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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

WOŚP W CIECHOCINKU

Po raz kolejny Ciechocinek nie zawiódł, zebraliśmy rekordową kwotę 71.528,20 zł.
Na sukces naszego sztabu w MCK, pracowało
wielu wspaniałych ludzi, niezawodnych 90 wolontariuszy i rzesze przyjaciół WOŚP od przysłowiowego przedszkola do seniora.

fot. MCK Ciechocinek

wowane ciepłe posiłki, z których dochód wraz
z wpływami z licytacji znacznie zasilił konto Orkiestry.
Gdy po 17 godzinach pracy, już po północy
opuszczaliśmy ciechociński sztab WOŚP, byliśmy bardzo zmęczeni i bardzo szczęśliwi z poczuciem dobrze spełnionej misji i ogromnego
wsparcia, którego byliśmy świadkami.

fot. Jacek Gerko

Połączyła nas wspólna idea Jurka Owsiaka.
W tym roku zbieraliśmy środki dla dziecięcej
medycyny zabiegowej, zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych, leczenia
w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Jak co roku nie zabrakło muzycznych atrakcji,
bawiliśmy się w parku Zdrojowym przy bluesowo-rockowych dźwiękach. Wośpową Orkiestrę
rozpoczął młody i dobrze zapowiadający się
zespół Viktoria. W Ciechocinku nie mogło zabraknąć zespołu Zdrowa Woda, który - jak wiemy - wspólnie z Jurkiem Owsiakiem rozkręcali
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zwieńczeniem był koncert lubianej i cenionej Izabeli Trojanowskiej z zespołem, oraz tradycyjne
światełko do nieba.
Dziękujemy, że mimo chłodu przybyło Was tak
wielu, chyba pomogła gorąca atmosfera i ser-

tyczny „Ewa”, Kawiarnia „Urocza”, Burger King,
Salon optyczny H. Gutsche, BaSk Media, sklep
stacjonarny AVON w Ciechocinku, SPZLO w
Raciążku.
		

Barbara Kawczyńska

Byliście Państwo hojni i zaangażowani, moglibyśmy tu w nieskończoność mnożyć przykłady.
Byliście z nami: począwszy od Pana Burmistrza,
po mieszkańców i wszystkich wymienionych
poniżej przyjaciół, którzy dzieląc się dobrem
współtworzyli nasz sztab.
Gmina Miejska Ciechocinek, Biuro Promocji
Miasta, Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole Samorządowe Nr 1 „Bajka”, Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia
Puchatka, Komisariat Policji, Piekarnia „POLKORN”, Przedsiębiorstwo „EKOCIECH”, F.H.U.
– „BAZAR BIS” Hurtownia Owoców i Warzyw,
Sklep FAMA, Sklep Papierniczy Pani Łojko,
Auto Trezor, Sklep Pana Ryszarda Zalewskiego,
Restauracja Bristol, TeoDorka, Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku, Klub Senior+ „Niezapominajka”, MOPS, Hotel Palinka, Klub Motocyklowy BORUTA MC POLAND, Spiżarnia Kujawska
w Stawkach, Kawiarenka Irenka, Uzdrowisko
Ciechocinek S.A, Kujawsko Dobrzyński Bank
Spółdzielczy w Ciechocinku, Pan Leszek Promiński, Centrum Niezależnego Życia SAJGON,
Cukiernia Jana Szulca, Villa Park, Salon kosme-

fot. Jacek Gerko

fot. MCK Ciechocinek

fot. Jacek Gerko
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BUDŻET MIASTA UCHWALONY
Rada Miejska przyjęła budżet Ciechocinka na
2020 rok.
Budżetem Ciechocinka na 2020 rok radni zajmowali się podczas sesji, która odbyła się 30
grudnia 2019 roku. Przedstawiając projekt
budżetu, burmistrz Leszek Dzierżewicz podkreślał, że proponowany budżet ma służyć
przede wszystkim wzmocnieniu uzdrowiskowej
i turystycznej funkcji miasta, a także dbałości
o bezpieczeństwo i zadowolenie mieszkańców
i gości Ciechocinka.
– Dla mieszkańców naszego miasta bardzo
istotne są zadania inwestycyjne i remontowe.
To one są najbardziej przez nich dostrzegane.
Stąd w przyszłorocznym budżecie udział środków finansowych na realizację tych zadań jest
bardzo znaczący – podkreślał burmistrz.
W głosowaniu za projektem było dwunastu
radnych, natomiast głos przeciwko oddał Wojciech Skotnicki. Dwóch radnych tego dnia było
nieobecnych.
- Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,
bardzo dziękuję za pracę na etapie przygotowywania projektu budżetu. Dziękuję za jego
poparcie i myślę, że to będzie dla nas wszystkich ogromne wyzwanie, ale i obowiązek, by
zrealizować go w całości – mówił po głosowaniu burmistrz Leszek Dzerżewicz. – Panie Przewodniczący - myslę, że ten budżet zobowiązuje
i od 2 stycznia zabieramy się do pracy.

WYDATKI

6,5%

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9,6%
3,3%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

22,5%

Jakie są założenia tegorocznego budżetu? Dochody założono na poziomie 52,5 mln zł, wydatki zaś 63,5 mln zł. Deficyt w wysokości niemal 11 mln zł ma zostać sfinansowany dzięki
emisji obligacji komunalnych (7, 1 mln zł) oraz
wolnym środkom z rozliczeń pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym (3,8 mln
zł).
Inwestycje w budżecie
Na inwestycje w 2020 roku zostanie przeznaczone 11,8 mln zł. Na co dokładnie?
Jedną z najbardziej efektywnych inwestycji będzie II etap budowy wodnego placu zabaw przy

OŚWIATA I WYCHOWANIE
DOTACJE DLA GMIN UZDROWISKOWYCH

58,6%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

7,2%

KULTURA FIZYCZNA

9,4%

PODATKI I OPŁATY

24,8%

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

12,5%

DOCHODY

9,5%

POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA

36,2%

tężniach, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Planowana jest także rozbudowa
Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby
utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów
przedszkolnych, a także rewitalizacja Teatru
Letniego.
W budżecie na 2020 rok nie zabrakło również
środków na II etap budowy miejskiej plaży nad
Wisłą.
W tym roku powstać ma również pełna dokumentacja projektowa na zagospodarowanie
terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby obsługi
komunikacji autobusowej.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W budżecie ujęte zostały środki na przebudowę alejek w parku Tężniowym, a także dotacje
dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła
z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne.
Planowana jest budowa oświetlenia ulicznego
na ul. Blacharskiej, ul. Norwida, ul. Konopnickiej, ul Słońskiej, ul. Nowej, a także ul. Stawowej i Łąkowej – obwód nr 1. Powstanie także
dokumentacja dla podobnych prac na ulicach
Dobrej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Akacjowej, Stawowej (od rowu w kierunku ul. Bema),
Św. Brata Alberta, Raczyńskich oraz Tężniowej.

NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE INWESTYCJE W 2020 ROKU:
• Rozbudowa ul. Widok – 1, 2 mln zł
• Rewitalizacja Teatru Letniego – 1, 9 mln zł
• Zagospodarowanie sportowo – turystyczne terenów nad Wisłą – Miejska Plaża (II etap) – 400 tys. zł
• Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych – 2, 5 mln zł
• Przebudowa deptaka przy ul. Armii Krajowej ( min. świetlne wyeksponowanie Ciechocińskiej Alei Sław) – opracowanie
dokumentacji projektowej – 100 tys. zł
• Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ciechocinka (ul. Blacharska, ul. Norwida, ul. Konopnickiej, ul. Słońska, ul. Nowa,
ul. Stawowa, ul. Łąkowa – obwód nr 1) – 1, 5 mln zł
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Z życia miasta

Niemal przed samymi
Świętami Bożego Narodzenia,
bo 21 grudnia, na “Taki koncert”
do sali widowiskowo – kinowej
Miejskiego Centrum Kultury
zaprosiła Dyrektor MCK
Barbara Kawczyńska.

„TAKI KONCERT” NA 40-LECIE PRACY
Koncert ten odbył się z okazji 40-lecia
pracy zawodowej Pani Dyrektor i był
okazją do wielu wzruszeń. Nie zabrakło
podziękowań, niespodzianek i łez wzruszenia.
W ten wyjątkowy dzień na scenie zaprezentowali się także wokaliści z pracowni
muzycznej prowadzonej przez Sławka
Małeckiego.

SPOTKANIE FILATELISTÓW OKRĘGU BYDGOSKIEGO W SANATORIUM „ŁĄCZNOŚĆ”
W dniach 14-15 grudnia 2019 odbyło
się doroczne Posiedzenie Zarządu Okręgu Bydgoskiego Polskiego Związku Filatelistów w Sanatorium Uzdrowiskowym
„Łączność” w Ciechocinku, na zakończenie
działalność mijającego roku, połączone
z opłatkiem czołowych filatelistów Okręgu w nowej Kawiarni „Rustykalnej”, należącej do „Łączności”.
Z okazji kończącego się roku Zarząd Okręgu PZF w Bydgoszczy wydał kartkę beznominałową, upamiętniającą to wydarzenie.
Projekt kartki wykonał pracownik Poczty
Polskiej w Bydgoszczy Waldemar Kawiński wraz ze znaczkiem personalizowanym
z widokiem wejścia przebudowanego Sanatorium Uzdrowiskowego „Łączność”.
Przed przebudową Sanatorium, przed laty
odbyło się w nim ponad 20 sesji Polskiej
Akademii Filatelistyki oraz Studium Filatelistyki PZF.
Wojciech Krzysztof Jankowski
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Obraz i rysunek roku w MCK
W tym roku oprócz obrazu roku został
wyłoniony także rysunek roku. Uczestnicy warsztatów również tutaj wytypowali
Annę Klamecką na zwyciężczynię.
Wręczenie nagród i wernisaż pokonkursowej wystawy odbył się 4 grudnia w Salonie Sztuki Miejskiego Centrum Kultury.

Autorką obrazu roku w corocznym konkursie Pracowni Rysunku i Malarstwa
Miejskiego Centrum Kultury została Anna Klamecka.

- Obrazy miesiąca wybierm ja sam – mówił prof. Lewandowski–Palle – Jednak najlepszy obraz roku, a tym razem również i
rysunek roku, wybiera młodzież. To ona
decyduje, co jest najlepsze. Jeszcze nigdy
nie zawiodłem się ich wyborem. – tłumaczył.

„ILUZJE” w Galerii Pod Dachem Nieba
5 stycznia w „Galerii Pod Dachem Nieba” w Ciechocinku odbył się
wernisaż wystawy malarstwa pt. “Iluzje”.
Ekspozycja została zorganizowana przez
Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka oraz
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku.
Obrazy wystawiła rekordowa ilość twórców. Są to: Elżbieta Okulicz, Aleksandra
Lewandowska, Krystyna Gradowska, Czesława Szlagowska–Miśta, Danuta Surkont,
Rosita Strąk, Anna Ciechowicz, Elżbieta
Rozmus, Krzysztof Turkiewicz, Stefania
Skibińska-Bystrek, Jadwiga Szuba, Halina
Łosik, Wiktoria Dziadowicz, Monika Skrucha, Anna Bylicka, Agnieszka Makowska,
Barbara Bylicka, Agnieszka Szchillings, Iwona Purgat, Anna Laba-Roszak, Katarzyna
Serocka, Mariola Różańska, Elżbieta Błahyj,
Joanna Wojciechowska.
Wystawa czynna jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:00-14:30, wstęp wolny.

Sylwester miejski
w Ciechocinku
W 2020 rok ciechocinian zgromadzonych
przy Muszli Koncertowej wprowadził zespół Show Muse. Ze sceny zabrzmiały
energetyczne propozycje naszych gości
i największe przeboje muzyki rozrywkowej.

fot. Jacek Gerko
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Tuż przed północą noworoczne życzenia
złożył wszystkim burmistrz Leszek Dzierżewicz, a po wspólnym odliczaniu na niebie rozbłysły sztuczne ognie.
Z życia miasta

!

MALEŃKA MIESZKANKA CIECHOCINKA

POTRZEBUJE POMOCY
Paraliżujący strach, który odbierał zmysły – to właśnie czuli rodzice Kasi,
kiedy jej serduszko pierwszy raz się zatrzymało.
Nie pozwólmy, aby się to powtórzyło. Potrzebna jest pomoc!

Kasia Intek na świat przyszła 8 miesięcy
temu. Z brzuszka mamy lekarze wyciągęli
ją w 36 tygodniu ciąży. Dziewczynka ważyła wówczas 2 kilogramy.
Wtedy jeszcze jej rodzice nie wiedzieli,
z czym przyjdzie się im mierzyć i jak wiele wyzwań stanie zarówno przed nimi, jak
i przed ich maleńką córeczką.
Kasia urodziła się z wadą serca. Poważne
problemy zaczęły się już w trzeciej dobie
życia i nie były związane z sercem, lecz
z przewodem pokarmowym. Martwicze
zapalenie jelit – choroba, która często dotyka wcześniaki – chciała zabrać Państwu
Intek ich córeczkę.
Życie Kasi wisiało na włosku. Lekarze musieli wprowadzić dziewczynkę w śpiączkę farmakologiczną, w której przebywała
miesiąc.
W tym czasie dwukrotnie zmieniano miejsce jej hospitalizacji, aż wreszcie trafiła
do Łodzi, do Instytutu Centrum Zdrowia
Matki Polki. Tam lekarze zdecydowali, że
konieczny jest zabieg wykonania zespolenia centralnego, dzięki któremu serce Kasi
miało zacząć lepiej pracować. To nie była
operacja, która mogła wyleczyć wadę, naprawić ją. Jednak dziewczynce potrzebny
był czas, aby nabrała sił, podrosła i miała
szansę przetrwać rozległą operację korekcji wady serca. To właśnie prof. Molowi,
który wtedy operował, Państwo Intek zawdzięczają życie Kasi - nikt inny nie chciał
jej pomóc.
Operacja trwała osiem godzin – jak mówią
jej rodzice – to były najdłuższe godziny w
ich życiu. Kiedy w końcu mogli zobaczyć
swoje dziecko, nastąpiło coś, czego nikt się
nie spodziewał. Serce Kasi się zatrzymało… Zaczęła się walka o życie. Na szczęście
udało się przywrócić pracę serca, choć był
to dopiero początek poważnych problemów.

PODARUJ KASI 1% PODATKU
W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000290273
W polu „Cel szczegółowy 1%”:
Katarzyna Intek
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie
w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”

!

U dziewczynki doszło do niewydolności
nerek, w jelitach nie było perystaltyki, od
długiej intubacji doszło do zapalenia płuc.
Kasia walczyła. W końcu udało się odłączyć ją od rurek do oddychania.
Potem doszły kłopoty z przewodem pokarmowym. Kasia wymiotowała po każdym
karmieniu. Następnie pojawił się problem z
drogami żółciowymi, który trwa do dzisiaj.
Do tego wszystkiego doszła arytmia, znaczące skoki tętna od 60 do 300 uderzeń na
minutę osłabiały i tak bardzo chore serce…
To był najtrudniejszy czas w życiu tej rodziny. Wreszcie po 2,5 miesiącach spędzonych w szpitalu lekarzom udało się ustawić
leki i mogli po raz pierwszy zabrać córeczkę
do domu. To jednak dopiero początek ich
drogi po życie i zdrowie Kasi…
Przed dziewczynką bardzo ważna operacja
w niemieckim Muster, gdzie operuje prof.
Malec i doc. Januszewska. Operacja, która
nie tylko uratuje życie i przyszłość Kasi, ale
także pozwoli jej zacząć rosnąć i normalnie
się rozwijać.
Jednak operacja ta jest bardzo kosztowna.
Została wyceniona na blisko 40 tysięcy
euro. Jednak te koszta mogą się zwiększyć.
Rodzice Kasi nie są w stanie samodzielnie
zdobyć takiej sumy, a liczy się każdy dzień.
Dlatego zwracają się do Państwa z gorącą
prośbą o pomoc.

KASI MOŻNA RÓWNIEŻ POMÓC
POPRZEZ WPŁATY NA KONTO:
Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca
COR INFANTIS
ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin
86 1600 1101 0003 0502 1175 2150
wpłaty w tytule przelewu z dopiskiem:
Katarzyna Intek
Dla wpłat zagranicznych:
USD PL93 1600 1101 0003 0502 1175 2024
EUR PL50 1600 1101 0003 0502 1175 2022
Kod SWIFT dla przelewów zza granicy:
ppabplpk
Bank: BGŻ BNP PARIBAS oddział w Lublinie,
ul. Tomasza Zana 35, 20-701 Lublin
wpłaty w tytule przelewu z dopiskiem:
Katarzyna Intek

PROWADZONA JEST TAKŻE
ZBIÓRKA PIENIĘDZY
www.siepomaga.pl/kasia-intek

ZBIERANE SĄ TAKŻE NAKRĘTKI
Korki zbierane są na terenie
Ciechocinka i okolic.
Można je również zostawiać:
- ul. Krzywoustego 6, Ciechocinek

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechocinku
- Szkoła i Przedszkole na Stawkach
- Mleczarnia, ul. Chopina 8, Aleksandrów Kujawski
- Szkoła Podstawowa w Służewie
- Sklep w Poczałkowie
- Sklep w Straszewie
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ROZŚWIETLILI
Poznaliśmy zwycięzców organizowanego co roku koncertu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje.
Nagrody trafiły m.in. do Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „Orion” oraz Hotelu Austeria*** Conference & Spa.

- Ten konkurs to próba zachęcenia
mieszkańców naszego miasta, by jeszcze bardziej dbali o miejskie otoczenie
– mówił burmistrz Leszek Dzierżewicz
w trakcie wręczenia nagród 21 stycznia – Ma to wpływ na poprawę wizerunku Ciechocinka, co zostaje dostrzegane i chwalone przez przyjezdnych.
Poza
wyłonieniem
zwycięzców
w dwóch kategoriach tj. „sanatoria
i obiekty użyteczności publicznej”
oraz „domy prywatne” komisja za
wkład w świąteczny wystrój Ciechocinka postanowiła podziękować
również właścicielom posesji: ul. Nieszawska 63, ul. Zdrojowa 9, ul. Wiejska 19, ul. Sowińskiego 8, ul. Sowińskiego 9, ul. Bema 2, ul. Bema 2a,
ul. Królowej Jadwigi 7, ul. Sportowa
31 A, ul. Sportowa 29 A, ul. Norwida
29, Osiedle Słoneczne, ul. Graniczna 16, Hotel Kopernik, Willa York.
W kategorii „sanatoria i obiekty użyteczności publicznej”:
• I MIEJSCE: Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II,
• II MIEJSCE: Sanatorium Uzdrowiskowe, MSWiA „Orion”.
• III MIEJSCE: Hotel Austeria*** Conference & Spa
W kategorii „domy prywatne”:
• I MIEJSCE: Elżbieta i Wincenty Ryszewscy, ul. Norwida 30
• II MIEJSCE: Edyta i Adrian Wesołowscy, ul. Sportowa 26,
• III MIEJSCE: Urszula i Łukasz Kozłowscy, ul. Narutowicza 66
Wyróżnienie otrzymali:
• Maria i Stanisław Tomaszewscy, ul. Lipnowska 3
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Fotografie wykonał Bartosz Skrajnowski

W dniach od 30 do 31 grudnia komisja konkursowa w składzie Justyna
Małecka – inspektor ds. turystyki,
kultury i sportu, Katarzyna Turkiewicz
– inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej, Daniel Skibiński – radny Rady
Miejskiej, Dariusz Szadłowski – radny Rady Miejskiej oraz Barbara Kawczyńska – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, dokonała wizualnej i
fotograficznej oceny zgłoszonych i
wybranych przez siebie obiektów.
Pod ocenę brane było wykonanie
i estetyka instalacji, a także pomysłowość i wkład w stworzenie świątecznego nastroju w naszym mieście.

CIECHOCINEK

Fotografie wykonał Bartosz Skrajnowski
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CO DZIAŁO SIĘ
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

Kolejny raz zagraliśmy
wspólnie z Wielką
Orkiestrą Świątecznej
Pomocy i zebraliśmy
54 tysiące złotych.

KWIECIEŃ

Wojciech Smarzowski
przyjechał do Ciechocinka i w trakcie castingu szukał aktorów
do swojej najnowszej
produkcji.

Na ciechocińskim
Campingu odbył się
zlot grupy
karawaningowiec.eu.

Marysia, Antek i
Tadzio, czyli ciechocińskie trojaczki odwiedzili burmistrza Leszka
Dzierżewicza

MAJ

Ciechocińska Parada
Majowa zainaugurowała kolejny sezon
kuracyjny w naszym
uzdrowisku
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CZERWIEC

Ciechocinek został
nagrodzony za wysoką
frekwencję podczas
wyborów do Parlamentu Europejskiego

W 2019 ROKU?
GRUDZIEŃ

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK

Aż 120 uczestników
pobiegło w I Nocnym
Biegu Jasia i Małgosi

LIPIEC

Ponad 300 roztańczonych par podbiło
ciechociński parkiet
w trakcie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Ciechocinek 2019

WRZESIEŃ
Najlepsi młodzi bokserzy z całego kraju
mierzyli się w ringu
podczas rozgrywanych
w Ciechocinku XXVII
Młodzieżowych Mistrzostw Polski.

SIERPIEŃ
W trakcie piątego
Katolickiego Pikniku
Rodzinnego bawiliśmy
się przy przebojach
zespołu Weekend.

Cygański tabor
tradycyjnie rozłożył
się na płycie stadionu
miejskiego, a na scenie
wystąpiło ponad trzydziestu artystów.

Ciechocinek gościł wojewódzkie dożynki. Ulicami miasta przeszedł
korowód dożynkowy,
a w Muszli Koncertowej wystąpiły gwiazdy
kabaretu i rocka.
Zdrój Ciechociński 11

FERIE 2020
MOC ATRAKCJI DLA DZIECI
Od 27 stycznia do 9 lutego w naszym
województwie trwają ferie zimowe.
Dla uczniów jest to czas na odpoczynek
od codziennych szkolnych obowiązków
i nabranie energii. Aby te dwa tygodnie nie
upłynęły najmłodszym tylko przed komputerem i telewizorem Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Miejskie Centrum Kultury oraz
Miejska Biblioteka Publiczna przygotowali
szereg propozycji: zarówno dla tych najmłodszych, jak i dla starszych dzieci.

FERIE Z MCK
- projekcja filmu „Tajni i fajni”
- projekcja filmu „Młody
renifer Alex”
- projekcja filmu „Ratujmy Florę”
- warsztaty LEGO
- warsztaty świec żelowych
- warsztaty gitarowe
- warsztaty umuzykalniające

UNIWERSYTET
AKTYWNY NIE
TYLKO
Z NAZWY

FERIE Z OSIR
- zajęcia pływania
- zajęcia piłki nożnej
- zajęcia bokserskie
- wyjazd na zajęcia sportowe
na lodowisko w Toruniu
- zajęcia karate
- zajęcia piłki siatkowej
- zajęcia hokeja na hali
- turnieje streetball`a
- turnieje minisiatkówki
- turnieje tenisa stołowego
Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej
www.osir.ciechocinek.pl
na część zajęć
obowiązują zapisy

Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej
www.mck.ciechocinek.pl
na część zajęć
obowiązują zapisy

FERIE Z BIBLIOTEKĄ
- warsztaty z Gonzo – animatorem radości
- sesja gier RPG
- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci
- ekoanimacje z animatorką
- warsztaty literacko – plastyczne
- Klub Gier Niekomputerowych PlanszówkoGranie
- warsztaty kodowania
Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej
www.biblioteka.ciechocinek.pl
na część zajęć
obowiązują zapisy

We wtorek 14 stycznia br. w sali
widowiskowo – kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku
odbył się kolejny wykład dla słuchaczy Uniwersytety dla Aktywnych.
Tym razem na zaproszenie Rady
Programowej uczelni przed studentami wystąpił i wygłosił referat
znany w naszym ciechocińskim środowisku lekarz, działacz społeczny
i samorządowy, a od niedawna (16
kwietnia 2019 r.) Konsul Honorowy
Tunezji w Toruniu Lotfi Mansour.
Podczas interesującego wykładu
prelegent przybliżył słuchaczom historię i dzień dzisiejszy kraju, z którego pochodzi. Swoje wystąpienie
wzbogacił o przykuwający uwagę
pokaz multimedialny. Po wykładzie zainteresowani tematem mieli
możliwość porozmawiać z Panem
Konsulem i wypytać o wiele szczegółów.
Nim nasz Gość rozpoczął wykład,
zebrani wzięli udział w licytacji
przedmiotów, z których sprzedaży
uzyskane kwoty zasiliły konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Od lat w drugą niedzielę stycznia
wolontariusze UdA wychodzą na
ulice Ciechocinka, by kwestować
na rzecz WOŚP. Tak było również
w tym roku. Dnia 12 stycznia pieniądze do puszek Orkiestry zbierali
Jadwiga i Ryszard Szubowie, Taida
Dembska, Teresa Prysak, Teresa
Witkowska i Józef Wojtelewicz;
na lekcjach i w biurze uniwersytetu
pieniądze zbierały Bogumiła Janczak-Hausner i Krystyna Sadłek.
W niedzielę zebrano 3614,92 zł,
natomiast podczas wtorkowej
aukcji i do „małej skarbonki”
(z biura) 971,57 zł.
Razem uniwersytet zebrał
rekordową kwotę 4586,49 zł!
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Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom i Ofiarodawcom.
Klara Drobniewska

OGŁOSZENIA

USUWANIE AZBESTU
W ROKU 2020
W związku z możliwością
uzyskania przez Gminę
Miejską Ciechocinek
dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na zadanie
z zakresu USUWANIA
AZBESTU w roku 2020,
Burmistrz Ciechocinka
ogłasza że, zainteresowani mieszkańcy wyrażający
chęć wymiany pokryć
dachowych azbestowych
mogą składać wnioski dotyczące usuwania azbestu
i wyrobów zawierających
azbest na rok 2020.
Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte
w „Programie usuwania i
unieszkodliwiania odpa-

dów zawierających azbest
dla Miasta Ciechocinka na
lata 2013-2032”. Dofinansowanie obejmuje koszty
związane z demontażem,
transportem i utylizacją
pokryć dachowych lub
innych elementów zawierających azbest.
Dofinansowaniem nie
będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.
W związku z powyższym
osoby planujące w 2020 r.
usunięcie wyrobów
zawierających azbest
z dofinansowaniem zobowiązane są do złożenia w
Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w terminie do
06 marca 2020 r. wniosku
wraz z załącznikami.

MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ
TELEFON W SPRAWIE SENIORA

722 090 098
RADA MIEJSKA SENIORÓW






NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
DOFINANSOWANIA NA WYMIANĘ
ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA
Burmistrz Ciechocinka ogłasza nabór wniosków o
przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka.
Zakwalifikowani uczestnicy projektu będą mogli uzyskać dofinansowanie m.in. na zakup, montaż i uruchomienie instalacji źródła ciepła w kwocie 4.000,00 zł.
Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami
nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe, na których
posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny,
wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.
W związku z powyższym wnioski wraz z wymaganymi
załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Ciechocinku w terminie do dnia 16 marca 2020 r. Wzór wniosku dostępny jest w tut. Urzędzie,
pok. nr 16 oraz na stronie internetowej
www.bip.ciechocinek.pl



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

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

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

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

DYŻURY
Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyjmują wyborców i interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 13:30-15:30 w siedzibie
Urzędu Miejskiego.
• Adamczyk Grzegorz: 2 marca, 15 czerwca, 28 września
• 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: 13 stycznia, 27 kwietnia, 10 sierpnia, 16 listopada
• Rybczyńska Agnieszka: 20 stycznia, 5 maja, 17 sierpnia, 23 listopada
• Skibiński Daniel: 27 stycznia, 11 maja, 24 sierpnia, 30 listopada
• Skotnicki Wojciech: każdy wtorek w godz. 16:00-17:00
• Sobieraj Sebastian: 10 lutego, 25 maja, 7 września, 14 grudnia
• Szadłowski Dariusz: 17 lutego, 1 czerwca, 14 września, 21 grudnia
• Zieliński Wojciech: 24 lutego, 8 czerwca, 21 września, 28 grudnia

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

GEN. JÓZEF HALLER
AUTORKA: ALDONA NOCNA

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.
Chociaż działania wojenne zakończyły
się w 1918 r., układ pokojowy podpisany
przez Niemcy i państwa Ententy został
ratyfikowany 10 stycznia 1920 r. Traktat
wersalski ustalił wiele granic międzypaństwowych. Już wcześniej, w październiku
1919 r. utworzono Front Pomorski, którego zadaniem było przejmowanie ziem pomorskich. Dowodził nim gen. Józef Haller.
Siedziba dowództwa frontu znajdowała
się w Skierniewicach, gdzie Haller opracował szczegółowy plan zajęcia Pomorza.
Wspominał ten okres następująco: „Zostało więc uchwalone, że przejmowanie
ziem pomorskich rozpocznie się na południe od Torunia, do Gniewkowa przy szosie Poznań – Inowrocław – Toruń. Z drugiej zaś strony od Mławy na Działdowo,
Brodnicę, Grudziądz. 16 stycznia wmaszeruje 16. Dywizja Pomorska do Torunia.”
Plany zostały zrealizowane nieco później,
18 stycznia. Żołnierze musieli znaleźć zakwaterowanie w pobliżu dawnej granicy
na rzece Tążynie. Nic też dziwnego, że
1 Pułk Ułanów Krechowieckich, którego
zadaniem było przejęcie ziem Pomorza,
stacjonował wtedy w Ciechocinku, gdzie
były liczne pensjonaty. 15 stycznia przybył tu gen. Józef Haller. Przegląd wojska
odbył się na terenie między tężniami, który wówczas jeszcze nie był zabudowany
i zadrzewiony. 18 stycznia 1920 r. oddziały 1 Pułku Ułanów Krechowieckich ruszyły z Ciechocinka na Toruń, przekraczając
niedawną granicę rosyjsko-niemiecką.
Potem przejmowały kolejne miejscowości
od wycofujących się wojsk niemieckich.
A już 10 lutego w Pucku gen. Józef Haller
dokonał uroczystych zaślubin Polski z morzem.
Kim był gen. Józef Haller von Hallenburg,
nazywany „Błękitnym generałem”? Urodził się w 1873 r. w Jurczycach pod Krakowem. Wychowywał się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Dziadek walczył
w powstaniu listopadowym, zaś ojciec
wziął udział w powstaniu styczniowym.
Duży wpływ miała na niego atmosfera
religijna panująca w domu. Haller podobnie jak inni członkowie rodziny należał do
Sodalicji Mariańskiej, był też tercjarzem.
Studiował na wydziale artylerii Akademii Technicznej w Wiedniu. W 1910 r. po
15-letniej służbie w wojsku austriackim
wystąpił z niego w stopniu kapitana i zajął
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się działalnością społeczną. Działał w ruchu spółdzielczym, organizując różne kursy. Zaangażował się też w ruch skautowy,
przekształcając go w harcerstwo. Opracował z kolegami wzory oznak i terminów
harcerskich, które obowiązują do dziś.
Szczególny wkład wniósł w stworzenie
krzyża harcerskiego, proponując połączenie w nim motywu krzyża maltańskiego
i polskiego krzyża Virtuti Militari z umieszczoną w środku lilijką symbolizującą czystość, a hasło „Czuwaj” stało się organizacyjnym zawołaniem harcerzy. Związał
się też z Towarzystwem Gimnastycznym
„Sokół”, które pragnął zmilitaryzować. Po
wybuchu I wojny światowej brał udział
w walkach przeciwko Rosji w Legionach
Polskich. W marcu 1915 r. awansował do
stopnia pułkownika. Był dowódcą 2 Brygady Legionów Polskich. W lutym 1918 r.
przebił się przez front austriacko-rosyjski,
aby połączyć się z polskimi formacjami
w Rosji. Dowodził II Korpusem Polskim
na Ukrainie. W kwietniu 1918 r. otrzymał
nominację na stopień generała. Brał udział
w bitwie pod Kaniowem. Uniknął niewoli.
Przedostał się do Moskwy, gdzie stanął na
czele Polskiej Komisji Wojskowej.
Latem 1918 r. przedostał się do Francji,
gdzie objął formalne dowództwo nad formowaną wówczas Błękitną Armią, która
została uznana za samodzielną sojuszniczą armię polską. Oddziały polskie pod
dowództwem gen. Józefa Hallera walczyły z Niemcami na froncie zachodnim. Po
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zakończeniu wojny do czerwca 1919 r.
armia została przetransportowana do Polski, wzmacniając Wojsko Polskie. Kiedy
21 kwietnia 1919 r. gen. Haller przybył
do Warszawy, witano go jak bohatera
narodowego. Otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta. Armia Hallera brała
udział w wojnie polsko-ukraińskiej, potem
przejmowała Pomorze, walczyła też z bolszewikami. Po wojnie „Błękitny generał”
pełnił różne funkcje w wojsku, przewodniczył Związkowi Harcerstwa Polskiego, był
posłem na sejm. Potępił przewrót majowy, w wyniku czego w lipcu 1926 r. został
przeniesiony w stan spoczynku. Osiedlił
się w Gorzuchowie pod Chełmnem. W latach 30. organizował opozycję wobec sanacji. Był prezesem Stronnictwa Pracy. Po
1939 r. przedostał się do Francji, wszedł
w skład rządu jako minister bez teki.
W USA zachęcał Polonię do wstępowania
do Wojska Polskiego we Francji, był też
ministrem oświaty. Po zakończeniu wojny
wybrał los emigranta. Zmarł w Londynie
w 1960 roku. W 1993 r. jego prochy przywieziono do Polski i spoczęły w kościele
garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie.
Inspirował artystów, śpiewano o nim pieśni, tworzono wiersze. Artur Oppman pisał: „A zwycięzcom – pieśń Hallera/wolnym życiem będzie grać!” Po 1989 roku
zaczęto stawiać jego pomniki: znajdują się
w Pucku, Władysławowie, Szczecinie oraz
w pobliskim Toruniu.
Aldona Nocna

#ZDANIEM PSYCHOLOGA

WYŚCIG PORÓWNAŃ
AUTOR: MONIKA KOFEL-DUDZIAK

Mechanizmy, które sprzyjają różnorodności, są wpisane w rozwój człowieka. Mierząc
wszystkich jedną miarą, narażamy się na straty. Ciągłe porównywanie może dla nas
wszystkich stać się przyczyną porażki osobistej, wychowawczej czy też zawodowej.
Czy wielokrotnie w ciągu dnia zaglądasz na platformy społecznościowe?
Oglądasz zdjęcia opublikowane przez
firmy odnoszące sukces. Myślisz sobie,
że nigdy nie osiągniesz ich poziomu.
Znaczące obniżenie nastroju wywołane przez media społecznościowe
dotyka przede wszystkim nastolatki,
które porównują swoje życie i dokonania na Facebooku czy Instagramie.
Podatnych na tą przypadłość jest coraz
więcej osób dorosłych i tych aktywnych biznesowo. Wielu z nas pracuje
online i  musi być na tych platformach.
Jednak możemy przestać obserwować większość profili, nie sprawdzać
non stop osi czasu. Wybrać te osoby,
marki lub firmy, które mają pozytywny
wpływ na Twoje życie, ale do których
się nie porównujesz. Kontemplując jedynie swoje niedoskonałości będziesz
stać w miejscu. Skoncentruj się na swojej pracy. Wchodź na platformy wyłącznie w celu opublikowania czegoś nowego, odpowiedzenia na komentarze
i wiadomości skierowane do Ciebie czy
Twojej działalności. Skup się na tym, co
Ty kreujesz i do czego dążysz.

Porównywanie do pewnego momentu może wydawać się motywujące.
Do czasu kiedy chcemy dorównać. Jednak w dalszej perspektywie nasz wynik
nie daje satysfakcji - bowiem zawsze
znajdziemy kogoś lepszego. Sąsiadka ma lepszego męża, siostra bardziej
zdolne dzieci, przyjaciel lepszy samochód - czasami wpadamy w łędne koło
porównywania. Odbija się to negatywnie na naszym samopoczuciu. Prze-

stajemy iść własnym torem, stajemy
w cieniu innych. Rośnie w nas zazdrość
i złość bądź sfrustrowani rezygnujemy.
Ogranicz swoją obecność w mediach
społecznościowych. To tylko wykreowana rzeczywistość, tak na prawdę
nie wiesz, co się dzieje w realu. Rezygnując z porównywania, zauważysz
siebie. Zamiast się dołować, poszukaj
swoich mocnych stron - wypisz je, narysuj, stwórz pozytywny obraz siebie
i nowych możliwości. Nie rywalizuj, nie
musisz być kimś innym. Spróbuj wykorzystać to, co czyni cię wyjątkowym.
Przestań oddalać się od siebie poprzez
porównywanie i dążenie do nie swojego celu. W tym wyścigu nie warto brać
udziału.
W życiu nie chodzi o to, by kogoś
wyprzedzić, ale o to, by być szczęśliwym. Trzeba podjąć wysiłek, by zrozumieć siebie, naszą wyjątkowość,
nasze potrzeby, sposoby radzenia sobie, pragnienia i marzenia. Im prędzej
uświadomimy sobie, że nie warto się
porównywać z innymi, tym szybciej
możemy skupić się na własnych celach
i zbudować ścieżkę realizacji własnych
marzeń. Bądź najlepszą wersją siebie.

Monika Kofel-Dudziak

IZYDOR ZARĘBA

AUTOREM ZDJĘCIA JEST:

ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
FOTOGRAFICZNYCH PRZY MIEJSKIM
CENTRUM KULTURY

FOTOMIGAWKA

W rodzeństwie porównywanie dzieci jest stratą dla każdej ze stron: i tej
„lepiej” i tej „gorzej” wypadającej. Powoduje nasilenie rywalizacji i buduje
niechęć między rodzeństwem. Problem

porównywania rodzeństwa pojawia
się często w szkołach. Niby nie ma nic
w tym złego, że powie się młodszemu,
jaki to starszy był mądry i pracowty.
Niby - niestety. Nauczyciele chcą w ten
sposób zmotywować, jednak dzieci
odbierają to inaczej. Mniej lub bardziej
świadomie buntują się przeciwko porównywaniu, a na pewno bardzo tego
nie lubią. Każde z nich ma potrzebę bycia innym, wyjątkowym - nie wrzucajmy ich na siłę do jednego worka. Jeśli
starsze jest mózgiem matematycznym,
to nie musimy ciągle o tym przypominać młodszemu, który cudnie gra
na pianinie i pisze wiersze do szuflady. No chyba, że chcemy by czuło się
gorsze. Nawet jeśli nie powiemy tego
wprost, nasz komunikat wynikający
z porównywania tak będzie odebrany.
Dodatkowo zbudujemy niepotrzebny
mur między dziećmi.

#Zdaniem Psychologa
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W „BAJCE”

Dziadkowie w życiu
każdego dziecka
pełnią bardzo ważną
rolę. Nikt nie jest
tak cierpliwy
i opiekuńczy, jak oni.
Nikt nie rozpieszcza
tak dzieci, jak właśnie
babcia i dziadek.
Ukochanym babciom i dziadkom za cierpliwość, opiekę, poświęcony czas i ogrom
bezinteresownej miłości dziękowały przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 1
w Ciechocinku „Bajka”.

W specjalnie przygotowanym przedstawieniu
dzieci z grupy „Misie” recytowały wierszyki,
śpiewały piosenki i prezentowały swoje umiejętności taneczne.
Licznie przybyli na uroczystość dziadkowie

BAWIĄ SIĘ
W czwartek 19 stycznia br., w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Ciechocinku odbył się bal karnawałowy.
Nauczyciele i uczniowie przygotowywali się
do tego wyjątkowego przedpołudnia (klasy
I-III) i wieczoru (klasy IV-VIII) już od kilku dni.
Przystrojona balonami i serpentynami sala
gimnastyczna faktycznie przypominała tę balową. W karnawałowy nastrój wprowadził zarówno małych, jak i dużych, Marcin Nowacki,
który poprowadził obie zabawy. Inny repertuar dla młodszych, inny dla starszych, jednak
jedni i drudzy doskonale się bawili. Było radośnie, kolorowo i energicznie.

BAWIĄ SIĘ

Uczniowie w najróżniejszych strojach tańczyli
i bawili się przy największych hitach. Trzeba
przyznać, że wyobraźnia rodziców i ich pociech nie znała granic, oprócz tradycyjnych

przebrań., tj. policjantów, strażaków, piratów czy księżniczek, pojawiła się cała plejada
zwierzątek. Prym wiodły postaci z bajek, królowała chłodna Elsa z „Krainy Lodu”, nie brakowało także Avengersów, po szkole biegało
kilku Hulków.
Przerwy przebierańcy spędzali w salach z wychowawcami, gdzie rodzice przygotowali dla
nich słodki poczęstunek. Wspólna zabawa
przyniosła najmłodszym wiele radości i dużo
uśmiechów.
Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie finansowe wsparcie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1, a także Stowarzyszenia Przyjaciół
naszej szkoły. Zapraszamy przebierańców już
za rok!

„Hej Kolęda, Kolęda!”
23 stycznia w Teatrze
Letnim odbył się
kolejny już
koncert kolęd
i pastorałek pt.
„Hej Kolęda
, Kolęda!”.
Na wydarzenie zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ciechocinku, Studio Piosenki Ajki oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1
w iechocinku przybyły tłumy gości. Teatr Letni przepełniony był po brzegi chętnymi, by powrócić jeszcze choć
na chwilę do magii Świąt Bożego Narodzenia.
Na deskach Teatru zaprezentowały się Ajki, Ajeczki,
Kapela Nie Do Zdarcia, Solinki oraz recytatorzy. Wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
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z dumą oraz kręcącą się łezką w oku oglądali
występy swoich ukochanych wnucząt.
Po występie artystycznym dziadkowie zostali
zaproszeni na słodki poczęstunek.

Fot. OSiR Ciechocinek

ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR 2020
15 stycznia w Hali Sportowej OSiR odbyła się kolejna impreza w ramach największego w Europie cyklu imprez sportowych
dla przedszkolaków, czyli ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR 2020. W okresie styczeń-marzec odbędzie się ponad 90 imprez,
w których udział weźmie około 20000
przedszkolaków uczestniczących w ogólnopolskim systemie rozrywki ruchowej
PRZEDSZKOLIADA.PL.
W ciechocińskiej edycji ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR 2020, udział wzięło 220
Aktywnych Przedszkolaków z Ciechocinka.
Na zakończenie sportowych zmagań
wszystkie Aktywne Przedszkolaki otrzymały dyplomy, medale i niespodzianki.

OSIREK CUP
W sobotę 11 stycznia w Hali Sportowej przy
ul. Lipnowskiej 11c w Ciechocinku odbył się turniej
dla kategorii wiekowej Orlik rocznik 2010.

W turnieju udział wzięło 8 drużyn: Soccer
Inowrocław, UKS Jedynka Aleksandrów
Kujawski, Gol Brodnica, Olimpia Grudziądz, Sparta Brodnica, Włókniarz Toruń
oraz dwie drużyny ciechocińskiego Zdroju.
Zgłoszone drużyny rozegrały najpierw
fazę grupową - eliminacyjną po czym 4
drużyny awansowały do grupy - Ligi Mistrzów oraz 4 drużyny awansowały do
grupy - Ligi Europy.
W Lidze Europy znalazły się: Soccer Inowrocław, UKS Jedynka Aleksandrów Kujawski, Zdrój OSiR Ciechocinek I, Zdrój
OSiR Ciechocinek II.
W Lidze Mistrzów znalazły się następujące drużyny: Gol Brodnica, Sparta Brodnica, Olimpia Grudziądz, Włókniarz Toruń.

Klasyfikacja końcowa ukształtowała
się następująco:
1. Gol Brodnica
2. Sparta Brodnica
3. Olimpia Grudziądz
4. Włókniarz Toruń
5. Zdrój OSiR Ciechocinek I
6. Zdrój OSiR Ciechocinek II
7. Soccer Inowrocław
8. UKS Jedynka Aleksandrów Kujawski
NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU:
Borys Łącz (Olimpia Grudziądz)
NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU:
Tymon Rentflejsz (Gol Brodnica) - 8 bramek
NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU:
Karol Kubczyk (Gol Brodnica)
Najlepszy Bramkarz oraz Zawodnik turnieju
został wybrany przez trenerów drużyn.

CIECHOCIŃSKIE PŁYWACZKI Z SUKCESAMI
Zawodniczki z klubu pływackiego UKS Kurort mogą
pochwalić się nie lada osiągnięciami w zawodach pływackich.
Od września 2019 zdobyły
w sumie 32 złote medale,
18 srebrnych, 10 brązowych
i 8 pucharów.
Na 9. Sportowych Spotkaniach Różnej Rangi, od

zawodów okręgowych po
ogólnopolskie i ostatnio
międzynarodowe, najwięcej
pierwszych miejsc, bo aż 14,
wywalczyła jedenastoletnia
Natalia Jabłońska ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Ciechocinku. Do tego 5 srebrnych krążków oraz 4 puchary za sumę najwyższych
wyników punktowych wg
tabeli FINA.

Swoją przygodę ze sportem
zaczęła w 2015 roku pod
czujnym okiem Pani Małgosi i Pana Tomka, trenerów z UKS Kurort. Obecnie
zajmuje czołowe miejsca
w rankingach wojewódzkich (stylem klasycznym jest
pierwsza). Zaczyna pojawiać
się również, w pierwszej
dwudziestce, w klasyfikacji
krajowej.
Sport
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REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

LUT

15-16

„1917”

wojenny, dramat, prod. USA, czas 1 h 59 min
od 15 lat.
• 15.02 (sobota), godz. 19.00
• 16.02 (niedziela), godz. 19.00

„Gwiezdne wojny: Skywalker.
Odrodzenie 3D”

„Psy 3. W imię zasad”
sensacyjny, prod. Polska,
czas 2 godz., od 15 lat

Przygodowy, sci-fi, prod. USA,
czas 2.35, od 7 lat,

1.02 (sobota), godz. 19.00
2.02 (niedziela), godz. 19.00

1.02 (sobota), godz. 15.30

„Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”
sensacyjny, prod. Polska, czas 2.20, od 15 lat
7.02 (piątek), godz. 19.00
8.02 (sobota), godz. 16.00 i 19.00
9.02 (niedziela), godz. 19.00
10.02 (poniedziałek), godz. 19.00

„Młody
renifer Alex 2D”
animacja, familijny, przygodowy, prod. Francja,
czas 1.26,
3.02 (poniedziałek),
godz. 12.00
4.02 (wtorek), godz. 12.00

„Ratujmy Florę”

„Gorący temat”

familijny, fabularny, prod. USA,
czas 1.35,, od 7 lat

biograficzny, dramat, prod. USA,
czas 1.48, od 15 lat

6.02 (czwartek), godz. 12.00
7.02 (piątek), godz. 16.00

9.02 (niedziela), godz. 16.00
10.02 (poniedziałek), godz. 16.00

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

„Kłamstewko”
dramat, komedia, prod. Chiny, USA,
czas 1.38, od 15 lat
22.02 (sobota), godz. 19.00
23.02 (niedziela), godz. 19.00

„Gang zwierzaków 2D”
animacja, komedia, czas 1.29, b/o
29.02 (sobota), godz. 16.00
1.03 (niedziela), godz. 16.00

„Śnieżka i Fantastyczna
Siódemka 2D”
animacja, przygodowy, prod. Korea Pd.,
czas 1.32, b/o
15.02 (sobota), godz. 16.00
16.02 (niedziela), godz. 16.00

„Zenek”
dramat, komedia, prod. Chiny, USA,
czas 1.38, od 15 lat
28.02 (piątek), godz. 16.00 i 19.00
29.02 (sobota), godz. 19.00
1.03 (niedziela), godz. 19.00
Dla filmów w systemie 2D:
– bilet normalny 15 złotych
– bilet ulgowy 10 złotych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane

animacja, familijny, komedia, prod. Wlk. Brytania, czas 1.30, b/o

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

22.02 (sobota),
godz. 16.00
23.02 (niedziela),
godz. 16.00

Uwaga! Nie przyjmujemy rezerwacji indywidualnych, tylko
rezerwacje dla grup zorganizowanych – minimum 20 osób.
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„Superpies
i Turbokot 2D”

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

KALENDARZ WYDARZEŃ

LUT

15

SOB

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

15 lutego, hala sportowa OSiR Ciechocinek,
ul. Lipnowska 11C

LUT

LUT

LUT

05

04

ZAJĘCIA MUZYCZNE

14

WARSZTATY ŻELOWE

- godz. 10.00
zajęcia umuzykalniające dla początkujących
- godz. 11.00
warsztaty gitarowe dla zaawansowanych
ZAPISY: sekretariat MCK tel. 54 234 18 94.

4.02.2020, Miejskie Centrum Kultury, ul. Żelazna 5

MODRA SOWA
warsztaty świec
żelowych
ZAPISY: sekretariat MCK
tel. 54 234 18 94

RECITAL
KRZYSZTOFA
DAUKSZEWICZA
Wydarzenie
organizowane przez
Miejskie Centrum Kultury,
więcej szczegółów
wkrótce.

5.02.2020, godz. 10:00, Miejskie
Centrum Kultury, ul. Żelazna 5

14.02.2020, sala
widowiskowo – kinowa
Miejskiego Centrum
Kultury, ul. Żelazna 5

LUT

LUT

LUT

22

29

RETRANSMISJA BALETU
„RAJMONDA”

TURNIEJ
SIATKÓWKI DLA
DZIECI KL. 4-8

POZNAJ REGION
Z PRZEWODNIKIEM

Retransmisja z Teatru Bolszoj, bilety
w cenie 20 złotych do nabycia w sekretariacie MCK. Szczegóły
tel. 54 234 18 94

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

Bezpłatne zwiedzanie uzdrowiska lub
Dworku Prezydenta RP z przewodnikiem
w ramach wojewódzkiej akcji. Zapisy do 20
lutego od na stronie internetowej
https://kujawsko-pomorskie.travel/.
Liczba miejsc ograniczona.
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19.02.2020, godz. 15:30, sala widowiskowo –
kinowa Miejskiego Centrum Kultury,
ul. Żelazna 5

22.02.2020, hala
sportowa OSiR
Ciechocinek,
ul. Lipnowska 3

29.02.2020, ulice Ciechocinka
i Dworek Prezydenta RP
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Odkryj Ciechocinek!
Dzień babci i dziadka w „Bajce”
fot. Iza Stawiszyńska

