszawskimi. Rozpoczęła też karierę
w filmie i telewizji. Zagrała wiele ról, które
przeszły do historii polskiego kina. Występowała w filmach reżyserowanych przez
Jerzego Gruzę. Została zauważona jako
matka Pawła w serialu „Wojna domowa”,
który powstał na kanwie publikowanych
w tygodniku „Przekrój” felietonów Miry
Michałowskiej. Na zawsze w pamięci widzów pozostała jako „kobieta pracująca,
która żadnej pracy się nie boi” w „Czterdziestolatku”, chociaż była to rola epizodyczna. Pojawiała się w każdym odcinku
w niespodziewanym momencie, za każdym razem wykonywała inny zawód, który ma związek z potrzebami bohaterów
filmu. Dzieliła się swoją mądrością i doświadczeniem życiowym, podkreślając:
„ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy
się nie boję.” W serialu i jego kontynuacji
oraz w filmie „Motylem jestem, czyli romans 40-latka” wspomniane są 64 zawody! Jednocześnie wierna była kabaretowi.
Występowała w Kabaretach Dudek i Starszych Panów, śpiewając piosenki napisane
przez Jeremiego Przyborę i Jerzego Wasowskiego.

#Na deptaku w Ciechocinku

Miała rozpoznawalny głos. Wszak przez
ponad 60 lat pracowała w Polskim Radiu.
Nagrywała bajki dla dzieci. Znakomicie
czytała wiersze Jana Brzechwy i Juliana
Tuwima. Była też aktywna na emeryturze. Zmarła w wieku 98 lat. Spoczywa na
Powązkach u boku męża Bolesława Kielskiego. Roman Dziewoński i Marcin Wilk
napisali o niej książki.
Aldona Nocna

Fot. OSiR Ciechocinek

I HALOWE KEEZA MISTRZOSTWA KLUBOWE
DLA ZDROJU CIECHOCINEK

Na Hali Sportowej w Ciechocinku odbyły się „I Halowe Keeza Mistrzostwa Klubowe”.
Był to turniej skierowany do drużyn seniorskich zrzeszonych w rozgrywkach PZPN.
Organizatorami turnieju był CKS Zdrój Ciechocinek oraz OSiR Ciechocinek.
Fot. OSiR Ciechocinek

Klasyfikacja końcowa turnieju :
1. Zdrój Ciechocinek
2. Flisak Złotoria
3. LTP Lubanie
4. MKS Drwęca Golub-Dobrzyń
5. Leśnik Kominiarz PL II Margonin
6. Orzeł Służewo
7. Sadownik Waganiec
8. Start Stawki.

Fot. OSiR Ciechocinek

Zawody były dobrą okazją do spokojnego wejścia w okres przygotowawczy
do rundy wiosennej. Wszystkie drużyny
otrzymały pamiątkowe medale, puchary
oraz dyplomy. Nagrodzono także najlepszego strzelca, zawodnika oraz bramkarza. Tych dwóch ostatnich wybierali
w głosowaniu przedstawiciele drużyn
uczestniczących w turnieju. W czasie
turnieju odbyły się także zawody o króla
żonglerki, gdzie każdy zespół wystawił
swojego zawodnika.

Dyrektor OSiR Ciechocinek Tomasz
Górecki oraz Prezes Klubu Robert Stelmaszyk. Organizatorzy przeprowadzili
także quiz wiedzy o „Zdroju” dla kibiców,
w którym do wygrania były kalendarze
„Zdroju” na rok 2020. Wszyscy zgromadzeni mogli skorzystać z bufetu, który za
darmo oferował żurek, bigos, pieczywo,
kawę, herbatę oraz ciastka.

Najlepszy strzelec: Mieszko Piechocki
(Leśnik Kominiarz PL II Margonin).
Najlepszy zawodnik: Konrad Kaźmierczak (Zdrój Ciechocinek).
Najlepszy bramkarz: Michał Baryza
(Zdrój Ciechocinek).
Król żonglerki: Daniel Matuszak
(Zdrój Ciechocinek).

Fot. OSiR Ciechocinek

Do rywalizacji przystąpiło siedem drużyn z kujawsko-pomorskiego oraz jedna
z Wielkopolski. Zawody toczyły się na
początku w dwóch grupach po cztery zespoły, by następnie dwie pierwsze drużyny z obu grup przystąpiły do rywalizacji
grupowej o miejsca 1-4, zaś pozostałe zespoły grały również w grupie, ale o miejsca 5-8. Ostatecznie zwycięzcą została
drużyna gospodarzy, czyli Zdrój Ciechocinek, gdzie w ostatnim meczu, który
okazał się finałem wygrała 1:0 z Flisakiem Złotoria. Na najniższym miejscu na
podium uplasowało się LTP Lubanie.

Nagrody wszystkim drużynom wręczali
Burmistrz Miasta Leszek Dzierżewicz,
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REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

MAR

15-16

„PARASITE”

projekcja w 2D
od 15 lat
komediodramat, prod. Korea Pd., czas 2,12
• 15.03 (niedziela) godz. 16.00
• 16.03 (poniedziałek) godz. 16.00

„Gang zwierzaków”

biograficzny, prod. Polska, od 15 lat

29.02 (sobota) godz. 16.00
1.03 (niedziela) godz. 16.00

28.02 (piątek) godz. 16.00 i 19.00
29.02 (sobota) godz. 19.00
1.03 (niedziela) godz. 19.00

„Boże ciało”
obyczajowy, prod. Polska, czas 1.55, od 15 lat
04.03 (środa) godz. 15.30 i 19.00

„Bayala i ostatni smok”
animacja, przygodowy, fantasy, prod. Luksemburg,
Niemcy, czas 1.25
7.03 (sobota) godz. 16.00
8.03 (niedziela) godz. 16.00

„Bad Boy”
sensacyjny, prod. Polska, czas 1.50, od 15 lat
13.03 (piątek) godz. 16.00 i 19.00
14.04 (sobota) godz. 19.00
15.03 (niedziela) godz. 19.00

„Swingersi”
komedia, prod. Polska, czas 1.30, od 15 lat
27.03 (piątek) godz. 16.00 i 19.00
28.03 (sobota) godz. 19.00
29.03 (niedziela) godz. 19.00

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
14 Zdrój Ciechociński

„Zenek”

animacja, komedia, czas 1.29

„365 dni”
erotyczny, prod. Polska, czas 1.56, od 18 lat
5.03 (czwartek) godz. 19.00
6.03 (piątek) godz. 16.00 i 19.00

„Poznajmy się jeszcze raz”
komediodramat, prod. Francja, czas 1.55,
od 15 lat
7.03 (sobota) godz. 19.00
8.03 (niedziela) godz. 19.00

„Sala samobójców. Hejter”
thriller, prod. Polska, czas 2.10, od 15 lat
20.03 (piątek) godz. 16.00 i 19.00
21.03 (sobota) godz. 19.00

„Turu: w pogoni za sławą”
komedia, animowany, przygodowy, czas 1.20
28.03 (sobota) godz. 16.00
29.03 (niedziela) godz. 16.00

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

16:00

CZW

WIRTUALNY BIEG
DLA SERDUSZKA
KASI

SKOŁOWANI
KONCERT
CHARYTATYWNY
DLA KASI

Zapisy trwają
do 3 marca na stronie
elektronicznezapisy.pl/event/4675/signup

W trakcie koncertu prowadzona będzie
zbiórka publiczna na leczenie Kasi.

Koncert zespołu RETRO RELAKS, wstęp wolny

7.03.2020, godz. 18:00,
Teatr Letni Ciechocinek,
ul. Kopernika 3

5.03.2020 godz. 16.00, sala widowiskowo-kinowa Miejskiego
Centrum Kultury, ul. Żelazna 5

22.02 - 08.03

KONCERT PIOSENKI
Z CIECHOCINKA

MAR

MAR

MAR

MAR

8. POWIATOWY
KONCERT PIOSENKI
OBCOJĘZYCZNEJ

OTWARTY TURNIEJ
TRÓJEK SIATKARSKICH
KOBIET I DZIEWCZĄT

TURNIEJ
MINISIATKÓWKI
DLA DZIECI
KL. 4-6

KONCERT
„BRUNETKI BLONDYNKI”

Wydarzenie organizowane przez
Miejskie Centrum Kultury
oraz Liceum Ogólnokształcące
w Ciechocinku

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

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

Koncert z okazji Dnia Kobiet
w wykonaniu zespołu
ARTES ENSEMBLE. Bezpłatne
wejściówki do odbioru w sekretariacie MCK.

6.03.2020, godz. 11:00,
sala widowiskowo-kinowa Miejskiego Centrum
Kultury, ul. Żelazna 5

7.03.2020,
hala sportowa OSiR
Ciechocinek,
ul. Lipnowska 3

7.03.2020,
hala sportowa OSiR
Ciechocinek,
ul. Lipnowska 3

9.03.2020, godz. 19:00,
sala widowiskowo-kinowa Miejskiego Centrum
Kultury, ul. Żelazna 5

14.03.2020, godz. 10:30,
sala widowiskowo-kinowa Miejskiego Centrum
Kultury, ul. Żelazna 5

MAR

MAR

MAR

AMATORSKI TURNIEJ
PIŁKI SIATKOWEJ
O PUCHAR BURMISTRZA CIECHOCINKA

6

MAR

18

7

MAR

21

7

21

9

25

RETRANSMISJA
JUBILEUSZOWEGO
KONCERTU
ANDRÈ RIEU

TURNIEJ KOSZYKÓWKI DLA
DZIECI KL. 4-6

KONCERT Z CYKU
„CZTERY PORY
ROKU”

RETRANSMISJA
BALETU „JEZIORO
ŁABĘDZIE”

„Andre Rieu, czyli 70 lat młodości”
zawiera najważniejsze muzyczne
momenty, wybrane przez samego
artystę. Wyjątkowe rocznicowe
wydarzenie zabierze widzów w
muzyczna podróż dookoła świata.
Bilety w cenie 20 zł.

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

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

Retransmisja Baletu
„Jezioro Łabędzie”
z Teatru Bolszoj
z Moskwy

18.03.2020, godz. 16:00,
sala widowiskowo-kinowa Miejskiego Centrum
Kultury, ul. Żelazna 5

21.03.2020, hala sportowa OSiR Ciechocinek,
ul. Lipnowska 3

21.03.2020, godz.15.30
Teatr Letni Ciechocinek,
ul. Mikołaja Kopernika 3

25.03.2020, godz. 16:30,
sala widowiskowo-kinowa Miejskiego Centrum
Kultury, ul. Żelazna 5

MAR

14

KONFERENCJA
„OPTYMALNE
WYDARZENIE
WIOSNY
CIECHOCINEK
2020”
Wydarzenie współorganizowane
przez Miejskie Centrum Kultury,
więcej szczegółów wkrótce

28

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

28.03.2020, hala sportowa OSiR Ciechocinek,
ul. Lipnowska 3
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Odkryj Ciechocinek!
„Casino Royale - szalone lata 60”
w wykonaniu Grupy Kabaretowej „Złota Maska”
fot. Bartosz Skrajnowski i Iza Stawiszyńska

