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- Wszystko, co samorząd miasta Ciechocin-
ka przygotowuje prze cały weekend majowy 
i sezon letni, ma służyć integracji mieszkań-
ców, którzy w ogromnej liczbie wzięli udział 
w paradzie, ale i gości uzdrowiska. Myślę, że 
dla wszystkich jest to wielkie święto radości 
– podkreśla burmistrz Leszek Dzierżewicz.

Sezon zainaugurowała Ciechocińska Parada 
Majowa, która 1 maja przeszła ulicami nasze-
go miasta. W czwartej już edycji tej imprezy 
wzięły udział ciechocińskie sanatoria, przed-
siębiorstwa i stowarzyszenia, ogółem ponad 
pięćdziesiąt różnych organizacji (o paradzie 
piszemy na stronach 4. i 5.). Specjalnym go-
ściem tegorocznej parady był Jan Nowicki, 
który wcześniej opowiadał o swojej twór-
czości w sali widowiskowo-kinowej MCK 
(o spotkaniu na stronie 8.). Pierwszy dzień 
majówki zwieńczył piknik z gwiazdami disco, 

Ciechocinek nie bez powodu nazywany jest 
miastem-ogrodem. Uzdrowisko co roku zachwy-
ca dywanami na Parterach Hellwiga, zegarem 
kwiatowym czy rabatami w parku Zdrojowym, 
jednak ukwiecone są także inne ciechocińskie 
parki i ulice. Ogółem na ponad 5 tys. metrów 
kw. powierzchni przez cały sezon pojawi się po-
nad pół miliona sadzonek!

Jakie kwiaty najczęściej zobaczymy w Ciecho-
cinku? 
Dominują różne gatunki begonii (grubo ponad 
100 tys. sadzonek), pelargonie (ponad 45 tys.), 
żeniszek (ponad 50 tys.) i zielistek (20 tys.).

W tym roku nasadzeniami zajmują się dwie 
firmy: Ogrodnictwo Halina i Marek Matysiak z 
Nowej Wsi k. Włocławka oraz Ogrodnictwo Ry-
szard Kacprzak z Ciechocinka.

TAK POWSTAJE MIASTO OGRÓD W połowie maja rozpoczęły się nasadzenia
kwiatów na ciechocińskich rabatach, 
kwietnikach i skwerach. Przez cały sezon
w różnych miejscach uzdrowiska
pojawi się ponad pół miliona sadzonek.

na którym wystąpili m.in. Boys, Top Girls czy 
Long&Junior (więcej na stronie 6.).
W majówkę do naszego uzdrowiska powró-
cił też Grzybek po trwającym przeszło rok 
remoncie. Uroczysta inauguracja słynnej 
fontanny przyciągnęła ogromną publiczność 
(więcej o Grzybku na stronie 7.).

Ciechocińską tradycją stają się majowe spo-
tkania z jazzem. Miłośnicy tego gatunku mu-
zyki mogli posłuchać koncertu zespołu Sun-
ny Side, przypomnieć sobie „Excentryków” w 
kinie „Zdrój” i spotkać się z Włodzimierzem 
Kowalewskim, autorem książki, na której kan-
wie powstał film. O wielkim jazzie w małym 
Ciechocinku piszemy na stronie 8.

Majówka była pełna wrażeń, a to dopiero 
początek sezonu. Do zobaczenia w Ciecho-
cinku!

W maju oficjalnie rozpoczął się sezon w Ciechocinku. Przez całą 
majówkę na kuracjuszy, turystów i mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji.

MAJÓWKA NA DOBRY POCZĄTEK SEZONU

Fot. Paweł Paczek

Fot. Paweł Paczek

Fot. Paweł Paczek
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Ciechocińska Parada Majowa po raz 
czwarty rozpoczęła sezon w naszym 
uzdrowisku. Ulicami miasta 1 maja prze-
szedł wielobarwny, roześmiany koro-
wód, któremu przyglądały się tysiące 
kuracjuszy, turystów i mieszkańców.

- Od kilku lat przywracamy przedwojenną 
tradycję inauguracji sezonu kuracyjnego 
– mówi burmistrz Leszek Dzierżewicz. - I 
tak pierwszy maja stał się w Ciechocinku 
świętem radości, życzliwości i pojednania. 
W tym roku dodatkowo łączymy go z ob-
chodami piętnastolecia wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej – dodaje.

Jan Nowicki gościem specjalnym
Specjalnym gościem parady był Jan No-
wicki, aktor, a także autor książki „Białe 
walce”, której akcja osadzona jest w Cie-
chocinku. Na zaproszenie Uniwersytetu 
dla Aktywnych Nowicki jechał w paradzie 
dorożką w towarzystwie bohaterów jego 
powieści.
- Pochodzę z Kujaw, mieszkam trzydzieści 
kilometrów stąd i wszystkich tutaj traktu-
ję jako sąsiadów, przyjaciół, znajomych. 
Bardzo jestem z Ciechocinkiem związany 
– podkreśla Jan Nowicki. - Mówiłem dziś 
mojej żonie, że ze wszystkich kurortów 
w Polsce jedynym, który kojarzy mi się z 
miejscem fajnym, jest Ciechocinek. Żadne 
Krynice, żadne Zakopane. Tylko Ciechoci-
nek. To jest kurort, to fantastyczne miej-
sce. A teraz jeszcze ten piękny, wzruszają-
cy prezent, że jadą ze mną postaci z mojej 
książki – dodaje.

- Jan Nowicki to lubiany aktor, pochodzi 
z naszego regionu, był u nas na kuracji, a 
jeszcze napisał o Ciechocinku książkę, dla-
tego musieliśmy go zaprosić – mówi Gra-
żyna Ochocińska, prezes Uniwersytetu dla 
Aktywnych. - Ciechocinek najlepiej pro-
mować będą ludzie znani, którzy coś dla 
naszego uzdrowiska znaczą – podkreśla.

Korowód europejski w rocznicę akcesji
Paradę współtworzyło kilkadziesiąt cie-
chocińskich organizacji, sanatoriów, 
przedsiębiorstw, szkół i stowarzyszeń. W 
korowodzie można było podziwiać roz-
śpiewane dorożki z romskimi muzykami, 
szczudlarzy z Miejskiego Centrum Kultury, 
szkolne zespoły muzyczne, kolorowe stro-
je podopiecznych Klubu Senior+ Niezapo-
minajka czy zabytkowe samochody lokal-
nych pasjonatów motoryzacji.

W paradzie nie sposób było nie za-
uważyć Korowodu Europejskiego z 
flagami Unii Europejskiej. - Dziś mija 
równe piętnaście lat, odkąd Polska 
weszła od Unii Europejskiej. Bilans tego 
jest jak najbadrziej pozytywny. Wartości 
europejskie trzeba pielęgnować i tutaj na 
paradzie chcemy je publicznie pokazać. 
Idziemy pod hasłem wolność, równość, 
demokracja – tłumaczy Mirosław 
Krajewski, inicjator korowodu.

Parada tradycyjnie przeszła trasą 
wiodącą ulicami Widok, Zdro-
jową, Kościuszki, Wołuszewską 
i Tężniową na Stadion Miejski, 
gdzie odbył się Majowy Piknik 
Rodzinny.

Paradę honorowym patronatem 
objął Piotr Całbecki, marszałek wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego.

PARADA ROZPOCZĘŁA SEZON
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W 4. Ciechocińskiej Paradzie 
Majowej udział wzięli:

Akacja Medical Resort, Centrum Fitness 
dla Kobiet „Fit Lady”, Ciechociński Klub 
Bokserski „Potężnie”, Ciechociński Klub 
Sportowy „Zdrój”, Ciechocińskie Środowi-
sko Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 
Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, Don Vasyl i Gwiazdy Cygań-
skiej Pieśni, Firma „Hooper Bus”, Firma 
„ITTAM”, Grupa Miłośników Jazdy „OFF 
Road”, Grupa Miłośników Starych Samo-
chodów, Grupa Taneczna „Creep Team” , 
Kawiarenka „Irenka”, Klinika Uzdrowisko-
wa „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II, Klub 
Honorowych Dawców Krwi „Strażak” przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej Straszewo, 
Klub Motocyklowy „Boruta MC Poland”, 
Klub Senior+ „Niezapominajka”, Kolejowy 
Szpital Uzdrowiskowy, Komenda Powiato-
wa Policji w Aleksandrowie Kujawskim, Ko-
misariat Policji w Ciechocinku, Komunalne 
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej 
„Ekociech”, Korowód Europejski, Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 
oraz Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisła-
wa Staszica w Ciechocinku, Miejska Biblio-
teka Publiczna im. Janusza Żernickiego, 

Miejska Rada Seniorów, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum 

Kultury, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Ciechocinku 
, ośrodek jeździecko-rekreacyjny 
„Ranczo Pod Olszyną”, Ośrodkek 
Sportu i Rekreacji, Przedsiębior-
stwo Uzdrowisko Ciechocinek 
S.A., Przedszkole Niepubliczne „Jaś 
i Małgosia”, Przedszkole Samorzą-

dowe nr 1 „Bajka”, Przedszkole Sa-
morządowe nr 2 im. Kubusia Puchat-

ka, radni Rady Miejskiej Ciechocinka, 
Rycerze Kolumba Rady 16014 im. Św. 

Jana Pawła II, Sanatorium Uzdrowiskowe 
„Krystynka”, Sanatorium Uzdrowiskowe 
„Łączność”, Sanatorium Uzdrowiskowe 
„Polex” , Sanatorium Uzdrowiskowe „Pro-
mień”, Sanatorium Uzdrowiskowe „Sanvit”, 
Sanatorium Uzdrowiskowe „Zdrowie” , 
Szkoła Językowa „Smart Start” , Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Polskich Olimpijczyków, Towarzystwo 
Przyjaciół Ciechocinka, Uczniowski Klub 
Sportowy „Kurort”, Uniwersytet dla Ak-
tywnych, Urząd Miejski, Wojskowe Koło 
Łowieckie nr 255 „Wiarus”, Zespół Szkół 
Uzdrowiskowych nr 1.

PARADA ROZPOCZĘŁA SEZON
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Muzyczny sezon w Ciechocinku 
rozpoczął Majowy Piknik Ro-
dzinny. Tradycyjnie już 1 maja, 
tuż po Ciechocińskiej Paradzie 
Majowej, pod tężniami zagrały 
gwiazdy disco.

Tym razem Ciechocinek odwie-
dzili Boys, Top Girls, Long&Ju-
nior i Kordian. Mimo chłodnej 
pogody piknik odwiedziła rekor-
dowa liczba fanów muzyki.

BOYS
Boys to legenda pol-
skiej sceny disco. Ze-
spół Marcina Millera 
zdobył sześć platyno-
wych płyt, dwie złote 
i nagrodę na słynnym 
festiwalu w Opolu, 
lansując hity „Wol-
ność”, „Dziewczyna 
marzeń”, a przede 
wszystkim „Jesteś 
szalona”.

PIKNIK W
RYTMACH DISCO

GWIAZDY MAJOWEGO PIKNIKU RODZINNEGO

Kordian to połącze-
nie disco i góralskiego 
temperamentu. Na 
majówkę do Ciecho-
cinka Wacław Cieślik 
przyjechał z Nowego 
Sącza.

KORDIAN
Jorrgus to zespół Je-
rzego Szuja. Fanom 
muzyki disco kojarzy 
się z pewnością nie 
tylko z przebojem 

„Niebezpieczna”.

JORRGUS

Long & Junior wdarli 
się na listy przebojów 
piosenkami „Tańcz 
tańcz tańcz” i „Koloro-
wa sukienka”. Jarosław 
Grzesista „Long” oraz 
Michał Jeleń „Junior” 
tworzą muzykę na po-
graniczu disco polo i 
dance.

LONG&JUNIOR

Top Girls tworzą An-
gelika Żmijewska, Pau-
la Karpowicz i Justyna 
Lubas. Zespół istnieje 
dopiero od trzech lat, 
ale wydał już pięć al-
bumów i wylansował 
kilka nuconych przez 
całą Polskę hitów, jak 
choćby „Mleczko” czy 
„Sexi Bomba”.

TOP GIRLS

Fot. Paw
eł Paczek
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Fontanna Grzybek znów cieszy kuracjuszy i 
mieszkańców Ciechocinka.Uroczyste otwarcie 
symbolu Ciechocinka po generalnym remoncie 
odbyło się 1 maja. Rekonstrukcję fontanny 
wsparły środki z budżetu miasta.

Fontanna wymagała generalnego remontu po 
poważnym uszkodzeniu w kwietniu ubiegłego 
roku. Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek 
S.A., które jest właścicielem Grzybka, na jego re-
konstrukcję otrzymało dotację z budżetu miasta.

Ważny dzień dla uzdrowiska
- Dzisiaj oddajemy szóstą wersję fontanny po 
generalnym remoncie. Cieszy nas fakt, że jeden 
z symboli uzdrowiska znowu służyć będzie miesz-
kańcom i kuracjuszom, a ławeczki przy Grzybku 
znowu zapełnią się gwarem miłośników ciecho-
cińskiej solanki – mówił podczas uroczystego 
otwarcia fontanny Marcin Zajączkowski, prezes 
Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. 
- Wykonanie remontu nie było ani proste, ani 
łatwe. Dziękujemy wykonawcy i władzom miasta 
Ciechocinka za wsparcie finansowe remontu fon-
tanny – dodał.

- Dla Ciechocinka dzisiejszy dzień jest niezwykle 
ważny – mówił burmistrz Leszek Dzierżewicz. 
- Od kilku lat pierwszy dzień maja traktujemy 
jako oficjalne otwarcie sezonu kuracyjnego, ale 
dzisiejsze uroczystości poprzedza moment, na 
który wszyscy mieszkańcy czekali rok i miesiąc. 
Oddanie do użytku jednego z najważniejszych 
wizerunkowo obiektów naszego miasta to wielki 
sukces nie tylko zarządu PUC S.A., ale i bardzo 
ważne wydarzenie dla wszystkich nas, samorzą-
dowców i mieszkańców uzdrowiska. Chciałbym 
pogratulować panu prezesowi i wszystkim pra-
cownikom PUC, którzy pracowali przez cały rok, 
aby dziś mógł nastąpić ten ważny dla naszego 
miasta moment – zaznaczył burmistrz.

Pęknięte serce Ciechocinka
Marcin Zajączkowski dziękował także wszystkim 
pracownikom PUC S.A. - W kwietniu ubiegłego 
roku pękła czasza Grzybka, pękło też serce wielu 
mieszkańców i miłośników uzdrowiska. Jednak są 
wśród nas osoby, którym serce pękło w dwójna-
sób. To wieloletni pracownicy i górnicy zakładu 
uzdrowiskowego, którzy na co dzień, niezauwa-
żeni, z pasją i zaangażowaniem dbają, by nasz 
grzybek i tężnie pracowały, by obiekty sanato-
ryjne mogły udzielać zbawiennych solankowych 
kąpieli zdrowotnych. Wszystkim wam z całego 
serca dziękuję – podkreślał.

Sławomir Kopyść z Zarządu Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego odczytał list od marszałka 
Piotra Całbeckiego oraz zapewnił, iż samorząd 
województwa jako właściciel PUC S.A. wspierać 
będzie planowany na przyszłe lata remont tężni.
W uroczystości wzięli udział liczni goście, wśród 
nich Lidia Zwierzchowska, starosta aleksandrow-
ski, Jerzy Sobierajski, przewodniczący Rady Miej-
skiej Ciechocinka, prałat Grzegorz Karolak, pro-
boszcz ciechocińskiej parafii, czy radni miejscy. 
Uroczystość uświetniła orkiestra dęta Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.

Dotacja mogła być wyższa
Jak podkreślał podczas otwarcia fontanny Marcin 
Zajączkowski, miejska dotacja w wysokości 100 
tys. zł stanowiła 1/6 środków, które pochłonął 
remont. - Zarząd PUC S.A. miał możliwość po-
zyskania z budżetu miasta nawet 400 tys. zł, co 
stanowiłoby 2/3 kosztów odbudowy Grzybka 
– podkreśla burmistrz Leszek Dzierżewicz. - W 
2018 roku, już po katastrofie budowlanej, w bu-
dżecie miasta mieliśmy zarezerwowane 300 tys. 
zł na ratowanie zabytków. Niestety, zarząd spół-
ki nie skorzystał wówczas z mojej propozycji i w 
ogóle nie ubiegał się o te środki. Mam nadzieję, 
że przyczyną niezłożenia wniosku nie było za-

grożenie wygaśnięcia mandatu radnego prezesa 
PUC S.A. w przypadku otrzymania przez spółkę 
dotacji – dodaje.

Generalny remont Grzybka odbył się po tym, jak 
3 kwietnia 2018 roku część jego czaszy pękła i 
spadła do niecki fontanny. Generalny remont 
Grzybka objął m.in. rekonstrukcję czaszy i reno-
wację basenu, montaż tarasów, okładzin z pia-
skowca, a także odnowienie pomieszczeń tech-
nicznych. Koszt prac wyniósł ponad 600 tys. zł, z 
czego 100 tys. zł pochodziło z dotacji udzielonej 
z budżetu miasta.

Słynny Grzybek usytuowany jest w cen-
trum miasta. Pełni nie tylko funkcję ozdoby 
uzdrowiska, ale także przemysłową. Fon-
tanna wykonana w kształcie grzyba jest 
obudową źródła nr 11, czyli głębokiego 
na 414 metrów odwiertu solanki. Właśnie 
stąd solanka pompowana jest na ciecho-
cińskie tężnie.

Grzybek został zaprojektowany w 1926 
roku przez Jerzego Raczyńskiego. W 
swojej historii przeszedł kilka poważnych 
rekonstrukcji i remontów, został podwyż-
szony i przesunięty kilka metrów od po-
czątkowego położenia. Fontanna ta pełni 
również funkcję leczniczą. Jest naturalnym 
inhalatorium, gdzie odpoczywający kura-
cjusze wdychają bogate w cząsteczki jodu 
powietrze.

W listopadzie 2017 roku Grzybek jako 
część ciechocińskiej fabryki soli, wraz z 
tężniami i warzelnią, został wpisany na listę 
Pomników Historii.

GRZYBEK 
WRÓCIŁ DO 

UZDROWISKA
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WIELKI
JAZZ

W MAŁYM
MIESCIE

- Jestem dojrzały i próbuję być aktywny. I z 
tego powodu wzięło się moje pisanie, bo za-
wód aktora w pewnym momencie przestał mi 
wystarczać. Żyjemy w czasach królującego se-
rialu i aktorstwa, które w moim pojęciu jest w 
impasie. Bo to, co państwo oglądacie w seria-
lach nie ma nic wspólnego z aktorstwem, które 
uprawiają Janusz Gajos, Jan Frycz czy Jerzy Tre-
la – mówił Nowicki. - To nie jest tak, że zająłem 
się pisaniem, bo skończyła mi się możliwość 
występowania na scenie. Nie, pojawia się mnó-
stwo propozycji, które z obrzydzeniem odrzu-
cam – zaznaczył.

- Mając szczęście przeżyć całe życie w Starym 
Teatrze w Krakowie, w znakomitym teatrze, 
znakomitym mieście, z cudownymi kolegami i 
niesłychanie wymagającą widownią, miałem 
możliwość się dowiedzieć, gdzie stoją praw-
dziwe aktorskie konfitury. Objechaliśmy cały 
świat, choć byliśmy biedni jak mysz kościelna. 
Jeździliśmy syrenkami, jednak w głowach mie-
liśmy mercedesy. Dziś mercedesami jeżdżą lu-
dzie o mentalności syrenek – stwierdził aktor.

- Całe życie uważałem, że pierwszą ze sztuk 
jest książka. Dopiero po niej są muzyka, malar-
stwo, teatr, film, który jest biznesem. I coś, od 
czego się nie uwolnimy, czyli telewizja – mówił 
Nowicki. Dystansował się jednak od napisanej 
przez siebie powieści. - Książki to piszą Tołstoj, 
Dostojewski, Konwicki, Marquez. Ja próbuję 
napisać książkę. Próbuję dotrzeć do literatury. 
Ciągle jestem w drodze do jakiegoś mam na-
dzieję osiągnięcia, które będzie można nazwać 
literaturą – stwierdził.

Jak zaznaczył Nowicki, „Białe walce” to książ-
ka przede wszystkim o starości. - Starość! Jezu, 
Jasiu, jesteś stary, sypiesz się, zapominasz! 
Wędrują ci przedmioty, nie możesz ich znaleźć. 
Oddech coraz krótszy. Tu cię boli, tam cie ła-
mie. Co się zaczyna z człowiekiem dziwnego 
dziać! - mówił.

Doświadczenia autora zostały jeszcze przefil-

trowane przez pobyt w Ciechocinku. - Pierwszy 
raz przyjechałem do Domu Zdrojowego numer 
pięć do Ciechocinka. Przywieźli mnie, dali po-
koik z balkonem, gdzie mogłem spokojnie palić 
papierosy – opowiadał Nowicki. - I myślę sobie: 
rozejrzę się. Czytałem te relacje o Ciechocinku, 
dowcipy. Pojechałem tam na trzy tygodnie i na-
pisałem książkę o starości – stwierdził.

- Skąd tytuł? Schodzę na dół, a tam w stołówce 
plakat. Że w sobotę o osiemnastej wieczorek 
taneczny, wstęp pięć złotych, panie kieliszek 
szampana gratis. A tytuł „białe walce”. Sobie 
myślę, Jezu, jaki tytuł. Białe walce? Skąd? No 
to łup, wziąłem jako tytuł do książki o szczę-
śliwych, dynamicznych ludziach, którzy jeszcze 
znajdują czas, żeby wypić drinka, żeby się poca-
łować – mówił Nowicki.

- Na deptaku zobaczyłem parę. Oboje na wóz-
kach, on kręci prawą ręką, ona lewą, a w środku 
trzymają się za ręce.Usiadłem na ławce, zapali-
łem papierosa i miałem łzy w oczach – przyznał 
aktor. - Kiedy pomyślałem, że ktoś tu przyjeż-
dża pierwszy raz w życiu, że wcześniej nie wie-
dział, co to są wczasy, bo cały czas zapieprzał, 
te dzieci wychowywał, kraj budował, a teraz 
dostał sanatorium i może dotknąć czyjejś starej 
ręki swoją starą ręką. Jak zobaczyłem samotne 
kobiety nad kieliszkami pełnymi kolorowych 
płynów ze słomką, które czekają na spotkanie, 
na dotyk, na taniec, na przeżycie szczęśliwego 
chociażby tygodnia, zrozumiałem, że to miejsce 
szczególne, a nie miejsce do wyśmiewania. Bo 
śmiać się łatwo, a dostrzec ludzki trud życia, 
marzenia, trzeba mieć bystre oko i czułe serce. 
I o tym jest moja książka – zaznaczył.

Spotkanie zorganizował Uniwersytet dla Ak-
tywnych we współpracy z Urzędem Miejskim 
w Ciechocinku, Starostwem Powiatowym w 
Aleksandrowie Kujawskim, Miejskim Centrum 
Kultury w Ciechocinku i Miejską Biblioteką 
Publiczną w Ciechocinku. Wydarzenie patro-
natem objęła Lidia Zwierzchowska, starosta 
aleksandrowski.

Nowicki: Ciechocinek to miejsce szczególne

Majówkę po raz kolejny zakończyła niedziela w jazzowym klimacie. 
W ramach „Wielkiego jazzu w małym Ciechocinku” 5 maja odbyło się spotkanie
 z Włodzimierzem Kowalewskim, koncert Sunny Side i projekcja filmu „Excentrycy”.

W ubiegłym roku majówkę zwieńczyło 
uroczyste otwarcie skweru Excentryków. 
Także w tym roku mieszkańcy i goście Cie-
chocinka mogli spotkać się z jazzem.

W kawiarni „Akacja” ze swoimi fanami 
spotkał się Włodzimierz Kowalewski, au-
tor powieści „Excentrycy”, na kanwie któ-
rego Janusz Majewski nakręcił obsypany 
nagrodami film kręcony także w naszym 
uzdrowisku. Samą ekranizację można było 
sobie przypomnieć podczas wieczornego 
seansu w kinie „Zdrój”.

Wcześniej w sali kinowo-widowiskowej 
Miejskiego Centrum Kultury odbył się 
koncert kwartetu jazzowego Sunny Side, 
którego założycielem jest ciechociński ja-
zzman i perkusista Adam Jędrzejowski.

Jan Nowicki to aktor teatralny, 
filmowy i telewizyjny, autor kilku 
książek. Przez lata związany ze 
Starym Teatrem w Krakowie. Naj-
bardziej znany z filmowych kre-
acji w „Wielkim Szu” czy „Sztosie”. 
Mieszka na Kujawach, kilkadzie-
siąt kilometrów od Włocławka.

O aktorstwie, doświadczaniu starości, a przede wszystkim książce „Białe walce”, której fabuła osadzona
 jest w Ciechocinku, podczas spotkania autorskiego 1 maja opowiadał Jan Nowicki, aktor, a ostatnio także pisarz.
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MAJ W SERCACH SENIORÓW
Ciechocińscy seniorzy już po raz trzeci

 zorganizowali swoje święto. 
W parku Zdrojowym przez całą 

sobotę 18 maja odbywały się koncerty,
 pokazy i zawody sportowe. 

Wszystko w ramach 
Ciechocińskiego Dnia Seniora.

Imprezę na ciechocińskim deptaku rozpoczęła 
parada z udziałem seniorów i orkiestry dętej 
przy OSP w Wagańcu. W muszli koncertowej 
wystąpili wokaliści i tancerze z całego regionu, 
odbywały się pokazy gry w petankę i zawody 
nordic walking. W kilkudziesięciu stoiskach 
rozmieszczonych w parku Zdrojowym można 
było skosztować potraw kuchni regionalnej, 
tureckiej chałwy, ciechocińskiej „Krystynki”, a 
także nacieszyć oko wyrobami lokalnych arty-
stów i uczestników warsztatów terapii zajęcio-
wej.

- Chcemy pokazać, że „szron na głowie, nie 
to zdrowie, a w sercu ciągle maj” - mówi Wie-
sława Taranowska, przewodnicząca Miejskiej 

Rady Seniorów, która koordynowała organiza-
cję święta. - Pragniemy, by seniorzy się aktywi-
zowali, zobaczyli że nie trzeba wyjść do ludzi, 
pracować na rzecz innych. Bo tym jesteśmy, ile 
damy siebie innym – podkreśla.

Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka, 
objął dzień seniora honorowym patronatem. 
„Wasza inicjatywa pięknie wpisuje się w cha-
rakter naszego miasta, do którego przecież co 
roku przyjeżdżają tysiące kuracjuszy, często 
seniorów, w poszukiwaniu zdrowia, energii 
i siły do dalszego działania” - podkreślił bur-
mistrz w liście skierowanym do uczestników 
wydarzenia. Zaznaczył też, jak ważnym dla 
Ciechocinka środowiskiem są seniorzy, co sa-
morząd zauważa angażując się w skierowane 
do nich inicjatywy.

Ciechociński Dzień Seniora to wspólne przed-
sięwzięcie wielu ciechocińskich organizacji se-
nioralnych. - Chcemy aktywizować całe nasze 
środowisko, działać wspólnie z Uniwersyte-
tem dla Aktywnych, Klubem Senior+ Nieza-
pominajka, korzystając z pomocy samorządu i 
MOPS-u. Najważniejsze, byśmy mieli jak naj-
więcej pomysłów, które możemy realizować 
dla dobra wspólnego Ciechocinka – tłumaczy 
Wiesława Taranowska.

Ciechocinek otrzymał tytuł Gminy Przyjaznej 
Seniorom. Certyfikat podczas Ciechocińskiego 
Dnia Seniora odebrał Marian Ogrodowski, wice-
burmistrz miasta. W naszym uzdrowisku oficjal-
nie zainaugurowano także program Ogólnopol-
skiej Karty Seniora.

Ciechocinek otrzymał certyfikat Gmina Przyjazna 
Seniorom m.in. dzięki funkcjonowaniu Miejskiej 
Rady Seniorów, Uniwersytetu dla Aktywnych, 
Klubu Senior+ „Niezapominajka” oraz dołączeniu 
do programu Ogólnopolska Karta Seniora. Tym 
samym nasze uzdrowisko znalazło się w gronie 
130 samorządów uhonorowanych dotychczas 
tytułem przyjaznego seniorom.

- Aby otrzymać certyfikat, gmina musi być przy-
jazna seniorom pod każdym względem – podkre-
śla Marek Pilch, ambasador Ogólnopolskiej Karty 
Seniora. - Dążymy do tego, by senior miał różne 
możliwości, by nie zostawał w domu. Polskiego 
seniora trzeba wyrwać z trójkąta bermudzkiego 
między kuchnią, salonem a łazienką – dodaje.

- To ogromne wyróżnienie. Wielkie podziękowa-
nia dla burmistrza, że gmina przystąpiła do tego 
programu – mówi Wiesława Taranowska, prze-
wodnicząca Miejskiej Rady Seniorów.

Ciechocinek oficjalnie przystąpił też do progra-
mu Ogólnopolska Karta Seniora, który umożliwia 

osobom po 60. roku życia korzystanie ze zniżek 
w punktach usługowych, hotelach, restauracjach 
czy ośrodkach zdrowia.

– Samorząd od kilku lat prowadzi działania na 
rzecz środowisk senioralnych. Myślę, że seniorzy 
w Ciechocinku mogą z satysfakcją mówić, że de-
dykowana im oferta jest coraz szersza – podkre-
śla Leszek Dzierżewicz, burmistrz miasta. Wska-
zuje na powstanie Ośrodka Dziennego Pobytu 
„Niezapominajka”, ścisłą współpracę z Uniwer-
sytetem dla Aktywnych czy środowiskami kom-
batanckimi. – Przystąpienie do Ogólnopolskiej 
Karty Seniora jest kolejnym ukłonem w stronę 
seniorów – dodaje.

- Mamy nadzieję, że nasi seniorzy będą korzystali 
z tych kart – mówi Wiesława Taranowska. - Śro-
dowisko senioralne jest ubogie, 40 proc. pobie-
ra minimalne emerytury. Każda oszczędność to 
szansa, by gdzieś pojechać i wypocząć – zazna-
cza.

W całej Polsce jest już ponad 1700 miejsc, w któ-
rych honorowana jest karta seniora. W samym 
Ciechocinku jest ich już 13. Podczas Ciechociń-
skiego Dnia Seniora uroczyście wręczono pierw-
sze trzy karty. Dodatkowo Centrum Promocji 
Zdrowia ,,Sanvit’’ i TeoDorka Hotel&Spa otrzy-
mały certyfikat firmy przyjaznej seniorom.

CIECHOCINEK GMINĄ PRZYJAZNĄ SENIOROM

Ogólnopolską Kartę Seniora w Ciechocinku 
można wyrobić składając wniosek w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
(ul. Kopernika 14) lub Klubie Senior+ 
Niezapominajka (ul. Mickiewicza 10).
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Ciechocinek aktywnie korzysta ze wsparcia funduszy europejskich przy kolejnych inwestycjach. 
Do sztandarowych projektów, takich jak modernizacja kina „Zdrój” czy rewitalizacja parków, 
dołączają miejska plaża nad Wisłą, pierwszy w uzdrowisku żłobek czy organizacja kabaretonu.

UNIJNE PROJEKTY W UZDROWISKU

Gmina Ciechocinek bierze także udział w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” polegającym 
na rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypraco-
waniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, 
na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

Po raz pierwszy środki unijne wspomogą organizację wydarzenia kulturalnego w Ciechocinku. Na 
scenie Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym 3 sierpnia wystąpią kabaret Jurki, Kabaret pod 
Wyrwigroszem, Kabaret Smile oraz Kabaret Moralnego Niepokoju.

Projekt „Promocja walorów kulturowych, tradycyjnych i przyrodniczych poprzez organizację im-
prezy kulturalnej Ciechociński Kabareton, wydanie materiałów promujących walory przyrodnicze, 
organizacja stoisk kulinarnych i tradycyjnych oraz montaż tablic promujących walory przyrodnicze 
powiatu aleksandrowskiego” w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wartość projektu: 130 018,74 
zł. Dofinansowanie UE: 82 730 zł.

CIECHOCIŃSKI KABARETON

Ponad 300 uczniów i prawie 40 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 bierze udział w projekcie 
mającym kształtować kompetencje kluczowe na rynku pracy. W jego ramach do lutego 2020 roku 
odbywają się zajęcia rozwijające i wyrównawcze z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i ję-
zyków obcych, a także zajęcia logopedyczne, korekcyjne i rewalidacyjne. Dodatkowo doposażone 
zostaną pracownie przyrodnicze i matematycze, a nauczyciele wezmą udział w studiach podyplo-
mowych.

Projekt „Edukacja naszą drogą do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe. Wartość 
projektu: 360 882 zł. Dofinansowanie UE: 342 837,90 zł.

EDUKACJA DROGĄ DO SUKCESU

Do końca sierpnia w Ciechocinku pojawi się ponad 150 nowych lamp ulicznych. Na Osiedlu Królów 
zainstalowanych zostanie 67, a na ulicy Związkowców 41 nowoczesnych lamp LED. Na ulicy Widok 
staną natomiast 53 sodowe lampy ozdobne.

Projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Ciechocinku” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego dla osi priorytetowej 3 efektywność energe-
tyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działanie 3.4. zrównoważona mobilność miejska i 
promowanie strategii niskoemisyjnych. Wartość projektu: 1 339 208,49 zł. Dofinansowanie UE: 
528 987,35 zł.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

Miejska plaża nad Wisłą powstała w ramach pierwszej edycji ciechocińskiego budżetu obywatel-
skiego w 2016 roku. Teraz ma zostać rozbudowana dzięki środkom unijnym. Obok już istniejących 
altan i boisk powstanie przystań wodna ze slipem i hangarem do przechowywania sprzętu pływac-
kiego. Na plaży pojawią się także kolejne ławki i stojaki na rowery.
Projekt „Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku” w ra-
mach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność. Dofinansowanie UE: 154 076 zł.

ROZBUDOWA MIEJSKIEJ PLAŻY

Żłobek powstał we wrześniu 2018 przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Bajka” w ramach pro-
jektu unijnego kierowanego do matek wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka i tych, 
którym opieka nad pociechą utrudnia poszukiwanie pracy. W placówce przebywa dziesięcioro 
dzieci w wieku od roku do nieco ponad dwóch lat.

Projekt „Żłobek BAJECZKA – pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Miejskiej Ciechocinek” 
w ramach celu szczegółowego 5 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-
-pomorskiego na lata 2014-2020 „Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad 
dziećmi do lat 3”. Wartość projektu: 405 766,20 zł. Dofinansowanie UE: 344 901,27 zł.

ŻŁOBEK BAJECZKATegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europej-
skich przypadły na 15. rocznicę wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Mieszkańcy i goście 
Ciechocinka 10 i 11 maja mogli wziąć udział w 
wydarzeniach związanych ze zrealizowanymi w 
naszym uzdrowisku projektami unijnymi.

W Ciechocinku dni otwarte rozpoczęły się już 
7 maja wykładem Piotra Macieja Kaczyńskiego, 
eksperta sieci Team Europe przy Komisji Euro-
pejskiej, zaproszonego przez Uniwersytet dla 
Aktywnych.

Uczymy się Unii
Wystąpienie poświęcone było piętnastoleciu 
Polski we wspólnocie europejskiej i znaczeniu 
Unii w naszym codziennym życiu. Piotr Kaczyń-
ski przypominał, że Unia Europejska odpowiada 
za ponad 20 procent obowiązującego w Polsce 
prawa i nawet 75 procent regulacji gospodar-
czych. I przypominał, że jednym z największych 
sukcesów integracji europejskiej jest pokój. - 
Państwa, które długo były dla siebie wrogami, 
tworzą dziś wspólną przyszłość – mówił. I za-
znaczył, że zwłaszcza w Polsce wciąż uczymy się 
Unii i zasad nią rządzących.

- Coś, co jest oczywiste dla młodych, dla nasze-
go pokolenia długo było czymś nieosiągalnym – 
podkreśla Grażyna Ochocińska z Uniwersytetu 
dla Aktywnych, który zorganizował wykład. - 
Wielu wydaje się, że o Unii Europejskiej wiedzą 
wszystko. Po spotkaniu okazało się, że to tylko 
część prawdy – dodała.

Atrakcje dni otwartych
Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich 
wszyscy chętni mogli bezpłatnie skorzystać z 
parku linowego, kortów i boisk pod tężniami, a 
także ciechocińskiego campingu, które powsta-
ły dzięki unijnemu dofinansowaniu.

Miejskie Centrum Kultury zaprosiło natomiast 
na koncert uczestników warsztatów wokalnych 
prowadzonych przez Sławomira Małeckiego. 
Wydarzenie odbyło się w sali kinowo-widowi-
skowej MCK, której generalny remont przepro-
wadzony został z udziałem funduszy europej-
skich.
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OGŁOSZENIA

DYŻURY RADNYCH



BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Prawnik przyjmuje w każdy piątek w godz. 10-14 w Urzędzie Miej-
skim 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 nieod-
płatnej pomocy prawnej. Z porady prawnika może skorzystać m.in. 
młodzież do 26. roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, kom-
batanci 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.

MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ 
TELEFON W SPRAWIE SENIORA

722 090 098
RADA MIEJSKA SENIORÓW


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


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

Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyjmują wyborców i interesan-
tów 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.

Zgłaszany projekt powinien określać konkretne zadanie, które 
przyczyni się do pozytywnego rozwoju miasta. Projekt musi być 
zgodny z prawem, mieścić się w katalogu zadań własnych gminy, 
może być realizowany wyłącznie w granicach administracyjnych 
miasta i obszarach należących do miasta.

W ramach budżetu obywatelskiego projekt może zgłosić każdy 
mieszkaniec Ciechocinka.

Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji 
społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu 
Gminy Miejskiej Ciechocinek na realizację zadań wybranych przez 
mieszkańców w trybie określonym regulaminem na dany rok 
kalendarzowy. Szkole Podstawowej nr 3,

Wyboru dokonują mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim. Projekty 
wybrane w głosowaniu zostają wpisane do projektu Budżetu Miasta 
Ciechocinka na dany rok.

www.bip.ciechocinek.pl
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Do końca czerwca można 
zgłaszać projekty do realiza-
cji w ramach tegorocznego 
budżetu obywatelskiego. Na 
proponowane przez miesz-
kańców inwestycje czeka 400 
tys. zł. Głosowanie we wrze-
śniu.

Projekty mogą zgłaszać wszy-
scy mieszkańcy Ciechocinka 
(każdy może zgłosić tylko je-
den). Pomysł musi poprzeć 10 
innych mieszkańców.

Czego mogą dotyczyć pro-
pozycje inwestycji w ramach 
budżetu obywatelskiego? 
Wszystkiego, co przyczyni 
się do rozwoju Ciechocinka: 
budowy, modernizacji lub re-
montu infrastruktury, działań 
mających na celu poprawę 
warunków życia mieszkań-
ców, wydarzeń o charakterze 
społecznym, kulturalnym lub 
sportowym, inicjatyw z zakre-
su ochrony zdrowia lub popra-
wy estetyki miasta.

W poprzednich latach w 
ramach budżetu obywatel-

RUSZA BUDŻET OBYWATELSKI

skiego zaproponowano m.in. 
budowę miejskiej plaży nad 
Wisłą, zakup defibrylatorów, 
modernizację ulicy Solnej czy 
budowę placu zabaw.

Projekt należy składać za po-
mocą formularza na stronie 
internetowej budżetu oby-
watelskiego, w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego, w Biurze 
Kultury Sportu i Promocji 
Miasta, a także szkołach, 
przedszkolach i innych jed-
nostkach samorządowych 
(MOPS, OSiR etc.).

Wypełniony formularz wraz 
z podpisami poparcia należy 
złożyć osobiście w sekreta-
riacie Urzędu Miejskiego, 
listownie na adres Urzędu 
Miejskiego z dopiskiem „Bu-
dżet obywatelski – … rok” lub 
mailowo przesyłając skan for-
mularza z podpisami na adres 
budzetobywatelski@ciecho-
cinek.pl lub przez aplikację 
internetową dostępną na 
stronie budzetobywatelski.
ciechocinek.pl.

Harmonogram budżetu obywatelskiego
w Ciechocinku w 2019 roku:

do 30 czerwca – zgłaszanie projektów
do 31 sierpnia – weryfikacja zgłoszonych pro-
jektów
15 września – 30 września – głosowanie
15 października – ogłoszenie wyników
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„IN COLOURS” MIROSŁAWA RUSINKA

JUBILEUSZ BIBLIOTECZNEJ GALERII

KONCERT ELENI       

Prace malarskie Mirosława Rusinka można 
oglądać w Galerii i Czytelni Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. Janusza Żernickiego. Wer-
nisaż wystawy odbył się 19 maja.  Wystawa 
czynna do końca czerwca.

Dopiero po raz drugi w siedmioletniej histo-
rii bibliotecznej galerii swe prace wystawił w 
niej artysta niezwiązany z regionem. - Prace 
Mirosława Rusinka zobaczyłam w internecie, 
wystawione w jednym z naszych sanatoriów 
– mówi Mariola Różańska, dyrektor ciechociń-
skiej książnicy. - Szalenie mi się spodobały. Tym 
bardziej, że sami mamy pracownię i malarstwo 
olejne jest mi bliskie. Postanowiłam go do nas 
ściągnąć. Tymczasem zadzwoniła do nas przed-
stawicielka artysty i zobaczyłam w tym palec 
boży. I tak uznany artysta z Podkarpacia znalazł 
się w naszej galerii – dodaje.

Eleni wystąpiła przed ciechocińską publicz-
nością 15 maja w sali kinowo-widowiskowej 
Miejskiego Centrum Kultury.
Wokalistka zaprezentowała swoje największe 
przeboje, a także utwory z najnowszych płyt.

Eleni, a właściwie Helena Tzoka, to jedna z naj-
popularniejszych piosenkarek na polskiej sce-
nie muzycznej. Swoją pierwszą solową płytę 
„Ty jak niebo, ja - jak obłok” nagrała w 1980 
roku. Krążek okazał się wielkim sukcesem i w 
1982 roku doczekała się swojej anglojęzycz-
nej wersji pt. „Lovers”. Eleni nagrała ponad 20 
płyt w milionowych nakładach, zdobywając 
aż osiem „Złotych Płyt” oraz dwie „Platynowe 
Płyty”. Wylansowała takie przeboje jak: „Mi-
łość jak wino”, „Chcę kochać”, „Ballado hej”, 
„Na miłość nie ma rady”, „Dla Ciebie jestem ja”, 
„Niech lato spełni sny”, „Pożar w godzinie serc”, 
„Spójrz z dwóch stron”, „Wakacyjny flirt”, „Coś 
z Odysa” i „Aleksandria”.

Kilkakrotnie wygrywała niezwykle popularny 
plebiscyt „Lata z Radiem” za co uhonorowano 
ją tytułem „Królowej Polskiej Piosenki.

Mirosław Rusinek ukończył Liceum Plastyczne 
w Rzeszowie z dyplomem snycerstwa. W 2003 
r. uzyskał dyplom Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie na wydziale Malarstwa w pracow-
ni Profesora Leszka Misiaka. Do 2004 roku 
tworzył głównie monumentalne formy abs-
trakcyjne, później akty oraz pejzaże. Rusinek 
chętnie przyznaje się do związku ze spuścizną 
koloryzmu polskiego i rozwija ten nurt u siebie, 
poszerzając go o nowe treści. Mieszka i tworzy 
w Rzeszowie, gdzie zajmuje się również pracą 
pedagogiczną, uczy malarstwa i rysunku w Ze-
spole Szkół Plastycznych. Brał udział w licznych 
wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego 
prace znajdują się w zbiorach państwowych i 
prywatnych w kraju oraz we Włoszech, USA, 
Brazylii, Meksyku, Niemczech, Luksemburgu, 
Australii, Japonii, Francji, Czechach. W 2012 r 
został laureatem nagrody fundacji Lamia w Ru-
munii.

Wystawa malarstwa Mirosława Rusinka była 
50. w historii galerii Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Ciechocinku. Pierwsza wystawa zo-
stała otwarta w czerwcu 2012 roku.

- Kiedy przeprowadziliśmy się do nowego bu-
dynku w 2012 roku, trzeba było zagospodaro-
wać jakoś ściany. A po co kupować wystrój, sko-
ro można organizować galerię? - mówi Mariola 
Różańska, dyrektor biblioteki.

Nowa galeria miała pokazywać prace amatorów 
(dopiero ostatnia wystawa to obrazy profesjo-
nalnego malarza), głównie związanych z regio-
nem. Przez siedem lat w galerii ciechocińskiej 
książnicy można było zobaczyć prace wykonane 
w różnych technikach: akwarele, reliefy czy fo-
tografie.

Fot. Krzysztof Kańkowski

Uczniowie szkół z całego powiatu wzięli udział 
w 12. edycji konkursu „Pamiętajmy o tradycji”. 
Wernisaż pokonkursowej wystawy odbył sie 
27 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury.

Uczniowie nadsyłali do Miejskiego Centrum 
Kultury kartki świąteczne, ozdoby i pisanki wy-
konane przeróżnymi technikami. Wszystkie mia-
ły nawiązywać do wielkanocnych tradycji.

Zwycięzcy konkursu:
Pisanki przedszkola: Zofia Kołaczyńska, Anasta-
zja Wiśniewska, Natalia Paprocka

Kartki świąteczne przedszkola: Daniel Stani-
sław, Lena Śmigielska, Jan Foss
Pisanki szkoła podstawowa: Venessa Machtel, 
Oliwia Zmudzińska, Zuzanna Głowacka, Woj-
ciech Kostrzewski. Wyróżnienia: Oliwia Gotłasz, 

Gabriela Zakrzewska, Maria Zakrzewska, Alicja 
Woźniak.

Kartki świąteczne szkoła podstawowa: Nikola 
Zaworska, Zofia Wysocka, Józefina Słowik, Iga 
Kułakowska. Wyróżnienia: Maja Świątkowska, 
Michalina Muszyńska, Krzysztof Kowalski.

PAMIĘTAJMY O TRADYCJI
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SKORUPY BLISKIEGO WSCHODU
Paweł Smoleński, reportażysta i dziennikarz 
piszący głównie o Bliskim Wschodzie, 24 
maja spotkał się z czytelnikami w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Janusza Żernickie-
go w Ciechocinku.

Paweł Smoleński jako reportażysta znany jest 
przede wszystkim z korespondencji i książek 
z Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza Palestyny. 
Skąd jego zainteresowanie tym regionem? - 
Są takie miejsca, która mają swoje pięć minut, 
koncentrują uwagę świata. I wtedy warto tam 
być. Można się wiele dowiedzieć, także o so-
bie – stwierdził.

W Ciechocinku Smoleński promował swoją 
najnowszą książkę „Wnuki Jozuego”, w którym 
opowiada o konflikcie izraelsko-palestyńskim 
przez pryzmat Starego Testamentu „Dziejów 
Izraela” Józefa Flawiusza.

- Wydawałoby się, że świat wie o tym konflik-
cie wszystko – mówił Smoleński. - Ale dzienni-
karstwo, zwłaszcza telewizyjne, ma tendencje 
do uproszczeń. Jesteśmy wszyscy przez tele-
wizję i internet bombardowani wiadomościa-
mi z Palestyny, z Izraela. Ale patrząc na chłod-
no, okazuje się, że ten konflikt jest marginalny, 
że dokoła na tym samym Bliskim Wschodzie 
dzieją się rzeczy o wiele bardziej istotne, bar-
dziej krwawe, bardziej zagrażające światu. To, 
co się dzieje w Syrii czy Iraku to prawdziwe 
konflikty, przy których ten w Izraelu wydaje 
się śmieszny. Więc zachowajmy proporcje. A 
może to i dobrze, bo krzywda nie jest statysty-
ką, ma wymiar jednostkowy – mówił.

- Kiedy przyglądamy się konfliktom, natural-
nym odruchem jest wybór strony. Ci mają ra-
cję, a ci nie. Trudno znaleźć przekaz, w którym 
i jedni i drudzy mają rację – mówił Smoleński. - 

Paweł Smoleński to reporter, publicysta, od 1989 roku dziennikarz „Gazety Wyborczej”, wcześniej 
współpracownik pism drugiego obiegu. Autor m.in. takich książek, jak „Pokolenie kryzysu”, „Salon 
patriotów”, „Irak. Piekło w raju”. Laureat Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego w 2003 roku 
za książkę „Pochówek dla rezuna”, Nagrody im. Kurta Schorka za teksty poświęcone Irakowi oraz 
Nagrody im. Beaty Pawlak za książkę „Izrael już nie frunie”. Za „Syrop z piołunu” był w 2018 roku 
nominowany do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.

Chutnik znana jest przede wszystkim z książek, 
które, jak sama stwierdziła, „łamią stereotyp 
pasywnej kobiety”. - Tyrmand, Grzesiuk czy 
Hłasko to literatura pełna miejskich legend, 
awantur. Lubię takie pisanie, ale brakowało mi 
tam pierwiastka kobiecego – mówiła. - Kobie-
ty występowały tam w roli femme fatale albo 
opiekuńczej matki, która wysyła paczki do wię-
zienia. Chciałam więc powołać do życia kogoś 
bliskiego mi temperamentem. Stąd cwaniary – 
wyjaśniała pisarka.

W przełamywaniu stereotypów Chutnik nie 

ogranicza się do pióra. Sama trenuje sporty 
walki – dla zdrowia i endorfin, ale i „wyżycia 
się”. - Jako kobiety zbyt rzadko dajemy upust 
swoim emocjom, zbyt rzadko krzyczymy, a co 
dopiero komuś przywalić – śmiała się.

Pisarka odniosła się też do uwagi, jakoby pisała 
tak, by „czytelnikowi rosła gula w gardle”. - Nie 
jestem sadystką. Moje książki opierają się na 
emocjach i je wywołują. Więc ta gula to gula 
emocji. I nie powinniśmy się ich bać. Książki są 
po to, by zmierzyć się z emocjami, lękami, pró-
bować je nieco oswoić – podkreślała.

Sylwia Chutnik to kulturoznawczyni, działacz-
ka społeczna, pisarka, laureatka Paszportu 
Polityki w kategorii Literatura za rok 2008 „za 
wyjątkowy słuch literacki, umiejętność zaglą-
dania pod podszewkę miasta oraz portrety 
ludzi nakreślone z ogromną wrażliwością”. Jest 
absolwentką Gender Studies. Kieruje Fundacją 
MaMa, zajmującą się prawami matek, należy 
do Porozumienia Kobiet 8 Marca, jako prze-
wodniczka miejska po Warszawie oprowadza 
po autorskich trasach śladami wybitnych ko-
biet. W 2008 zadebiutowała powieścią „Kie-
szonkowy atlas kobiet”.

CHUTNIK ŁAMIE STEREOTYPY

Sylwia Chutnik,
pisarka, felietonistka
i działaczka społeczna,
26 kwietnia spotkała się
ze swoimi czytelnikami w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Janusza Żernickiego.

Łatwo przyjąć też optykę, wedle której współ-
czujemy słabszym. Oczywistym jest, że słabsi 
są okupowani i bombardowani Palestyńczycy. 
Ale to jeden z punktów widzenia. Bo na całym 
Bliskim Wschodzie jest 200 mln Arabów i kro-
pelka kilku milionów Żydów. Więc kto tu jest 
silniejszy? - pytał.

Pytany o wpływ konfliktu na codzienne ży-
cie mieszkańców regionu, reporter przywołał 
scenę z izraelskiego miasta leżącego tuż przy 
granicy ze Strefą Gazy, codziennie narażone-
go na ataki rakietowe. - Poproszono dzieci z 
tamtejszego przedszkola o namalowanie żół-
wia. I żaden nie miał wystawionej głowy, łap, 
ogonka. Same skorupy. Psychologowie pytają, 
dlaczego tak je namalowały? Dzieci na to: a jak 
się żółw schroni, kiedy będzie leciała bomba? 
Taka opowieść znaczy wszystko – skwitował.

Spotkanie zrealizowane i dofinansowane ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla 
książki 2019”. Organizatorem wydarzenia była 
Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy 
z Salonikiem Literackim, sekcją Uniwersytetu 
dla Aktywnych.
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LUDWIKA JĘDRZEJEWICZ
#Na deptaku w Ciechocinku

#Na deptaku w Ciechocinku

Jeszcze przed uruchomieniem warzelni 
soli do Ciechocinka przyjeżdżali arysto-
kraci, aby kąpać się w solance. O małej 
miejscowości na Kujawach zaczęło być 
głośno i mimo braku wygód przyjeż-
dżali tu pierwsi kuracjusze. Latem 1842 
r. skorzystała z tutejszych walorów 
leczniczych starsza siostra Fryderyka 
Chopina, Ludwika Jędrzejewicz.

Przez dziesiątki lat do uzdrowiska przy-
jeżdżało wielu znanych ludzi. Podczas 
spacerów w alejach parkowych można 
było spotkać aktorów, polityków, dzien-
nikarzy czy pisarzy. Cykl „Na deptaku w 
Ciechocinku” poświęcony jest ciechociń-
skim śladom interesujących postaci, a 
jest ich naprawdę bardzo wiele. 

Szczęśliwie zachowały się listy pisane 
przez nią do ukochanego brata miesz-
kającego wówczas w Paryżu. W jed-
nym z nich wspomniała o planowanym 
wyjeździe do Ciechocinka: „Będę od 
granicy milkę, niedaleko Szafarni, Toru-
nia, gdzieś kiedyś przebywał”. Chopin 
spędził dwukrotnie w latach 1824-25 
wakacje w Szafarni u rodziny Dominika 
Dziewanowskiego. Zwiedził wówczas 
też Toruń, był w pobliskiej Nieszawie. 
Wydawał wesoły „Kurier Szafarski”, 
słuchał muzyki żydowskich kapel.

Ludwika Jędrzejewiczowa przebywała 
na kuracji pod tężniami aż dwa miesią-
ce ze względu na swoje dzieci. Z mał-
żeństwa z Józefem Kalasantym Jędrze-
jewiczem, urzędnikiem Komisji Spraw 
Wewnętrznych, miała czworo dzieci. 
W Ciechocinku była z Henrykiem Bro-
nisławem, Ludwiką Magdaleną i Fryde-
rykiem Bolesławem. Ostatni syn, Anto-
ni Żelisław przyszedł na świat w 1843 
roku.

W XIX wieku modne stały się podróże 
poza miasto, a wyjazdy do wód stały się 
niejako obowiązkiem towarzyskim. W 
dopiero co powstających uzdrowiskach 
można było spotkać wielu znajomych. 
O swoim pobycie na Kujawach Ludwi-
ka zdała krótką relację w liście do bra-
ta, który wówczas mieszkał w Paryżu. 
Zawdzięczamy jej jeden z pierwszych 
opisów miejscowości: „Ciechocinek są 
to domy rzucone gdzieniegdzie na pu-
styni piaszczystej, ale jakoś mi tam czas 
schodził milej jak wielu osobom, bo 
miałam dość znajomych. Papa i Mama 

znani prawie przez całą Polskę, Ty – 
przez Europę, więc nam z Izabellą á ce 
titre (z tego tytułu) bardzo łatwo zna-
leźć znajomych”.

Ludwika Chopinówna urodziła się w 
1807 r. w Warszawie. Uczyła się na 
pensji. Była uzdolniona literacko i mu-
zycznie. Grała na fortepianie i kom-
ponowała. Do melodii jej mazurków 
tańczono na balach warszawskich. 
Grywała z bratem na cztery ręce. To 
ona najwcześniej oceniła jego talent. 
Sama lub wspólnie z siostrą Izabellą na-
pisała kilka książek. W „Podróży Józia 
z Warszawy do wód szląskich” opisa-
ła odbytą w roku 1826 wraz z matką, 
Fryderykiem i siostrą Emilią wyprawę 
do Kudowy i Dusznik. Z myślą o rze-
mieślnikach wydała utwór „Pan Woj-
ciech, czyli wzór pracy i oszczędności”, 
przedstawiając wzory życia i dobrej 
pracy. Dla szkół elementarnych wydała 
„Wiadomości krótkie z nauk przyrodni-
czych”, a dla dzieci powieść dydaktycz-
ną „Ludwik i Emilka”. Drobne utwory 

zamieszczała w prasie. Przetłumaczyła 
też z włoskiego żywot św. Weroniki. 
Zajmowała się także pracą społeczną. 
Po upadku powstania listopadowe-
go działała w Związku Patriotycznym 
Dobroczynności Pań Polskich i w War-
szawskim Towarzystwie Dobroczynno-
ści.

Ludwika była bardzo zżyta z Frydery-
kiem, przez całe życie prowadziła z nim 
korespondencję, przekazując mu infor-
macje o sprawach rodzinnych. Żywo 
interesowała się jego pracą kompozy-
torską. Chopin zadedykował jej nok-
turn cis-moll. Ludwika była dwukrotnie 
gościem brata w Paryżu. W 1844 r. 
poznała George Sand, którą odwie-
dziła w Nohant. Z ukochaną Chopina 
korespondowała aż do jego śmierci. 
W 1849 r. została wezwana do Paryża 
przez poważnie chorego brata. Opieko-
wała się nim w ostatnich jego chwilach 
życia. Po pogrzebie wróciła do Warsza-

Aldona Nocna

FOTOMIGAWKA
ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
FOTOGRAFICZNYCH PRZY MIEJSKIM
CENTRUM KULTURY

AUTOREM ZDJĘCIA JEST:
WOJCIECH BALCZEWSKI
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Chodzi o świadomość chwi-
li obecnej. Nie pozwalasz, by 
kierowały tobą rozczarowania 
z poprzedniego tygodnia czy 
też twoje oczekiwania. Otwar-
te spojrzenie pokazuje to, co 
jest teraz, a to jest zawsze coś 
innego niż tydzień wcześniej. 
Z obecności rodzi się bliskość. 
Prawdziwy, głęboki kontakt. 
Nie chodzi o to, kto ma rację, a 
kto nie. Im bardziej jesteś obec-
ny, tym mniej cię ominie. Obec-
ność przy chwilach szczęścia, 
napadach furii, smutku, rutyny 
i wszystkiego pomiędzy.

Nawet bezwarunkowa miłość 
ma swoje wzloty i upadki. I tu 
z pomocą przychodzi zrozumie-
nie, które bierze się z głębokiej 
świadomości, że ty i twoje dzie-
ci będziecie czasem działać so-
bie na nerwy. Zrozumienie to 
poczucie, w danej chwili, że za-
równo ty, jak i twoje dzieci mo-
żecie być autentyczni. Nawet 
gdy kończy ci się cierpliwość 
i daleko ci do ideału rodzica. 
Lub gdy twoje dzieci nie speł-
niają twoich oczekiwań, krzy-
czą kiedy miały być cicho czy 
zapominają podziękować babci 
za prezent, gdy wydają się nie-
wdzięczne i gdy uznają, że je-
steś zbyt twardy.

Surfowanie po falach nie jest 
najłatwiejszym sportem. Wno-
si jednak spokój, życzliwość i 
otwartość we wzajemne rela-
cje, a zatem warto trenować.

Monika Kofel-Dudziak

NAUKA SURFOWANIA

Samego ciebie to irytuje, ale 
niestety zauważasz to już po 
czasie. Nie masz wpływu na 
morze emocji, na wzburzone 
fale. Emocje przychodzą, nie 
możemy ich powstrzymać, ale 
jesteśmy w stanie nauczyć się 
po nich surfować. Gdy zoba-
czymy te „fale” takimi, jakimi 
naprawdę są, możemy z całą 
swoją uwagą podejmować de-
cyzje i reagować bardziej świa-
domie. W takich chwilach bę-
dziesz świadomy swojej irytacji, 
gdy tylko ją poczujesz.

Zauważysz na przykład, że koń-
czy ci się cierpliwość i pojawia 
się ochota, by dać dziecku klap-
sa. W momencie, gdy jesteś 
tego świadomy, masz wybór. 
Zmniejszasz ryzyko, że dasz 
się ponieść emocjom. W takiej 
sytuacji wciśnij „STOP”, zatrzy-
maj się, poczekaj. Weź oddech. 
Spójrz na całą sytuację i zasta-
nów się, co czujesz i co chcesz 
zrobić. Czasem to dawny gniew 
czy ból, przez który reagujesz 
inaczej, niż byś chciał. Suk-
cesem jest bycie świadomym 
swojej tendencji do automa-
tycznego reagowania. Na ta-
kim poziomie możesz zrobić już 
wiele. Przestrzeń na złapanie 
oddechu to dokładnie tyle, ile 
potrzeba, by nie popaść w swo-
je schematy.

Najważniejszy krok w nauce 
surfowania to zatrzymać się 
i rozejrzeć dookoła. Poprzez 
zatrzymanie się, dajesz sobie 
szansę na wybór reakcji na sy-
tuację, w której się znalazłeś. 

Oznacza to mniej frustracji i 
schematycznych zachowań. 
Poruszasz się wtedy łagodniej, 
pewniej, bez tracenia celu z 
oczu. Zaczynasz zauważać, że 
to nie sytuacja jest problemem, 
ale twoja reakcja na nią.

Często nie mamy wpływu na to, 
czy fale się uspokoją czy wzbu-
rzą. Przychodzą i odchodzą w 
swoim własnym tempie. Cza-
sem jest ich wiele – kłopoty w 
pracy, choroba matki i kłócące 
się dzieci, a czasem woda jest 
gładka, spokojna. Kiedy staje-
my się świadomi tych fal, nie 
reagując na nie natychmiast, 
nasze życie staje się spokoj-
niejsze. Niekiedy musimy coś 
uznać i zaakceptować, po to, by 
ogromny ciężar spadł z naszych 
ramion. Czasem trzeba przestać 
trzymać się swoich wyobrażeń i 
zacząć pracować z tym, co jest. 
Odpuszczając sobie krytyczne 
podejście.

W niezwykle wymagającej roli 
bycia rodzicem są trzy cechy, 
które działają uspokajająco: ak-
ceptacja, obecność i zrozumie-
nie. Dają one otwarte spojrze-
nie, wolne od uprzedzeń, dzięki 
któremu widzisz siebie i swoje 
dzieci takimi, jakimi naprawdę 
jesteście. Dla twoich dzieci to 
jest podstawa, na której mogą 
budować wiarę w siebie. Czują, 
że mają bezpieczną przystań, 
do której zawsze mogą zawró-
cić. Akceptacja to wewnętrzna 
postawa, dzięki której uznajesz, 
że rzeczy są, jakie są: denerwu-
jące, przyjemne albo neutralne.

AUTORKA: MONIKA KOFEL-DUDZIAK

#ZDANIEM PSYCHOLOGA

Rodzicu, naucz się surfować po wzburzonych falach złości, kończącej się cierpliwości czy też niechęci do swoich
dzieci. Czasem widzisz, że reagujesz zbyt gwałtownie albo wyrażasz się niejasno, czy też dana sytuacja kolejny
raz wyprowadza cię z równowagi.
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Msza święta, uroczysty przemarsz uli-
cami miasta i okolicznościowy koncert 
złożyły się na ciechocińskie obchody 
228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja.

- Każdego roku w wiosenny majowy 
poranek gromadzimy się tu, przed 
pomnikiem poświęconym wielkiemu 
patriocie, Romualdowi Trauguttowi, 
aby uczcić wydarzenie, które zwróciło 
na nas uwagę całej ówczesnej Euro-
py. Chodzi oczywiście o uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja – mówił podczas 
uroczystości burmistrz Leszek Dzier-
żewicz. - Było czymś nadzwyczajnym, 

że dokonał tego naród, który pod ko-
niec XVIII wieku ukazywany był jako 
przykład chaosu, prywaty i niezdol-
ności do reform. Naród ten wydobył 
z siebie wszystko, co najlepsze. Polacy 
udowodnili sobie i całemu światu, że 
własną ojczyznę kochają, cenią nad 
prywatne sprawy i korzyści. Udo-
wodnili, że nigdy nie jest za późno, 
by zrobić coś szczególnego dla kraju 
– podkreślał.

W uroczystym przemarszu spod ko-
ścioła parafialnego pod pomnik Ro-
mualda Traugutta wzięli udział przed-
stawiciele ratusza, Rady Miejskiej oraz 

ciechocińskich środowisk i organiza-
cji. Pochodowi towarzyszyły poczty 
sztandarowe i orkiestra Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Raciążka.

Z okazji święta swe podwoje 
otworzył Dworek Prezydenta RP, 
zapraszając do zwiedzania stałej 
wystawy poświęconej 100-leciu 
odzyskania niepodległości. Obcho-
dy Święta Narodowego Trzeciego 
Maja zwieńczył przygotowany przez 
Miejskie Centrum Kultury koncert 
zespołu Budka Band w muszli kon-
certowej.

WIWAT, 3 MAJA!

Pod hasłem „Kurczak na deptaku” w 
majówkę odbył się Festyn Rodzinny. 
W parku Zdrojowym 2 maja czekało 
mnóstwo atrakcji.

- Mięso ma nie tylko walory sma-
kowe, ale i zdrowotne. Jedząc 
mięsa drobiowe różnego gatunku, 
bo także gęsi czy kaczki, można 
wzmacniać swoje zdrowie. A prze-
cież właśnie po to przyjeżdżamy 
do Ciechocinka – mówił podczas 
otwarcia festynu Andrzej Danielak, 
prezes Polskiego Związku Zrzeszeń 
Hodowców i Producentów Drobiu, 

które zorganizowało wydarzenie. 
Zwrócił także uwagę, że jedzenie 
mięsa drobiowego pozwala wspie-
rać polskich wytwórców, a co za 
tym idzie rodzimą gospodarkę.

Organizatorzy wraz z wiceburmi-
strzem Marianem Ogrodowskim 
rozdali uczestnikom pikniku biało-
-czerwone flagi, w nawiązaniu do 
obchodzonego 2 maja Dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Na scenie muszli koncertowej wy-
stąpili Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

z Wagańca, zespół taneczny Creep 
Team z Miejskiego Centrum Kul-
tury w Ciechocinku, Kameneon 
i Acoustic Live Project. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyła 
się degustacja mięsa drobio-
wego. W parku odbywały się 
również pokazy wrestlingu, zum-
by oraz widowisko z udziałem 
strongmanów.

Wydarzenie honorowym patrona-
tem objął Leszek Dzierżewicz, bur-
mistrz Ciechocinka.

KURCZAK NA DEPTAKU

Rusza ósma edycja Kujawsko-Po-
morskiego Paszportu Turystycz-
nego, tym razem w klimacie 
ETNO. Wśród osiemdziesięciu 
miejsc promowanych w akcji 
znajduje się oczywiście Ciecho-
cinek.

W tegorocznej edycji Paszpor-
tu Turystycznego odwiedzimy 

osiemdziesiąt miejsc w siedmiu 
krainach etnograficznych, które 

tworzą „Kujawsko-Pomorskie Kon-
stelacje dobrych miejsc”. Z ETNO 

Paszportem odkryjemy zakaMARKI 
Kujaw, Pałuk, Krajny, Kociewia, ziemi 

chełmińskiej, Borów Tucholskich i ziemi 
dobrzyńskiej.

Po raz kolejny zapraszamy do udziału 
w konkursie pieczątkowym. Do każdej 
książeczki paszportowej dołączona 
jest karta konkursowa, na której nale-
ży zbierać pieczątki z odwiedzanych 
miejsc, polecanych w ETNO Paszporcie 
2019.

Pieczątki uzyskasz w tzw. punktach pie-
czątkowych. W tym roku odwiedzając 
je wszystkie można zebrać 44 stemple! 
Nagrodami w konkursie są vouchery 
upoważniające do pobytu w ciekawych 

miejscach województwa kujawsko-po-
morskiego lub do zwiedzania atrakcji 
turystycznych oraz pozostałe nagrody.

Książeczkę ETNO Paszportu otrzymasz 
w Informacjach Turystycznych i wybra-
nych atrakcjach w całym wojewódz-
twie. W Ciechocinku Paszporty czekają 
w punkcie Informacji Turystycznej (ul. 
Zdrojowa 2b) i Muzeum Warzelni Soli 
(ul. Solna 6).

Więcej o akcji na stronie http://pasz-
port.kujawsko-pomorskie.travel/

ETNO PASZPORTY TURYSTYCZNE NA KUJAWACH I POMORZU

– Dziś wspominamy bohaterstwo 
walczących w II wojnie świato-
wej. Chwała poległym – mówił 
podczas miejskich uroczysto-
ści z okazji zakończenia tego 
konfliktu płk Maciej Maksy-
mowicz.

17 maja na skwerze Excen-
tryków, pod obeliskiem upa-

miętniającym wyzwolenie Cie-
chocinka w 1945 roku, pojawili 

się przedstawiciele władz samo-
rządowych, miejskich instytucji oraz 
uczniowie ciechocińskich szkół. 

Wszystko dla uczczenia 74. rocznicy 
zakończenia II wojny światowej.

W wygłoszonym podczas uroczysto-
ści przemówieniu płk Maciej Maksy-
mowicz przypomniał, że wedle sza-
cunków podczas II wojny światowej 
zginęło nawet 6 mln ludzi. - Od tego 
czasu żyjemy w pokoju. Szanujmy to i 
nie dopuśćmy do ponownej zagłady 
– apelował.

Uroczystość zwieńczyło złożenie 
wiązanek kwiatów przez delegacje 
m.in. Urzędu Miejskiego na czele z 

burmistrzem Leszkiem Dzierżewi-
czem, środowisk kombatanckich, 
senioralnych, szkół i innych instytucji.

Ciechocinek został wyzwolony spod 
okupacji niemieckiej 23 stycznia 
1945 roku przez oddziały 125. kor-
pusu armijnego 47. armii I Frontu 
Białoruskiego. W wyzwalaniu Cie-
chocinka brała również udział 3. dy-
wizja piechoty im. Romualda Traugut-
ta, której żołnierzom poświęcony jest 
obelisk na skwerze Excentryków.

SZANUJMY POKÓJ. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

CO JESZCZE  W MIEŚCIE...
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W konkursie 27 kwietnia wystąpił także przygoto-
wany przez Sandrę Wesołowską zespół OLYMPIC 
JUNIOR z klas 4-5 w składzie: Oliwia Śmigielska, 
Oliwia Kowalczyk, Zuzanna Linek, Zuzanna Pio-
trowska, Miłosz Kotlewski, Tymon Mińkowski, 
Paweł Piecyk, Magdalena Chaberska, Zofia Brzo-
zowska, oraz Nikola Adamczyk. Wspólnie wykonali 
utwory: „Płonie ognisko” i „Bieszczady”, w których 
na gitarze elektro-akustycznej akompaniowała 
Magdalena Chaberska, a partie solowe na trąbce 
grał Tymon Mińkowski, co wyróżniło jury.

Poza zespołem jako soliści zaprezentowali się rów-
nież Oliwia Śmigielska w utworach „List do Boga” 
i „Bo ja mam tylko jeden świat”, którym wywołała 
wśród publiczności uśmiechy swoim tańcem, oraz 
Miłosz Kotlewski w utworach „Stokrotka” i „Tak 
mnie ciągnie do gór” - w którym porwał do zabawy 
publiczność.

Drugą nagrodę w konkursie zdobyły dziewczynki 
z formacji MONIUSZKI przygotowane przez Mo-
nikę Kosacką-Mińkowską. Dziewczynki zaśpiewa-
ły utwory: „Stokrotka” oraz „Kolorowa piosenka 
turystyczna”, w którym Alicja Mińkowska grała na 
skrzypcach, a Antonina Matuszak na melodyce. 
Pani Monika akompaniowała Moniuszkom na for-
tepianie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 kilka kwiet-
niowych dni spędzili w nietypowym towarzystwie 
– mrówek.

Młodzież wzięła udział w warsztatach przyrodni-
czych „Fascynujący świat mrówek”. Podczas spotka-
nia uczniowie odkrywali niesamowity świat króle-
stwa tajemniczych owadów, z jakimi tak naprawdę 
spotykają się na co dzień.

Podczas zajęć edukacyjnych dzieci poznały zwyczaje 
mrówek, szczegóły z ich życia, budowę i strukturę 
mrowiska, zobaczyły prawdziwą królową mrówek, 
a także oglądały świat „mrówczymi” oczami. Ucznio-
wie otrzymali drobne upominki - materiały do wy-
konania własnego mrowiska. Na zakończenie nieco-
dziennego spotkania uczestnicy spróbowali miodu 
spadziowego prosto z Bożej Iskierki.

MRÓWCZA LEKCJA

MONIUSZKI z nagrodamiZespół MONIUSZKI 
ze Szkoły Podstawowej nr 3

 zajął II miejsce w 23. Konkursie
Piosenki Harcerskiej i Turystycznej

 w Aleksandrowie Kujawskim.

Siedemnastu uczniów klas 
IV-VI wzięło udział 10 maja 
w powiatowym konkursie 
pięknego czytania w języku 
angielskim „To read, or not to 
read”.

To już czwarta edycja konkur-
su, w którym wystartowało 
sześć szkół z powiatu: Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Aleksan-
drowa Kujawskiego, Szkoła 
Podstawowa nr 3 z Ciechocin-
ka, Szkoła Podstawowa nr 1 z 
Ciechocinka, Szkoła Podsta-
wowa z Raciążka, Szkoła Pod-
stawowa ze Stawek i Szkoła 
Podstawowa z Wołuszewa.

Dzieci pięknie zaprezento-
wały fragmenty prozy, bajek i 
wierszy w języku angielskim. 
Jury oceniało poprawność 
fonetyczną, intonację, zdol-
ności aktorskie (interpretację 
tekstu) oraz stopień trudności 
tekstu. Poziom konkursu był 
wysoki i bardzo wyrównany.

Konkurs został przeprowadzo-
ny dzięki współpracy Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ciecho-
cinku i Biblioteki Miejskiej w 
Ciechocinku. Nagrody ufun-

PIĘKNIE PO ANGIELSKU

Zofia Przybysz zajęła pierwsze miej-
sce, a Adela Rybacka drugie w XII Po-
wiatowym Konkursie Recytatorskim w 
Przedszkolu im. Juliana Tuwima w Alek-
sandrowie Kujawskim zatytułowanym 
„Zaczarowany Świat Juliana Tuwima”. 
Obie dziewczynki są podopiecznymi 
Przedszkola Samorządowego Nr 1 „Baj-
ka”.

Nagrodzone dziewczynki startowały w 
kategorii dzieci 3-4 letnich. W kategorii 
dzieci 5-6 letnich startowała także Aga-
ta Zawisza.

ZACZAROWANY ŚWIAT TUWIMA

Wspaniała praca uczniów pod bacznym okiem Sandry Wesołowskiej i Moniki 
Kosackiej-Mińkowskiej przyniosła kolejne sukcesy konkursowe. W kategorii 13-
19 lat Aurelia Tomaszewska z piosenką „Byle jak” zajęła III miejsce, a Aleksander 
Wonorski, który zaśpiewał utwór „Ojczyzna”, zdobył wyróżnienie. W kategorii 
6-12 lat Alicja Mińkowska z piosenką „Poszła Karolinka” zajęła III miejsce.
W konkursie wzięli udział także Alicja Biegała, która zaśpiewała „My heart will 
go on” (w wersji polskiej), Patrycja Bibro - „O mnie się nie martw” oraz Kinga 
Cieślak – „Stokrotka”.

WOKALIŚCI Z „TRÓJKI” ZAŚPIEWALI W KONECKU

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 z nagrodami na Przeglądzie Młodych Talentów 
Wokalnych w Konecku.

dowało Wydawnictwo Oxford 
University Press.
Zwycięzcy:
I miejsce – Dominik Wróblew-
ski kl. VI – Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Ciechocinku.
II miejsce – Lena Hołtyn z kl. 
VI - Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Aleksandrowie Kujawskim.
III miejsce – Alicja Woźniak 
kl.V- Szkoła Podstawowa w 
Raciążku.

Wyróżnieni:
Olaf Góra kl.VI - Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Ciechocinku.
Mikołaj Schwebs kl.VI - Szkoła 
Podstawowa w Stawkach.
Lena Lewandowska kl. IV - 
Szkoła Podstawowa nr 1 Wo-
łuszewo.
Zuzanna Piotrowska kl. IV - 
Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Ciechocinku.
Julia Gajdzińska kl. IV - Szkoła 
Podstawowa nr 1 Wołuszewo.
Zofia Utnicka kl. VI - Szkoła 
Podstawowa nr 1 Aleksandro-
wie Kujawskim.

Agnieszka Karpowicz-Kalota
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DZIECI POBIEGŁY 
PO KRYSZTAŁ SOLI

Po raz dziewiąty już dzieci z ciechocińskich szkół wzięły udział w Biegu o Kryształ Soli. Najmłodsi 
uczestnicy z przedszkoli wzięli udział w biegu łączonym wspólnie z rodzicami.

Bieg odbył się 18 maja przy parku linowym pod tężniami. Nagrody zostały ufundowane przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Ciechocinku, a imprezęwsparli Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Cie-
chocinek oraz piekarnia Polkorn.

WYNIKI
Bieg za rękę z rodzicem (2013 i młodsi)  
250 m. DZ:
1.Jabłońska Izabela
2.Małecka Zofia
3.Stolarska Zofia

Bieg za rękę z rodzicem (2013 i młodsi) 
250 m. CHŁ:
1. Flak Filip
2. Drwięga Adam
3. Skowroński Ryszard

Bieg dzieci (2011-12) 400 m. DZ:
1. Malinowska Alicja
2. Matuszak Antonina
3. Bojanowska Gabriela

Bieg dzieci (2011-12)  400 m. CHŁ:
1. Puczyński Aleks
2. Flak Szymon
3. Słomkowski Igor

Bieg dzieci (2009-10)  400 m. DZ:
1. Woźniak Alicja
2. Buze Patrycja
3. Świątkiewicz Zofia

Bieg dzieci (2009-10)  400 m. CHŁ:
1. Żuchowski Łukasz
2. Rytter Nikodem
3. Więckowski Kuba

Bieg dzieci (2006-08)  600 m. DZ:
1. Lewandowska Barbara
2. Kaczkowska Wiktoria
3. Chałupczak Natalia

Bieg dzieci (2006-08)  800 m. CHŁ:
1. Dziok Dawid
2. Matuszak Tymoteusz
3. Zieliński Aleksander

Bieg dzieci (2003-05)  600 m. DZ:
1. Groncikowska Julia
2. Rolirad Oliwia
3. Zabłocka Julia

Bieg dzieci (2003-05)  800 m. CHŁ:
1. Sikorski Kevin
2. Szymański Kacper
3. Boniecki Bartosz

Bieg dzieci (2000-02)  800 m. DZ:
1. Wiktoria Górecka

Open K 1600 m.:
1. Gronickowska Julia
2. Gwizdalska Marta
3. Maziarz Joanna

Open M 2400 m.:
1. Jabłoński Jarosław
2. Zieliński Mateusz

TROSKLIWE MISIE NAJLEPSZE POD SIATKĄ
Drużyna Troskliwych Misi zwyciężyła w IV Otwartym 
Turnieju Siatkówki Drużyn Mieszanych w piłce siat-
kowej, który 4 maja odbył się na hali sportowej OSiR.

Kapitanem drużyny Troskliwych Misiów był Jakub Pie-
trykowski, który ze swoją drużyną wywalczył zwycię-
stwo rok wcześniej i ponownie sięgnął po tytuł Najlep-
szego Zawodnika Turnieju.

W rywalizacji udział wzięło 16 drużyn, które zmierzy-
ły się w fazie grupowej i pucharowej. W finale Misie 
zmierzyły się z grupowym rywalem – Kiślem z Ryżem, 
który w fazie grupowej jako jedyny zdołał pokonać 
późniejszych triumfatorów.

Wśród wszystkich uczestników wyłoniono Najlepszą 
Zawodniczkę – Dorotę Olszewską, Najlepszego Za-
wodnika – Jakuba Pietrykowskiego, a także przyznano 
nagrodę Zawodnika Fair Play dla Pawła Michalskiego 
z drużyny Gnojce.
Impreza została zorganizowana przez Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Ciechocinku we współpracy z Justyną 
Maziarz-Malinowską. Sponsorzy: OSiR w Ciechocinku, 
MTM Industries Sp. z o.o., DH Wózki Widłowe, W 
Kreskę, Ford Auto Styl Włocławek, Uzdrowisko Cie-
chocinek.

Klasyfikacja końcowa:
1. TROSKLIWE MISIE
2. KSIEL Z RYŻEM
3. VOLLEY TEAM MIX
4. KOLOROWE MOTYLKI
5. BUŁKI I ROGALE
6. GNOJCE
7-8. BŁĘKITNI SKĘPE, ODWIECZNY PROBLEM
9-12. JULA TEAM, DREAM TEAM, WARZYWO GA-
MING, PĘDZĄCE WIELBŁĄDY
13-16. GALOPUJĄCE PELIKANY, DRUŻYNA PIER-
ŚCIENIA, ATAKUJE ZNIENACKA PĘKA POSADZKA, 
SALSA TEQUILA.

Sześć zespołów z całego regionu wzięło udział w szó-
stej edycji Wojewódzkiego Turnieju Siatkówki Kobiet 
30+.

Turniej odbył się 27 kwietnia na hali sportowej OSiR. 
Rywalizacja przebiegała w dwóch fazach: grupowej i 
pucharowej. Najlepszymi zespołamia okazały się cie-
chocińskie drużyny Team Ciechocinek II i Team Cie-
chocinek I. Maryla Zaręba z ekipy zwycięzców została 
najlepszą zawodniczką turnieju.

Klasyfikacja końcowa:
1. Team Ciechocinek II
2. Team Ciechocinek I
3. OSiR Inowrocław
4. Ale Babki
5. Grześki Kruszwica
6. Anawa Dobre

TURNIEJ SIATKÓWKI KOBIET
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Goplania Inowrocław – Zdrój Ciechocinek
0:3 21. kolejka, 20 kwietnia
Zdrój dość niespodziewanie pokonał trze-
cią drużynę rozgrywek. Mecz dla ciechoci-
nian zaczął się rewelacyjnie. W 6. minucie 
strzał Jarosława Krzyżanowskiego sparo-
wał bramkarz gospodarzy, a Mikołaj Kar-
das najprzytomniej zachował się w polu 
karnym i umieścił piłkę w siatce. Gopla-
nia dłużej utrzymywała się przy piłce, zaś 
Zdrój groźnie kontrował. W 39. minucie 
Marcin Majchrzak otrzymał długą piłkę od 
Krzyżanowskiego i w sytuacji sam na sam 
pewnie podwyższył wynik spotkania.

W drugiej części obraz gry nie zmienił się. 
Goplania starała się o kontaktowego gola, 
jednak dobrze spisywała się tego dnia cie-
chocińska defensywa. Kilka minut przed 
końcem Zdrój zdobył trzeciego gola. W 
niegroźnej sytuacji piłkę w swojej bramce 
umieścił zawodnik z Inowrocławia.

Zdrój Ciechocinek – Piast Złotniki
Kujawskie 2:0 22. kolejka, 27 kwietnia
Wicelider rozgrywek okazał się nie tak 
mocny, jak można było się tego spodzie-
wać. Od początku spotkania inicjatywę 
przejęli gospodarze, którzy długo utrzy-
mywali się przy piłce i starali się atakiem 
pozycyjnym przedostać pod bramkę rywa-
li. W 31. minucie dośrodkowanie z rzutu 
wolnego wykonywanego przez Majchrza-
ka skutecznie zakończył Jarosław Krzyża-
nowski.

W drugiej połowie piłkarze ze Złotnik na-
dal długim podaniem starali się stworzyć 
zagrożenie, a gracze z Ciechocinka kilku-
krotnie wychodzili z groźnymi kontrataka-
mi. Po jednej z takich kontr w 75. minucie 
Mateusz Parzybut podwyższył wynik spo-
tkania na 2:0. Pod koniec Zdrój miał dwie 

DLA ZDROJU 
NAJPIERW SŁOŃCE, 

POTEM DESZCZ
Po świetnym początku rundy wiosennej i zwycięstwach

 z zespołami z czołówki, Zdrój znów zaczął gubić punkty. 
Zapowiada się ciężka walka o utrzymanie w lidze okręgowej.

dobre okazje na podwyższenie rezultatu, 
jednak ostatecznie zabrakło ciechocińskim 
zawodnikom zimnej krwi.

Gopło Kruszwica – Zdrój Ciechocinek
2:1 23. kolejka, 4 maja
Zdrój Ciechocinek przegrał z Gopłem tra-
cąc bramkę w ostatniej minucie spotkania. 
Bramkę dla Ciechocinian zdobył w 60. mi-
nucie Igor Kania.

Zdrój Ciechocinek – Szubinianka Szubin
0:1 24. kolejka, 11 maja
Od początku inicjatywę posiadał Zdrój. 
Dobre okazje do zdobycia goli mieli Żu-
chowski i Kania, jednak brakowało precy-
zji. Szubinianka sporadycznie pojawiała się 
w polu karnym ciechocinian. W jednej z 
akcji w zamieszaniu piłkę odbitą od obroń-
cy otrzymał napastnik rywali, łatwo minął 
dwóch obrońców Zdroju i wyprowadził go-
ści na prowadzenie.

Druga połowa była bardzo podobna do 
pierwszej. Zdrój atakował, a Szubinianka 
sporadycznie kontrowała. Niestety brako-
wało skuteczności. W jednej z akcji piłka 
po strzale gracza Zdroju trafiła w słupek. 
Do końca meczu rezultat nie uległ zmianie.

GKS Baruchowo – Zdrój Ciechocinek 0:0
25. kolejka, 18 maja
Zgromadzeni kibice na meczu w Barucho-
wie nie ujrzeli bramek. Nieco więcej z gry 
mieli gospodarze. Osłabiony brakiem kilku 
graczy Zdrój groźnie kontrował, jednak nie 
zdobył gola. Pomimo tego remis można za-
liczyć na plus. Dzięki wygranej zwiększyli-
śmy przewagę nad Kujawianką do czterech 
oczek.

Krzysztof Zakrzewski, ckszdroj.futbolowo.pl

Ponad 60 biegaczy i kijkarzy wystarto-
wało w drugim biegu z cyklu Grand Prix 
Tężnie Run Ciechocinek 2019 w Biegach i 
Nordic Walking.
W biegu, który odbył się 18 maja, zawod-
nicy rywalizowali o Kryształy Soli, a także 
medale i dyplomy.
 
Wyniki:

NORDIC WALKING KOBIET OPEN
1. Marianna Jóźwiak (Włocławek)
2. Aleksandra Nowak (Solec Kujawski)
3. Krystyna Daroszewska (Włocławek)
4. Agnieszka Pietruszewska (Kowal)

NORDIC WALKING MĘŻCZYZN OPEN
1. Jacek Jaworski (Toruń)
2. Ryszard Dembkowski (Toruń)
3. Włodzimierz Krych (Toruń)
4. Szczepan Zieliński (Włocławek)

BIEGI KOBIET OPEN
1. Karolina Szuflewska (Ciechocinek)
2. Justyna Salwa (Rożno Parcele)
3. Magdalena Sikorska (Aleksandrów Kuj.)
4. Magdalena Bogaciuk (Ciechocinek)

BIEGI MĘŻCZYZN OPEN
1. Przemysław Ratajczyk (Zakrzewo)
2. Grzegorz Gąsiorowski (Wandynowo)
3. Marek Murawski (Otłoczyn)
4. Jarosław Jabłoński (Ciechocinek)

Trzeci bieg z cyklu Grand Prix już 8 czerw-
ca.

DRUGI BIEG GRAND PRIX TĘŻNIE RUN
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REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

Uwaga! Nie przyjmujemy rezerwacji indywidualnych, tylko re-
zerwacje 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

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

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

„AVENGERS: KONIEC GRY”

15 i 16
CZE

akcja, sci-fi, prod. USA, czas 3.02, akcja

od 12 lat

• 15.06 (sobota) godz. 17.00

• 16.06 (niedziela) godz. 17.00

„Wilk w owczej skórze”
Seans z okazji Dnia Dziecka
animacja, komedia, prod. Rosja,
 czas 1.33, b/o

1.06 (sobota) godz. 16.00
Bezpłatne wejściówki do odbioru 
1 czerwca w kasie kina od 14.00 do 16.00.

„Słodki koniec dnia”
dramat, prod. Polska, 

czas 1.32, od 15 lat

01.06 (sobota) godz. 19.00

„Let’s dance”
komedia, muzyczny, prod. Francja,
czas 1.49, od 12 lat

8.06 (sobota) godz. 19.00
9.06 (niedziela) godz. 16.00

„Tolkien”
dramat biograficzny, prod. USA,

czas 1.52, od 15 lat

9.06 (niedziela) godz. 19.00
10.06 (poniedziałek) godz. 16.00

„Paskudy. UglyDolls”
projekcja w 2D,
animacja, komedia, przygodowy, prod. USA,
czas 1.27, b/o

22.06 (sobota) godz. 16.00
23.06 (niedziela) godz. 16.00

„Wymarzony”
komediodramat, prod. USA, 

czas 1.55, od 15 lat

22.06 (sobota) godz. 19.00
23.06 (niedziela) godz. 19.00

„Agent kot”
projekcja w 2D,
 animacja, komedia, prod, Belgia, Niemcy,
 czas 1.25, b/o

29.06 (sobota) godz. 16.00
30.06 (niedziela) godz. 16.00

„Oszustki”
komedia, prod. USA,
 czas 1.34, od 15 lat

29.06 (sobota) godz. 19.00
30.06 (niedziela) godz. 19.00

projekcja w 3D
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29
CZE

KALENDARZ WYDARZEŃ

W Ciechocinku wakacje wita młodzież, bo to właśnie młodzi mieszkańcy uzdrowiska wpadli 
na pomysł zorganizowania czerwcowego koncertu. W ostatni weekend czerwca na scenie 
pod tężniami dominują raperzy, didżeje i twórcy muzyki elektronicznej. W tym roku na Sta-
dionie Miejskim wakacje powitają z nami DJ Hazel, Dj Martinez, DNF, Prisoners Show, Kali 
i Zeus. Wstęp wolny!

PIKNIK „MŁODZIEŻ WITA WAKACJE”

19:00 SOB

Sobota, 29 czerwca, godz. 19.00, stadion miejski, ul. Tężniowa 6.

1
CZE

OGÓLNOPOLSKA 
AKCJA ZBIÓRKI KRWI 

„MOTOSERCE”

Sobota, 1 czerwca, godz. 
10-17, muszla koncerto-
wa w parku Zdrojowym.

Motoserce to ogólnopolska 
zbiórka krwi organizowana 
przez kluby motocyklowe, 
której towarzyszą koncerty 
i konkursy. Impreza pod ho-
norowym patronatem Lesz-
ka Dzierżewicza, burmistrza 

Ciechocinka.

1
CZE

PIŁKA NOŻNA 
ŁĄCZY POKOLENIA

Sobota, 1 czerwca, godz. 
10, boisko OSiR, ul. 

Tężniowa 6.

IX Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Ciechocinka „Piłka 
nożna łączy pokolenia”. Rywali-
zacja w kategorii szkół podsta-
wowych oraz młodzieży pow. 

15 roku życia.

DZIEŃ DZIECKA Z MIEJSKIM 
CENTRUM KULTURY

Sobota, 1 czerwca, godz. 12-16, 
skwer Excentryków.

Obchody Dnia Dziecka rozpocznie przekazanie klucza do 
bram miasta przez burmistrza. Przez cały dzień na dzieci bę-
dzie czekać mnóstwo atrakcji: dmuchańce, animacje, zabawy 
zręcznościowe, konkursy, bańki mydlane, malowanie twarzy i 
rodzinne wyścigi. Specjalne seanse dla najmłodszych przygo-

towało też Kino „Zdrój” (zobacz repertuar).

8-9
CZE

FESTIWAL PIOSENKI STRAŻACKIEJ

Sobota, 8 czerwca, od godz. 19 i niedziela, 
9 czerwca, od godz. 10, muszla koncertowa w 

parku Zdrojowym.

Co dwa lata w Ciechocinku odbywa się Ogólnopolski Fe-
stiwal Piosenki Strażackiej. W naszym kurorcie w malow-
niczej scenerii Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym 
posłuchasz muzyki orkiestrowej w wykonaniu zespołów 
z całego kraju, a także zobaczysz efektowne występy ma-

żoretek. Wstęp wolny.

1
CZE

3
CZE

WARSZTATY 
FOTOGRAFICZNE 
„PODSTAWY FO-
TOREPORTAŻU”

Poniedziałek, 3 czerwca, 
godz. 17, Miejska 

Biblioteka Publiczna, ul. 
Żelazna 5.

Pierwsze spotkanie warsztatów 
fotograficznych prowadzonych 
przez Sławomira Świątkiewicza 
w ramach projektu „Reportaż - 
sztuka opowiadania życia”. Za-
pisy na zajęcia do końca maja.

4
CZE

WYSTAWA MA-
LARSKA „O POL-
SCE. XXX-LECIE 

1989-2019”

Wtorek, 4 do 30 czerw-
ca, Mini Salon Sztuki 
Miejskiego Centrum 

Kultury, ul. Żelazna 5.

Wystawa malarstwa, której ku-
ratorem jest prof. Paweł Lewan-

dowski-Palle.

GALA BOKSERSKA

Sobota, 1 czerwca, godz. 14, boisko OSiR, ul. 
Tężniowa 6.

Gala organizowana przez Ciechociński Klub Bokserski „Potęż-
nie”. W programie III Turniej o Puchar Burmistrza Ciechocinka 
(godz. 14), międzywojewódzki mecz bokserski Kujawsko-Po-
morskie vs Pomorskie (godz. 16) i mecz Ekstraligi Boksu Olim-
pijskiego Wilki Kujaw vs Wielkopolska (godz. 18). Wstęp wolny.

1
CZE
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KALENDARZ WYDARZEŃ

KONCERT Z CY-
KLU „CZTERY PORY 

ROKU”

Sobota, 8 czerwca, 
godz. 15, sala kinowo-
-widowiskowa MCK,

 ul. Żelazna 5.

Koncert w wykonaniu uczest-
ników warsztatów wokalnych 
Miejskiego Centrum Kultury 
prowadzonych przez Sławo-

mira Małeckiego.

8
CZE

KONCERT „DZIECIAK POTRAFI”

Wtorek, 11 czerwca, godz. 16,
Teatr Letni, ul. Kopernika 3.

Kolejna edycja koncertu „Dzieciak Potrafi” w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Ciechocinku. Tym razem motywem przewodnim 

będzie „Ptasie radio”. Wstęp wolny.

11
CZE

6. WOJEWÓDZKIE POKAZY I 
PARADA STRAŻACKA

Sobota, 15 czerwca, godz. 15, 
stadion miejski, ul. Tężniowa 6.

Wielkie święto strażaków i fanów pożarnictwa. Kilkadziesiąt 
jednostek weźmie udział w efektownej paradzie ulicami mia-
sta. Na stadionie miejskim pokazy, animacje dla dzieci i kon-

kursy. Wstęp wolny.

15
CZE

16
CZE

KONCERT ORKIESTRY 
ZDROJOWEJ

Niedziela, 16 czerw-
ca, godz. 11, muszla 
koncertowa w parku 

Zdrojowym.

W programie muzyka salo-
nów XIX-wiecznej Europy, 
muzyka operetkowa, najsłyn-
niejsze musicale i przeboje 
światowej muzyki filmowej. 

Wstęp wolny.

22-23
CZE

48. SPOTKANIA Z FOLKLOREM 
KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ

Sobota 22 i niedziela 23 czerwca,
muszla koncertowa w parku Zdrojowym.

Największa w województwie i jedna z najstarszych w kraju imprez promujących 
sztukę ludową. W muszli koncertowej w parku Zdrojowym występuje kilkadzie-
siąt zespołów folklorystycznych z całego regionu. Festiwal wieńczą cieszące się 
ogromną popularnością wśród kuracjuszy i gości koncerty muzyki etnicznej z 
różnych kontynentów. Imprezie towarzyszy Jarmark Sztuki Ludowej i Rękodzieła 

Artystycznego. Wstęp wolny.

SZTUKA BEZ BARIER

Sobota, 15 czerwca, godz. 18.30, 
Teatr Letni, ul. Kopernika 3.

Na jednej scenie jazz, blues i rock. Niepełnosprawni i pełno-
sprawni artyści. I ogromna energia płynąca od ludzi, którzy 
wbrew przeciwnościom chcą smakować życia. Imprezę orga-
nizuje Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia „Sajgon”, 
które zajmuje się rehabilitacją osób z uszkodzeniami kręgosłu-

pa. Wstęp wolny.

15
CZE

28
CZE

SPOTKANIE AUTORSKIE Z KAROLINĄ SULEJ
 I URSZULĄ JABŁOŃSKĄ

Piątek, 28 czerwca, godz. 17, 
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Żelazna 5.

Spotkanie autorskie z reporterkami Karoliną Sulej i Urszulą Jabłońską. Spotkanie 
realizowane i dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partner-
stwo dla książki 2019”. Projekt realizowany we współpracy z Salonikiem Literac-

kim, sekcją Uniwersytetu dla Aktywnych.

17
CZE

CARMEN-SUITA & 
PIETRUSZKA. RE-

TRANSMISJA Z TEATRU 
BOLSZOJ

Poniedziałek, 17 
czerwca, godz. 17, sala 
kinowo-widowiskowa 
MC K, ul. Żelazna 5.

Retransmisja przedstawie-
nia baletowego z Teatru 
Bolszoj w Moskwie. Bilety do 
nabycia w Miejskim Centrum 
Kultury (osobiście lub przez 

internet).

18
CZE

KONCERT FINAŁOWY 
W RAMACH VI LET-

NICH WARSZTATÓW 
MUZYCZNYCH

Wtorek, 18 czerwca, 
godz. 19, sala kinowo-
-widowiskowa MCK,

 ul. Żelazna 5.

Koncertowe zwieńczenie 
letnich warsztatów muzycz-
nych współprowadzonych 
przez Cameratę Vladislavia.

Redakcja zastrzega możliwość zmian terminów wydarzeń. Aktualny kalendarz wydarzeń znajdziesz na www.ciechocinek.pl.
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• 1.06 Liza – romanse cygańsko-rosyjskie

• 8.06 Elvis – największe przeboje

• 15.06 Michał Hajduczenia – muzyczna podróż po Słowiańszczyźnie

• 22.06 Liza – romanse cygańsko-rosyjskie

• 29.06 Camerata Vladislavia – Ciechocinek wczoraj i dziś

Paweł Sobota – muzyka akordeonowa na wesoło 2.06 •

Guy Crucillo – przeboje muzyki włoskiej 9.06 •

Aleksander Evseev – ballady rosyjskie i ukraińskie 16.06 •

Paweł Sobota – muzyka akordeonowa na wesoło 23.06 •

Michał Hajduczenia – muzyczna podróż po Słowiańszczyźnie 30.06 •

 Zdrój Ciechociński  23 



Odkryj Ciechocinek!
majówka 2019

Fot. Paweł Paczek


