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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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IWONA PAVLOVIĆ
ODSŁONIŁA SWOJĄ
GWIAZDĘ NA
CIECHOCIŃSKIM
DEPTAKU SŁAW
W sobotę 8 sierpnia w samo południe
na Ciechocińskim Deptaku Sław rozbłysła kolejna Gwiazda.
Swoją pamiątkową tablicę odsłoniła Iwona Pavlović – wielokrotna mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim,
znana szerszej publiczności jako jurorka popularnego programu “Taniec
z Gwiazdami”.
Wizyta tancerki rozpoczęła się spotkaniem w Teatrze Letnim. Tam zgromadzeni goście mieli okazję posłuchać ciekawych anegdot z życia gwiazdy.
Następnie na ciechocińskim deptaku
odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy.
– Kiedy przyjechałam tu pierwszy raz,
od razu zakochałam się w tym mieście. Nie wiem, co to się wydarzyło.
Nawet dziś się zastanawiam, czy to
te wszystkie atrakcje, na pierwszym
miejscu z tężniami czy ludzie, których
poznałam? Myślę, że to połączenie
tych atrakcji i ludzi spowodowały, że
w wakacje przyjechałam tutaj i mam
nadzieję przyjeżdżać. Relaksuje się tu
i jestem zachwycona tym miejscem –
przyznała Iwona Pavlović, odsłaniając swoją gwiazdę.
Na zakończenie uroczystości, przybyli na wydarzenie mieszkańcy Ciechocinka i kuracjusze, mieli okazję
podziwiać pokaz taneczny par z Tanecznego Klubu Sportowego „Dance
& Dance” z Torunia.
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OTWARCIE MUZEUM WARZELNI SOLI
I LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
W sobotę 1 sierpnia
w Ciechocinku otwarto
jedyne w Polsce
Muzeum Warzelni Soli
i Lecznictwa
Uzdrowiskowego.

Gruntowny remont umożliwił stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy
i turyści odwiedzający Ciechocinek
będą mogli oglądać eksponaty związane z warzelnictwem i działalnością
uzdrowiskową miasta. Można tutaj
zobaczyć aparaty do gimnastyki leczniczej z początku XX wieku, elementy
wykorzystywane w produkcji soli spożywczej, a także zabytkowe urządzenia, które służyły do budowy tężni.
Ciechocińska warzelnia soli jest unikatowym zabytkiem przemysłowym,
w którym niezmiennie od 185 lat w
tradycyjny sposób produkowana jest
sól spożywcza. Odbywa się tu ostatni
etap odparowywania i krystalizacji solanki. Roztwór solny spływający z tężni dociera tu rurociągiem, a następnie
jest podgrzewany w otwartych, płaskich naczyniach zwanych panwiami.
Osadzające się kryształki suszy się w
drewnianych parownikach i tak powstaje gotowy produkt, który trafia do
magazynu. Warzona, czyli gotowana
sól to najlepszy gatunek soli jadalnej.
W procesie jej produkcji powstaje także szlam i ług wykorzystywany do zabiegów leczniczych.
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Z życia miasta

FESTIWAL PIOSENKI MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ. PATRYCJA BŁACH
Z GRAND PRIX.
Patrycja Błach zdobyła Grand Prix XXIV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Młodzieży
Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne”, który od 30 lipca do 2 sierpnia odbywał się w Ciechocinku.
Za nami koncert galowy 24. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne” w Ciechocinku.
Impreza odbywająca się w Muszli
Koncertowej w parku Zdrojowym
jak co roku zgromadziła tłumy słuchaczy.
– Dla mnie to ogromna radość, ale
i wielki honor spotkać się z państwem, cudowną widownią, która
przyjęła nasze zaproszenie – mówił
podczas galowego koncertu 1 sierpnia burmistrz Leszek Dzierżewicz –
Jestem z tym festiwalem od początku. Widziałem, jak rozwijał się, rósł,
zmieniał swoje oblicze.
Wyniki XXIV Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Młodzieży
Niepełnosprawnej
Grand Prix:
Patrycja Błach
Kategoria do lat 16:
1. miejsce: Julia Walczyna
2. miejsce: Nikola Wojciechowska
3. miejsce: Kacper Kujawski
Kategoria do 25 lat:
1. miejsce: Amelia Dubanowska
2. miejsce: Agata Popławska
3. miejsce: Alicja Grzybicka
Wyróżnienia:
Kalina Kusterska, Kacper Cieślik, Krzysztof
Duda, Krzysztof Seredyński, Natalia Mikołajczak, Julia Gradomska, Dawid Poliński

Festiwal „Impresje Artystyczne” odbywa się nieprzerwanie od 1996 roku,
wcześniej organizowała go śp. Grażyna Świtała, a od kilku lat robi to Fundacja Pro Omnibus.
Festiwal to nie tylko konkursowe
przeglądy. Tradycyjnie na dwa tygodnie przed koncertami ruszyły
warsztaty wokalne, podczas których
uczestnicy ćwiczyli z instruktorami emisję głosu, dykcję, artykulację, repertuar i śpiew samodzielnie
wybranych utworów. Warsztaty te
pozwalają uczestnikom poznać się
i zawiązać nowe znajomości oraz
przyjaźnie, sprawiają, że impreza ma
niemal rodzinny charakter.

Wyróżnienie specjalnie Fundacji:
Marek Okręglicki
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GALA TENORÓW PO RAZ SZESNASTY
Podczas dwóch dni festiwalu Wielka Gala Tenorów w ciechocińskiej muszli
koncertowej rozbrzmiewały głosy znakomitych polskich śpiewaków.

Tegoroczny festiwal rozpoczął się w piątek 21 sierpnia Koncertem Laureatów
Turniejów Polskich Akademii Muzycznych.
Ciechocińska publiczność tłumnie zgromadzona w parku Zdrojowym miała okazję
wysłuchać koncertu w wykonaniu Macieja
Falkiewicza, Jakuba Szmidta, Łukasza Jakubczaka, Davida Roj, Bartosza Nowaka
oraz Maksymiliana Skiba. Gwiazdami wieczoru byli Olga Maroszek oraz Mateusz
Stachura. Wszystko to przy akompaniamencie Orkiestry Salonowej im. Jana Kiepury z Łodzi.
- Dzięki inicjatywie Dariusza Stachury, znakomitego tenora, kolejny raz możemy przeżywać wspaniały muzyczny wieczór – mówił burmistrz Leszek Dzierżewicz – Jestem
przekonany, że dzisiejsze fantastyczne
wykonania na długo pozostaną w państwa
pamięci.
Drugiego dnia festiwalu podczas koncertu
„Wszystko o miłości” na scenie ciechocińskiej Muszli Koncertowej zaprezentowali
się: Hanna Okońska, Aleksandra Wiwała,
Krzysztof Marciniak, Łukasz Ratajczak,
Dominik Sutowicz, Paweł Skałuba oraz Dariusz Stachura.
- Przez ostatnie miesiące mogliśmy działać
albo w internecie, albo wcale – mówił Dariusz Stachura – Dziękujemy panu burmistrzowi Leszkowi Dzierżewiczowi, że mimo
pandemii i obstrzeżeń z nią związanych,
mogliśmy się dziś tutaj spotkać. Jesteście
najlepszą publicznością, jaką mamy.
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Tegoroczny obóz harcerski zorganizowany
przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 8 Ciechocińską Drużynę Harcerzy “SPARTANIE” odbywał się w dniach od 1 do 10
lipca 2020 roku nieopodal miejscowości SOKOLE-KUŹNICA zlokalizowanej nad Zalewem Koronowskim.. W obozie harcerskim,
mimo panujących obostrzeń sanitarnych,
wzięło udział 18 osób zrzeszonych w drużynie. Mimo, iż obóz trwał 10 dni, kadra
ciechocińskiej ósemki (pwd. Szymon Oleśkowski, wyw. Filip Mrówczyński, wyw. Michał Kokowicz, wyw. Maksymilian Zwierzchowski, ćw. Krzysztof Domanowski oraz
komendant obozu phm. Dawid Grabowski),
rozpoczęła działania mające na celu przygotowanie miejsca obozowego do przyjęcia
uczestników już w dniu 26 czerwca. W ciągu
4 dni druhowie pobudowali całą infrastrukturę obozową: przede wszystkim kuchnię
i jadalnię. Postawili także namioty mieszkalne oraz zbudowali umywalnie z infrastrukturą zawierającą krany oraz prysznice z dostępem do bieżącej ciepłej wody.

OBÓZ HARCERSKI 8 CIECHOCIŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ “SPARTANIE”
OBÓZ HARCERSKI 8 CIECHOCIŃSKIEJ
DRUŻYNY HARCERSKIEJ “SPARTANIE”

Podczas obozu komenda miała za zadanie
wdrożyć dodatkowe środki bezpieczeństwa
w postaci dystansu społecznego (2m), stosowania środków dezynfekcyjnych, a także
obowiązek zaznaczenia terenu obozu odpowiednimi środkami. Druhowie oprócz dodatkowych środków bezpieczeństwa mieli
2 razy dziennie mierzoną temperaturę, dzięki czemu opieka medyczna podczas obozu
miała możliwość monitorowania, czy wśród
uczestników nie występują oznaki będące
charakterystyczne dla zakażenia wirusem
SARS-CoV-2.
Jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa był pomiar temperatury osób
wchodzących na teren obozu. Ze względów
sanitarnych tegoroczne odwiedziny rodziców zostały wstrzymane, dzięki czemu harcerze mieli możliwość spędzenia bezpiecznie
wypoczynku w formie obozu harcerskiego.
Podczas trwania obozu harcerze skupiali
się przede wszystkim na pogłębieniu swojej
wiedzy harcerskiej, a także swoich umiejętności przetrwania w lesie. Druhowie poprzez
zajęcia programowe oraz działania metodyczne mogli nauczyć się nowych umiejętności. Tegoroczny obóz harcerski był trochę
inny niż poprzednie obozy ze względu na
obowiązujące wytyczne dotyczące organizacji wypoczynku.
Podczas obozu harcerze samodzielnie przygotowywali także posiłki przy pomocy instruktorów.
Podczas trwania całego obozu pogoda
sprzyjała harcerzom, ostatnie dni obozu
były dniami troszeczkę chłodniejszymi.
W obozie uczestniczyły trzy zastępy “Dziki”,
“Nietoperze” oraz “Jastrzębie”, które przez
cały obóz rywalizowały ze sobą zdobywając
punkty. Wygrana w punktacji tegorocznego
obozu należy do zastępu “Nietoperze”, prowadzonego przez druha wywiadowcę Filipa
Mrówczyńskiego.
Instruktor ZHR phm. Dawid Grabowski HR
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SERCA, KTÓRE CZYNIĄ DOBRO
W ostatnich miesiącach na terenie naszego miasta pojawiły się
czerwone serca, do których można
wrzucać nakrętki.
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Wszystko po to, aby pomóc chorej Kasi Intek. Pieniądze zebrane
ze sprzedaży nakrętek zostały
przekazane na bardzo kosztowną
operację dziewczynki, natomiast
teraz środki zbierane są na równie
kosztowną rehabilitację.
Pierwsze takie serce stanęło przy
sklepie Koniczynka mieszczącym
się na ul. Mickiewicza, dzięki bez-

interesownej inicjatywie Grażyny
i Radosława Kończak. Kolejne zaś
serduszka, do których wrzucać
można nakrętki stanęły przy firmie Kryspan oraz firmie El Sport.
Rodzice Kasi, Patrycja i Piotr Intek, dziękują z całego serca za
okazaną im i jej córeczce bezinteresowną pomoc i wsparcie.

PODZIĘKOWANIE
W imieniu wszystkich uczestników
Klubu Senior + Niezapominajka
w Ciechocinku pragniemy szczerze
i serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrego serca za pomoc i wsparcie okazywane nam
w trakcie trwającej pandemii COVID-19, w szczególności dziękujemy za opiekę i stałą troskę o nas
w czasie trwającego na początku
pandemii lockdownu.
Gorąco dziękujemy Burmistrzowi

Miasta Ciechocinek Panu Leszkowi Dzierżewiczowi, Dyrektorce
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku Pani Ewie
Strzeleckiej-Słomkowskiej, Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ciechocinku
Pani Agnieszce Ochocińskiej, Wychowawcom i Instruktorom naszego Klubu: Pani Renacie Kosteckiej,
Panu Przemysławowi Szreiberowi
oraz Pani Iwonie Różańskiej.

lontariuszce Danucie Komorowskiej,
która uszyła i dostarczyła uczestnikom naszego Klubu maseczki
ochronne.

Serdeczne podziękowania składamy również naszej koleżance wo-

Uczestnicy Klubu Senior +
Niezapominajka w Ciechocinku

Ten trudny czas próby, który przechodzimy, jest też chwilą identyfikującą prawdziwych przyjaciół
naszego Klubu, na których można
liczyć w trudnych chwilach i pozwala ugruntować wiarę w drugiego człowieka.

W CIECHOCINKU POMAGAJĄ
BEZINTERESOWNIE
Pragnę podzielić się z Państwem zdarzeniem, które miało miejsce w naszym mieście 4 sierpnia z udziałem
Pań Krystyny Brożek i Grażyny Tomaszewskiej na deptaku przy tężni. Tam właśnie na spacer udał się
mój mąż Wojtek Wonorski z wnukami Pascalem (10 lat) i Alexem
(8 lat).
W pewnej chwili mój mąż, który
jest cukrzykiem, źle się poczuł
na skutek spadku poziomu cukru
w organizmie. Poprosił starszego
wnuka, by ten przyniósł mu szybko
coś słodkiego. Paskal natychmiast
pobiegł wzdłuż deptaku szukając
ratunku. Łatwo jednak nie było, bo
był to deszczowy dzień i większość
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budek była nieczynna. W pewnym
momencie chłopiec dostrzegł jednak otwarty punkt z goframi i poprosił o coś słodkiego tłumacząc,
że jego dziadek zasłabł. Pani Krysia natychmiast podała chłopcu
suto słodzonego gofra. Paskal
pobiegł z gofrem do dziadka, po
czym wrócił do budki, by za niego
zapłacić. Gdy dołączyłam do moich Panów, wspólnie poszliśmy podziękować za pomoc. Okazało się
wtedy, że w budce pracuje również
Pani Grażyna, której w lipcu wraz
z mężem pomogliśmy odnaleźć
właścicielkę zgubionego portfela
wraz z zawartością, który znalazła
Pani Grażynka. W sobotę 1 sierpnia było jej natomiast dane oddać

złotą obrączkę, którą ktoś znalazł
w pobliżu tężni i jej powierzył.
Informację tę przekazuję z ogromną przyjemnością, by choć w ten
sposób podziękować Paniom Grażynie Tomaszewskiej i Krystynie
Brożek, które są ludzkie i uczciwe.
A Panu Piotrowi Lewandowskiemu gratuluję tak wspaniałego personelu!
Ewa Wonorska

SZTUKA
JAPOŃSKA
W
CIECHOCINKU
„Masakatsu Tagami. Uniwersum koloru” to wystawa obrazów malarskich
z kolekcji Janusza Traczykowskiego,
którą można było oglądać w Salonie Sztuki MCK od 17.08. do 28.08.
(szczegółowe info: www.mck.ciechocinek.pl)
Historia Masakatsu Tagami i Janusza Traczykowskiego to opowieść
o niezwykłej przyjaźni, trwającej 53
lata, kiedy to dwaj chłopcy 16 - letni Janusz z Polski i 20 - letni Masakatsu z Japonii dzięki tygodnikowi
Radar nawiązali kontakt listowny.
Dzieliła ich odległość i „mały” drobiazg - bariera językowa. Pan Janusz napisał list, w którym słowa
polskie zastąpił angielskimi, pisanymi wprost ze słownika. O dziwo
Japończyk odpisał.

Fot. Wojciech Balczewski

“TĘŻNIA W REMONCIE”
W OBIEKTYWNIE
WOJCIECHA
BALCZEWSKIEGO
W gablocie przy wejściu do Miejskiego Centrum Kultury oglądać można wyjątkową
wystawę fotografii. “Tężnia w remoncie” to wybrane prace
Wojciecha Balczewskiego – instruktora fotografii Miejskiego Centrum Kultury.

Przyjaciele przez lata wymieniali się dokonaniami artystycznymi: Polak mi.in:
wydawnictwami literackimi, a Masakatsu swoimi grafikami. Prace były
niesamowite. Kolekcja z roku na
rok powiększała się. Po trwającej
pół wieku korespondencji spotkali
się w Osace.
Masakatsu Tagami swoje prace prezentował w wielu światowych galeriach nie tylko w Japonii, ale także
w Europie: Anglii, Francji czy Niemczech, a także w Polsce, gdzie ambasadorem jego twórczości jest
dziennikarz Janusz Traczykowski.
Kuratorem wystawy jest prof. Paweł Palle-Lewandowski.

Fot. Wojciech Balczewski

„Lokalne tradycje szkutnicze”
W ramach projektu ETNOPOLSKA 2020,
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury oraz Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku zapraszają
28 września 2020 r. do sali widowiskowo
– kinowej MCK na konferencję połączoną z wystawą podsumowującą projekt
„Lokalne tradycje szkutnicze – budowa
płaskodennej pychówki”, mającej na celu
odtworzenie łodzi nieszawskiej wraz ze
stworzeniem audiowizualnego zapisu
procesu jej budowy.

Udział w konferencji zapowiedzieli m. in.
prof. Krzysztof Woźniak, Zbigniew Stasiak (Uniwersytet Warszawski), Anna
Seemann-Majorek. Zakres tematyczny
konferencji obejmie szereg dziedzin związanych z etnografią regionu, np. historię
żeglugi śródlądowej, budowę i historię
jednostek pływających, turystykę rzeczną, osadnictwo w Polsce w ostatnich kilku
wiekach czy dobroczynność lokalną.
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DRUGA CZĘŚĆ WODNEGO PLACU
ZABAW OFICJALNIE OTWARTA!
W sobotę, 15 sierpnia oficjalnego otwarcia drugiej części Wodnego Placu Zabaw dokonał burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz, który wraz z radnymi Dariuszem Barczakiem, Jerzym
Sobierajskim i Pawłem Rosińskim, osobiście przetestował nową zjeżdżalnię zjeżdżając z niej
w swoim ulubionym garniturze.
W II etapie Wodny Plac Zabaw został
rozbudowany o zespół zjeżdżalni przewidzianych dla osób powyżej 12 roku
życia, w skład których wchodzą następujące elementy:

Inwestycja objęła także powstanie podziemnej komory technologicznej wraz
ze strefą sanitariatów. Cały teren został ponadto ogrodzony i kompleksowo
oświetlony.

4-torowa zjeżdżalnia typu Multislide - 31,9 m

– Wszystkim osobom, które odwiedzą
ciechociński kompleks wodny życzę
wspaniałych, niezapomnianych wrażeń.
Korzystajcie Państwo z pięknej pogody
i przygotowanych dla Was atrakcji. Już
dzisiaj informuję, że planujemy budowę
dwóch basenów letnich. Jeden pełnowymiarowy dla dorosłych i drugi nieco
mniejszy dla dzieci, ale to zadanie do
realizacji w przyszłym roku. – zaznaczył
burmistrz Leszek Dzierżewicz w trakcie
oficjalnego otwarcia Wodnego Placu
Zabaw.

zjeżdżalnia typu Rafting – 35,5 m
zjeżdżalnia typu Anaconda - 118 m

Dodatkowo Wodny Plac Zabaw został
rozbudowany o nieckę wodną o powierzchni ok. 450 m2 z zagłębieniem
o wartości 25 cm i elementem fontanny w postaci grzyba dla dzieci najmłodszych.
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Na gości czekają także leżaki, przebieralnie i zaplecze gastronomiczne.
W sąsiedztwie Wodnego Placu Zabaw znajduje się także park linowy,
ścianki wspinaczkowe i korty tenisowe.
Wodny plac zabaw czynny będzie codziennie (przy sprzyjającej pogodzie)
od godz. 10:00 – 18:00. Wstęp wolny. Dzieci do 8 lat korzystają z atrakcji
pod opieką dorosłych.
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OGŁOSZENIA

ECO HARMONOGRAM
Została uruchomiona aplikacja mobilna EcoHarmonogram,
która pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, podając swój adres zamieszkania.
Aplikacja Eco Harmonogram jest darmowa i dostępna do
ściągnięcia w sklepach AppStore (dla systemu IOS), Google
Play (dla systemu android) oraz Windows Phone Store (dla
systemu Windows Phone).
W aplikacji znajdują się również inne informacje takie jak:
• jak należy sortować śmieci,
• gdzie się znajduje i co należy oddawać do PSZOK (punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
• kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów,
• termin płatności za odpady.
Gmina ma możliwość wysłania użytkownikowi aplikacji mobilnej wiadomości o np. zmianie terminu wywozu, zbliżających się imprezach ekologicznych itp. Użytkownik aplikacji
może bezpośrednio do firmy wywozowej i właściwego merytorycznie wydziału w urzędzie zgłaszać problemy z odbiorem odpadów, dzikie wysypiska itp.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

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.

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

Burmistrz Ciechocinka działając w oparciu o art. 35 ust.
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 65.), informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Ciechocinku przy ul. Kopernika 13 oraz na stronie internetowej http://www.bip.ciechocinek.pl zamieszczono
wykazy nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Ciechocinek przeznaczonej do sprzedaży.
20 sierpnia zmarł prof. Marek Grześ, wieloletni mieszkaniec
Ciechocinka, wybitny hydrolog i glacjolog, który przez wiele
lat kierował Zakładem Hydrologii i Gospodarki Wodnej Instytutu Geografii, a potem Zakładem Kriologii i Badań Polarnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Urodził się 23 maja 1946 r. w Zgorzelcu. Studia geograficzne
ukończył na UMK w 1969 r. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał za pracę na temat osadów dennych jezior,
a habilitację na podstawie rozprawy „Zatory i powodzie zatorowe na dolnej Wiśle. Mechanizmy i warunki”. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych poświęconych między
innymi problemom hydrologii Polski. Popularyzator wiedzy
na temat Wisły, której był wybitnym znawcą. Prowadził facebookowy profil „Zrozumieć Wisłę”. Upamiętnił powódź
w Ciechocinku z 1924 r. tablicą na budynku kina i figurką
św. Jana Nepomucena przy ul. Lipnowskiej.
Brał udział w wyprawach naukowych m.in. do Mongolii, prowadził badania glacjologiczne w Górach Skandynawskich
i Tien-szanie. Jego największą pasją były badania polarne na
Spitsbergenie, dokąd wracał wielokrotnie, najczęściej jako
kierownik wypraw.
Został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku.		
				
Aldona Nocna
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DYŻURY
Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyjmują wyborców i interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 13:30-15:30 w siedzibie
Urzędu Miejskiego.
• Barczak Dariusz: 5 października.
• Dziarski Tomasz: 12 października.
• Jucewicz Jarosław: 19 października
• Kędzierska Jolanta: 26 października
• Lipiński Kazimierz: 2 listopada
• Marzec Robert: 9 listopada
• Rosiński Paweł: 16 listopada
• Rybczyńska Agnieszka: 23 listopada
• Skibiński Daniel: 30 listopada
• Skotnicki Wojciech: każdy wtorek w godz. 16:00-17:00
• Sobieraj Sebastian: 7 września, 14 grudnia
• Szadłowski Dariusz: 14 września, 21 grudnia
• Zieliński Wojciech: 21 września, 28 grudnia

OGŁOSZENIE!
Na podstawie art. 30 ust. 1 art. 35 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019.,
poz. 506 ze zm.) w związku z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.
878) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1292) Burmistrz Ciechocinka wprowadził następujące regulacje w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, obowiązujące od dnia 28 lipca 2020 roku do odwołania.
1. Urząd Miejski w Ciechocinku pracuje w pełnym składzie osobowym od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30 - 15.30.
2. Urząd będzie realizował wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy mieszkańcom.
3. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może
być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
4. Ruchem interesantów kieruje obsada Punktu Obsługi Klienta, w którym będzie mógł przebywać tylko jeden
interesant – interesanta obowiązuje zasłanianie ust i nosa, zalecana jest także dezynfekcja rąk lub używanie
rękawiczek ochronnych – interesanci nie stosujący się do obowiązku zasłaniania ust i nosa nie będą obsługiwani.
5. Zaleca się uzgadnianie telefonicznie terminu wizyty w Urzędzie z pracownikiem załatwiającym sprawę - numery telefonów centrali telefonicznej Urzędu: 54-416 18 00, 54-416 18 08, 54-416 18 09, 54-416 18 10.
6. W Urzędzie Stanu Cywilnego - będą załatwiane sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego - (tel. 54-416
18 00 w. 126). Podczas zawierania związku małżeńskiego w Sali Ślubów mogą być obecni, oprócz urzędnika obsługującego i jednego pracownika obsługi, osoby zawierające związek małżeński, świadkowie, 10 zaproszonych
uczestników uroczystości i fotograf (kamerzysta).
7. W Referacie Społeczno-Administracyjnym - będą załatwiane sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów
osobistych, także za pośrednictwem platformy e-PUAP - (tel.: 54-416 18 00 w. 128).
8. W Referacie Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska - będą załatwiane sprawy:
1) z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - (tel.: 54-416 18 00 w. 130);
2) z zakresu ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji - (tel.: 54-416 18 00 w. 130),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów - (tel.: 54-416 18 00 w. 131).
9. W Punkcie Informacji Turystycznej – będą bezpośrednio udzielane informacje turystyczne oraz za pośrednictwem łączności elektronicznej e-mail: it@ciechocinek.pl i telefonicznie pod numerem telefonu 54-416 01 60.
10. Korespondencja i przesyłki kierowane do Urzędu będą przyjmowane w Punkcie Obsługi Klienta przez pracownika Sekretariatu i będą podlegały kwarantannie przez 24 godziny.
11. Kasa w Urzędzie będzie czynna w godzinach 9.00-14.00 - zaleca się dokonywanie wszelkich wpłat (bez prowizji) w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym we Włocławku - Filia w Ciechocinku ul. Zdrojowa 18A
(przy Polo Markecie) lub przelewem bankowym.
12. W sytuacjach kryzysowych możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
1) Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30 - tel.: 54-416 18 00 w. 133;
2) Po godzinie 14.30 i w dni wolne od pracy – tel.: 604 655 657 – przez całą dobę;
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w godzinach pracy Ośrodka tel.: 54-416 10 17.
Zdrój Ciechociński 13
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#Na deptaku w Ciechocinku

MAŁGORZATA IWANOWSKA - LUDWIŃSKA
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.
Okładkę książki „Uzdrowisko Ciechocinek. Zarys
monograficzny”, wydanej w 1983 roku pod redakcją Danuty Iwanowskiej-Jeske, zdobi fotografia
tężni. Alejką parkową idzie dziewczyna w dżinsach,
w chustce w kolorze miodu na głowie. Wydaje się
być krucha wobec monumentalnych budowli w tle.
To Małgorzata Iwanowska-Ludwińska, której rysunki uroczych zakątków Ciechocinka zamieszczone są w tej publikacji.
Ceniona malarka, poetka, pisarka związana jest
nierozerwalnie z uzdrowiskiem. Urodziła się 4 lipca 1950 r. w Poznaniu - rodzinnym mieście swojej matki. Wychowała się w Ciechocinku, bowiem
jej rodzice Anna i Wacław pracowali jako lekarze
w uzdrowisku. Wiele lat mieszkała w legendarnym
Starym Dworku, który po latach rysowała i malowała, ocalając od zapomnienia. Uczyła się w Szkole
Podstawowej nr 1, potem uczęszczała do Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Ciechocinku,
którego absolwentką została w 1968 roku. Co ciekawe, prawdopodobnie jej klasa pojawia się na kartach powieści Edwarda Stachury „Cała jaskrawość”
we fragmencie o lekcji rysunku w parku Zdrojowym. Będąc licealistką, Małgorzata prowadziła
szkolną kronikę, robiła dekoracje na akademie, rysowała plakaty, np. zespołu Szarpidruty, w którym
występował jako uczeń późniejszy współzałożyciel
Res Publica Paweł Kuczyński.
Małgorzata Iwanowska od dzieciństwa lubiła rysować. Pierwszych lekcji udzielali jej mieszkający
w naszym mieście Karol Kossak i Zdzisław Szmidt.
Po maturze utalentowana uczennica dokonała
niełatwego wyboru i podjęła studia na Wydziale
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. W 1973 roku uzyskała dyplom magisterski w pracowni malarstwa sztalugowego prof.
Stanisława Borysowskiego. Po studiach pracowała
w Warszawskiej Galerii Współczesnej Janusza Boguckiego w Teatrze Wielkim. Potem przeprowadziła się do Wrocławia. Pracowała w eksperymentalnej placówce terapii psychiatrycznej poprzez
sztukę w Szpitalu Psychiatrycznym w Lubiążu.
Tam poznała Jerzego Ludwińskiego, krytyka sztuki i dziennikarza, którego poślubiła. Owocem ich
związku jest Daniel Ludwiński, dziennikarz sportowy. W połowie lat 70. Małgorzata powróciła do
Torunia, gdzie wcześniej mieszkała od 1969 roku
po przeprowadzce rodziców z Ciechocinka. Razem
z mężem prowadzili przez kilka lat galerię „Punkt”.
Małgorzata Iwanowska-Ludwińska uprawiała malarstwo sztalugowe, rysunek, pastel i tusz. Miała
kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Słupsku, Grudziądzu, Wrocławiu,
Kłodzku, Warszawie. Brała również udział w licznych wystawach zbiorowych. W ostatnich latach
można było podziwiać jej prace także w Ciechocinku i Nieszawie. Jej obrazy są w zbiorach w Niemczech, Szwecji i we Włoszech. Dużo ich w prywatnych kolekcjach przyjaciół i znajomych. Spory zbiór
prac znajduje się też w Bibliotece UMK w Toruniu.
		
Brała udział w sympozjach i plenerach artystycznych. Uczestniczyła w akcjach charytatywnych
organizowanych w Toruniu. Dochód ze sprzeda-

Fot. Mariola Różańska

wanych prac przeznaczony był dla potrzebujących
wsparcia chorych. W 1974 r. została członkiem
Związku Polskich Artystów Plastyków. Była cenioną artystką. Została laureatką Nagrody Specjalnej
Ministra Kultury za rok 2004 za całokształt twórczości. Z okazji 40-lecia twórczości prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył jej statuetkę Srebrnego
Anioła. Dwa lata temu w toruńskim Dworze Artusa odbyła się duża wystawa jej obrazów z okazji
50-lecia pracy twórczej.
Od 2002 roku zaczęła również pisać i redagować
książki. Zmarłemu mężowi, Jerzemu Ludwińskiemu, głównemu polskiemu teoretykowi sztuki pojęciowej, krytykowi sztuki i wykładowcy Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu, poświęciła dwie publikacje. W 2002 roku ukazała się „Epoka błękitu”,
tom pism zebranych Jerzego Ludwińskiego, a rok
później książka wspomnieniowa „Jurek - szkice do
portretu”.
		
Wydała też opowieści: w 2004 roku ukazała się
książka „Włóczęga i dziewczyna w Toruniu”, potem
kolejne: „Cień ojca na tle tężni”, „Dinozaury w śniegu” oraz „Dyptyk z Agatą”. W jej prozie pojawia się
Ciechocinek, w którym osiedlił się jej ojciec Wacław Iwanowski, pochodzący z Kresów, zasłużony
dla miasta lekarz uzdrowiska i twórca Sanatorium
PKP. Miejscem akcji „Dyptyku z Agatą” uczyniła
ciechocińskie liceum, do którego uczęszcza tytułowa bohaterka.
		
Uprawiała także poezję. Opublikowała tomiki:
„Margerytki”, „Artyści”, „Chełmionka i inne wiersze”, „Toruń w słońcu”, „Dziewczynka z bukietem”.
Swoje książki opatrywała często własnymi ilustracjami. Eseje o sztuce publikowała m. in. w „Arterier
–UMK” i „Twórczości”, zaś fragmenty twórczości
w „Podglądzie”, „Akancie”. Opracowała też „Cztery
pory życia – na Chełmionce” Ryszarda Kowalskiego. Od 2006 r. była członkiem Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich, Okręgu Toruńskiego, a następnie
Okręgu Warszawskiego.

#Na deptaku w Ciechocinku

Małgorzata Iwanowska-Ludwińska była osobą
niezwykle wrażliwą na piękno natury. Uwielbiała
spacery po lesie i łąkach, umiała o tym pisać i mówić. Utrwalała piękno świata pędzlem i pastelami.
Co ciekawe, była znana jako wielki przyjaciel sportu, zwłaszcza żużla. Namalowała wiele portretów
toruńskich żużlowców, którym kibicowała.
Mimo że wyprowadziła się z Ciechocinka ponad
pół wieku temu, ciągle powracała do miasta swojego dzieciństwa i młodości, zawsze były bliskie
jej problemy naszego kurortu. Lubiła tu przyjeżdżać, spacerować, odwiedzać stare kąty, spotykać znajomych. Pisała do „Zdroju Ciechocińskiego” i  „Nowości” o przeszłości uzdrowiska. Swoje
wiersze poświęciła ważnym postaciom: malarzom
takim jak Karol Kossak czy Zdzisław Szmidt, wielu miejscom, wśród których nie zabrakło słynnego
basenu między tężniami. Tematem jej ostatnich
pasteli było piękno kujawskiego krajobrazu, w tym
Ciechocinka i okolic. Chętnie przyjeżdżała na spotkania autorskie do Miejskiej Biblioteki Publicznej,
galerii POD DACHEM NIEBA i miejscowego LO.
Lubiła rozmawiać o przeszłości kurortu, wspominając jego mieszkańców.
		
Darzyłyśmy się przyjaźnią od wielu lat, a połączył
nas Ciechocinek, uroda tego miejsca, jego niezwykła przeszłość. Małgosia pozostanie w mojej
pamięci jako wrażliwa dziewczyna – taka była
zawsze mimo wieku metrykalnego - z pędzlem
i piórem, obu świetnie władająca. Swój zachwyt
nad światem potrafiła znakomicie ująć w sztuce
i literaturze. Umiała też ocalać od zapomnienia ludzi, zdarzenia, piękne chwile. Inspirowała mnie do
różnych poszukiwań śladów ciechocińskich w kulturze. Wszystkim zabraknie jej pogodnego uśmiechu, dobrej energii, którą obdarzała innych. Zmarła
po ciężkiej chorobie 15 sierpnia br. Spoczęła na
Cmentarzu Komunalnym nr 2 w Toruniu.

Aldona Nocna
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#ZDANIEM PSYCHOLOGA

PORANNY RUNMAGEDDON....CZYLI BIEG Z PRZESZKODAMI

AUTOR: MONIKA KOFEL-DUDZIAK

Poranki w życiu rodzinnym często przysparzają bardzo dużo problemów. To prawdziwy wulkan, mogący doprowadzić wszystkich do wybuchu. Rodzice biegający po
pokojach dzieci próbując je dobudzić,
dzieci szukające zeszytu, przyborów czy
też spodenek na w-f; mama jednocześnie
robi wszystkim śniadanie, czesze włosy
i jeszcze próbuje przekonać trzylatkę,
żeby się wreszcie ubrała, bo przez nią
znów starsze rodzeństwo nie zdąży na
lekcje, a rodzice spóźnią się do pracy...
Tata w ostatniej chwili nie może znaleźć
kluczy do auta. Pytanie jest takie - kto
dziś wybuchnie? Kto znów zacznie krzyczeć, a kto płakać.... To niestety scenariusz codziennych rodzinnych poranków
w roku szkolnym – pełen stresu, pośpiechu, napięcia...
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AUTORKĄ ZDJĘCIA JEST:
SANDRA WESOŁOWSKA

Kochani rodzice! Uczcie dzieci samodzielnego wstawania oraz brania odpowiedzialności za zawartość plecaków.
W wielu rodzinach toczą się boje by
rano wyciągnąć dzieci z łóżek i wyprawić je do szkoły. Rodzice proszą, przekupują, w końcu krzyczą i grożą. Dzieci
wypadają z domu bez śniadania i znów
nie zdążą na autobus. Rodzice kosztem
swojego spóźnienia do pracy, odwożą

ZDJĘCIA CZŁONKÓW
CIECHOCIŃSKIEGO
TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO

Kluczową sprawą jest wprowadzenie zasady, że szykujemy wszystko po południu
bądź wieczorem. Czasem po południu
jest lepiej, niektóre dzieci wieczorem są
tak zmęczone, że ciężko im to wszystko
przygotować. Już po odrobieniu lekcji
mogą pakować plecak na kolejny dzień.
Podobnie rodzice mogą uszykować wieczorem dokumenty, klucze i inne ważne
rzeczy, aby rano w pośpiechu i nerwach

FOTOMIGAWKA

Co zatem zrobić, by było inaczej, by
było spokojniej? Rodzicom polecam wstać
wcześniej, by przez 10-15 minut delektować się ciszą - każdy może to zrobić na
swój własny sposób – kawa z partnerem,
muzyka, ćwiczenia, makijaż, otwarte
okno i śpiew ptaków. Spokojne wejście
w poranek.

nie było szukania, wracania. Dobrze
kiedy dzieci mają również przygotowane wieczorem ubranie na kolejny dzień.
Dzięki jasnemu planowi dnia łatwo wyeliminować mętlik w głowie - dzieci
świetnie reagują na przewidywalność
– plan dnia w pokoju dziecka i przypomnienie przy kolacji, co nas jutro czeka.
Dobrze podzielić zadania – jedno z rodziców szykuje śniadanie, drugie pomaga
w porannej toalecie czy czesze włosy.
Stały sprawdzony plan działania ułatwia
organizację poranka. Dzieci wiedzą, co
jest po kolei do zrobienia przed wyjściem
z domu . Dobrze jest też ustalić, na co się
rano nie godzimy – np. nie ma włączania
telewizji czy układania lego. Działamy
sprawnie według planu. Niektórym pomaga wieczorne uporządkowanie domu
– nikt wtedy rano nie wdepnie na zabawkę itp. Dobrze jest zadbać o sen, pamiętajmy - niewyspani jesteśmy rozdrażnieni
i bardziej podatni na utratę równowagi.
Jesteście ekspertami od swoich dzieci
- jeśli to nie kłopot, zróbcie coś rano by
wprowadzić je w dobry nastrój. O siebie
już zadbaliście, zanim obudziliście dzieci.
No właśnie – budzenie dzieci....

#Zdaniem Psychologa

je do szkoły, czasem ryzykując mandat
z powodu prędkości. Tylko dlatego, że
ich pociechom nie chciało się wcześniej
wstać. Są też tacy rodzice, którzy zwalnają się z pracy bądź rezygnują z przerwy,
żeby dostarczyć dziecku strój na w-f czy
przybory plastyczne itp. Tylko dlatego, że
ich pociechom nie chciało się porządnie
spakować do szkoły. Nie usprawiedliwiaj
spóźnień – ewentualnie napisz, że poprostu zaspał/a; dzieci naprawdę nie lubią reprymendy wychowawcy czy uwag.
W odpowiednim czasie kup dziecku budzik i zrzuć na nie odpowiedzialność wstawania o odpowiedniej porze.
Jak nie wstanie, czy też nie pójdzie do
szkoły to ono będzie miało kłopoty. Ty
masz zdążyć do pracy i to Twoja odpowiedzialność. To jedna z lepszych lekcji
samodyscypliny i szacunku do drugiej
osoby, jaką możemy dzieciom dać. Zmień
układ sił – to dziecku ma zależeć. Nie
wzmacniaj tego, co chcesz wyeliminować
– jeśli raz otrzyma nieprzygotowanie czy
jedynkę za brak czegoś kolejnym razem
nie zapomni. Uwierz, że to dzięki porażkom dzieci uczą się pilności i samodyscypliny, tak aby odnosić sukcesy w dorosłym życiu.
Zapamiętajmy, każdy nowy dzień to nowe
możliwości a każda zmiana wymaga czasu. Ułóżmy sobie dobrze te wieczory
i poranki a przestaną być pełne nerwów
i pośpiechu. Życzę wszystkim pięknych
poranków, niech słońce gości w Waszych
sercach!
Monika Kofel-Dudziak

Lejący się upał z nieba towarzyszył
uczestnikom turnieju mikstów, który odbył się w Ciechocinku.
Zawody z udziałem 31 zespołów zostały rozegrane w sobotę 25 lipca.
Miejscem zmagań turniejowych były
boiska zlokalizowane przy Wodnym
Placu Zabaw.
Turniej mikstów w Ciechocinku kolejny raz wygrała para reprezentująca KGB z Łodzi. Ewa Korus i Piotr Korus zwyciężyli w sześciu na siedem
rozegranych spotkań.
Również sześć zwycięstw zanotowała na swoim koncie para klubu
z Liskowa – Sara Budzińska i Rafał
Kaczmarek.
Z pięcioma zwycięstwami zawody
na trzecim miejscu zakończyła ekipa
w składzie Małgorzata Wolak (BKP)
i Sebastian Domanus (MKP).
Nagrody najlepszym zespołom turnieju wręczył Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz. Gospodarz
uzdrowiska zapraszał na kolejne zawody.

Fot. OSiR Ciechocinek

KOLEJNY TURNIEJ
W PETANQUE
W CIECHOCINKU
ROZEGRANY

Organizatorem zawodów był Bydgoski Klub Petanque oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.
Sędzią głównym zawodów był Krzysztof
Kasprowicz, pieczę obserwatora sprawował Michał Wolak.

Fot. OSiR Ciechocinek

Fot. OSiR Ciechocinek

UDANY POCZĄTEK ZDROJU
1 sierpnia nowy sezon piłkarski 2020/21
w klasie okręgowej grupa 2 K-P ZPN rozpoczął ciechociński Zdrój.
W pierwszej kolejce Zdrój pokonał Pogoń II
Mogilno 3:1 po golach Kaźmierczaka, Matuszaka oraz Smykowskiego.
W drugiej kolejce w Inowrocławiu biało-niebiescy pokonali tamtejszą Goplanię
5:1, a bramki zdobyli dwukrotnie Niemyt,
Ostrowski, Czułkowski i Matuszak.
W trzeciej serii gier ciechocinianie rozgromili na własnym boisku Szubiniankę Szubin
aż 8:1! Bramki w tym meczu zdobyli Walaszkowski x2, Kania, Krzyżanowski, Wieczorkowski, Majchrzak, Kaźmierczak i Żuchowski.
Na dzień oddawania numeru Zdrój prowadził w tabeli, mając na koncie komplet
trzech zwycięstw i bilans goli 16 strzelo-

nych i 3 stracone. W najbliższych kolejkach CKS zagra z następującymi rywalami:
NAJBLIŻSZE SPOTKANIA
ZDROJU

Przed pierwszym meczem ligowym zawodników i działaczy odwiedził w szatni Burmistrz Miasta Leszek Dzierżewicz,
który życzył zawodnikom tylko wygranych
meczów oraz jak najmniej kontuzji, a działaczom trafnych decyzji i realizacji założonych planów. Zarząd klubu wręczył także
gospodarzowi miasta koszulkę meczową
Zdroju z numerem 1.

5 września - Mień Lipno (wyjazd,
godzina 15:00)
12 września - Zjednoczeni Piotrków Kujawski (dom, godzina
16:00)
19 września - Piast Kołodziejewo
(wyjazd, godzina 16:00)
26 września - Wisła Dobrzyń
(dom, godzina 16:00)
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REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

WRZ

15-16

„BABYTEETH”
projekcja w 2D
od 15 lat
komediodramat, prod. Australia, czas 1,56
• 26.09 (sobota) godz. 19.00
• 27.09 (niedziela) godz. 19.00

„Pojedynek na glosy”

„SamSam 2D”
animacja, familijny, prod. Francja,

komedia, prod. Wlk. Brytania,
czas projekcji 1.52, od 15 lat

czas projekcji 1.27,

4.09 (piątek) godz. 19.00
5.09 (sobota) godz. 19.00

5.09 (sobota) godz. 16.00
6.09 (niedziela) godz. 16.00

„Dolina Bogów”

„Zieja”

fantasy, prod. Luksemburg, Polska, USA,
czas projekcji 2.11, od 15 lat

dramat biograficzny, prod. Polska,
czas 1.52, od 13 lat

10.09 (czwartek) godz. 19.00
11.09 (piątek) godz. 19.00

11.09 (piątek) godz. 16.00
12.09 (sobota) godz. 19.00

„Pętla”

„O czym marzą zwierzęta 2D”

sensacyjny, prod. Polska,
czas projekcji 2.00 , od 15 lat

animacja, komedia, przygodowy, prod. Australia,
czas projekcji 1.30,

18.09 (piątek) godz. 16.00 i 19.00
19.09 (sobota) godz. 16.00 i 19.00
20.09 (niedziela) godz. 16.00 i 19.00

12.09 (sobota) godz. 16.00
13.09 (niedziela) godz. 16.00

UWAGA!!!
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE WYMOGÓW SANITARNYCH: DEZYNFEKCJA RĄK I NOSZENIE MASECZEK.
KUPUJĄC BILET I WYBIERAJĄC MIEJSCA PROSIMY PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU DYSTANSU!
Bilet zakupiony przez portal biletyna.pl można mieć w telefonie, w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT musi być
wydrukowany!

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

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

Uwaga! Obiekt kina jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (winda) Uwaga! kasa kina czynna w dniu projekcji od
17.00 do 19.00 lub od 15.00 (w dniu w którym seans jest od 16.00)
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KALENDARZ WYDARZEŃ

WRZ

5

WRZ

WRZ

WRZ

KONCERT
PLENEROWY

KONCERT
PLENEROWY

RETRANSMISJA KONCERTU ADREE RIEU „MUZYKA
Z MAGICZNEGO MAASTRICHT”.

Na muzyczną podróż po Słowiańszczyźnie zaprasza Michał
Hajduczenia.

Przeboje muzyki włoskiej zaprezentuje Guy Crucillo.

Jubileusz 15-lecia słynnych
koncertów plenerowych
na placu Vrijthof.
Szczegóły wkrótce na
www.mck.ciechocinek.pl

5 września, godz. 15:00,
fontanna przy tężni nr 1

6 września, godz. 15:00,
przy fontannie na Parterach Hellwiga

9 września, godz. 16.00,
sala widowiskowo-kinowa MCK, ul. Żelazna 5

5

FESTIWAL BLUES BEZ BARIER
Podczas tegorocznej edycji festiwalu wystąpią ikony muzyki bluesowej:
Gary Moore Tribute Band feat. Jack Moore, „WBand” a także polskie
zespoły „Zdrowa Woda” oraz „Buskin’ Jack & Company”. Festiwal
prowadzić będą znani recenzenci muzyczni: Zdzisław Pająk wraz z Lech
Bekulard.

5 września, godz. 15:00, Muszla Koncertowa
w parku Zdrojowym
(w razie niepogody Teatr Letni)

6

9

WRZ

WRZ

WRZ

12

WRZ

WRZ

DZIEŃ KULTURY
ROLNICZEJ, LEŚNEJ
I ŁOWIECKIEJ

ZDRÓJ CIECHOCINEK VS. ZJEDNOCZENI PIOTRKÓW
KUJAWSKI

KONCERT
PLENEROWY

KONCERT
PLENEROWY

KATOLICKI PIKNIK RODZINNY

Z akordeonem, humorem i
kuracyjną piosenką cykl koncertów
plenerowych zakończy Paweł
Sobota & Witamina

Kolejna edycja Katolickiego Pikniku
Rodzinnego, który łączy w sobie
wydarzenia sportowe, kulturalne
i religijne. W muszli koncertowej
w parku Zdrojowym odprawiona
zostanie plenerowa msza święta,
po której odbędą się koncerty.

13 września,
godz. 15:00, przy
fontannie na Parterach
Hellwiga

19 września,
godz. 14:30, Muszla
Koncertowa w parku
Zdrojowym

WRZ

WRZ

ZDRÓJ CIECHOCINEK VS. WISŁA
DOBRZYŃ

KONFERENCJA “LOKALNE TRADYCJE
SZKUTNICZE”

CKS Zdrój Ciechocinek zaprasza na
Mecz o Mistrzostwo Klasy Okręgowej Grupy 2 K-P ZPN

Udział w konferencji zapowiedzieli
m.in. prof. Krzysztof Woźniak,
Zbigniew Stasiak, Anna Seemann
– Majorek.

12

Piknik ekologiczny z koncertami
zespołów folklorystycznych i
rozrywkowych, stoiska wystawowe,
degustacja potraw z dziczyzny. Wydarzenie rozpocznie msza święta w
kościele parafialnym.

12 września,
godz. 12, Muszla
Koncertowa w parku
Zdrojowym

WRZ

19

12

CKS Zdrój Ciechocinek zaprasza na
Mecz o Mistrzostwo Klasy Okręgowej Grupy 2 K-P ZPN
Bilet normalny – 3 zł, kobiety i dzieci
do 13 roku życia wstęp bezpłatny

12 września,
godz. 16:00, Stadion
Miejski, ul. Tężniowa 6

Muzyka klasyczna operetkowa oraz
standardy amerykańskie w wykonaniu Andrzeja Kubackiego

12 września,
godz. 15:00, fontanna
przy tężni nr 1

WRZ

25

OTWARTY TURNIEJ
TENISA ZIEMNEGO

23. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TEATRALNE - SPEKTAKL „MIŁOSNA PUŁAPKA”

Wydarzenie organizowane w
ramach Narodowego Dnia Sportu

Znakomita komedia romantyczna, która w zaskakujący sposób
pokazujerelacje międzyludzkie, a przede wszystkim odwieczną
walkę między kobietą i mężczyzną. Stawką jest prawdziwa
miłość.
Bilety w cenie 75 złotych. Więcej informacji
www.mck.ciechocinek.pl

19 września,
godz. 10:00-18:00, korty
tenisowe OSiR w parku
Zdrojowym

25 września, godz. 19.30,
Teatr Letni, ul. Kopernika 3

13

26

Bilet normalny – 3 zł, kobiety i dzieci
do 13 roku życia wstęp bezpłatny

26 września,
godz. 16:00, Stadion
Miejski, ul. Tężniowa 6

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

19

28

Więcej informacji wkrótce na www.
mck.ciechocinek.pl

28 września, sala
widowiskowo – kinowa
Miejskiego Centrum
Kultury, ul. Żelazna 5
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Odkryj Ciechocinek!
CiechocińskiePark
nasadzenia
Ciechociński
Wodny
Fot. Justyna Małecka

fot. Izabela Stawiszyńska

