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Miejskie Centrum Kultury w Ciechocin-
ku może pochwalić się kolejnym grantem! 
Otrzymało dofinansowanie w programie 
„Kultura Interwencje” z Narodowego Cen-
trum Kultury.

„Kultura w przestrzeni - przestrzeń w kul-
turze” to projekt przewidujący działania 

KULTURA W PRZESTRZENI

w  tkance miejskiej dla mieszkańców, ale 
przede wszystkim z mieszkańcami. MCK 
wyjdzie na ulice, do parków, między bloki 
i  na podwórka. Będzie zaskakiwać i prowo-
kować do artystycznych działań. Animato-
rzy, aktorzy, plastycy, fotograficy i muzycy 
wyjdą do społeczności lokalnej. Zaanimują 
przestrzeń i obecnych w niej mieszkańców. 
Małymi krokami zachęcą do wspólnych dzia-
łań, które będą miały finał w budynku Kina 
Zdrój, gdzie odbędą się wydarzenia pod-
sumowujące, na które uczestnicy zaproszą 
swoich gości-znajomych i rodziny. Projekt 
będzie składał się z kilku elementów.

Portret w przestrzeni - przestrzeń w portrecie
warsztaty fotograficzne, podczas których 
animatorzy będą robili zdjęcia z mieszkańca-
mi Ciechocinka. „Przeniesiemy się do XIX w. 
w lata świetności Ciechocinka, gdzie goście 
jadąc do wód odwiedzali miasto i  spędzali 
w  nim wakacje korzystając z  uroku uzdro-
wiska” - wspomina Agnieszka Dąbrowska, 
dyrektor Centrum Kultury. Mieszkańcy 
przebierając się w stroje z  epoki będą fo-
tografowani na tle miejskiej architektury 
i  przyrody. Następnie zdobędą informacje 
o fotografowaniu portretowym, reportażo-
wym i architektury.

Sami chwycą aparaty lub telefony do ręki 
i zrobią portrety swoim znajomym i rodzinie. 
Zdjęcia zostaną poddane obróbce i zwień-
czone finałową wystawą.

Muzyka ulicy - ulica muzyki 
Animatorzy wejdą z muzyką na osiedla 
i skwery. Razem z mieszkańcami będą wspól-
nie tworzyć małe instrumenty i muzykować. 
Odkryją jak „brzmi” Ciechocinek. Wybiorą 
się na poszukiwanie ukrytych talentów. Fi-

nałem będzie wspólne muzykowanie w prze-
strzeni MCK lub w nowym miejscu w tkance 
miejskiej.

Ambulans teatralny 
to auto, które jak karetka ratująca kulturę 
będzie wjeżdżało w  dwie wybrane prze-
strzenie miasta. Zawodowi lalkarze, którzy 
wykonają z mieszkańcami wielkie i małe lalki.

„Zaprosimy mieszkańców do wspólnych 
działań teatralno-perfomatywnych. Powsta-
ną stroje i scenografia oraz mały teatr dzie-
cięcy.” - mówi Agnieszka Dąbrowska, dyrek-
tor Centrum Kultury w Ciechocinku. Dwa 
fragmenty wydarzenia zostaną połączone w 
jedną część i pokazane w MCK.

Grafika w ramach - ramy w grafice 
to blok warsztatów graficznych, podczas 
których powstaną m.in.: plakaty typograficz-
ne złożone z kompozycji literniczej ukazują-
cej napis CIECHOCINEK, kartki pocztowe 
z napisem „Pozdrowienia z Ciechocinka” 
wykorzystujące wizerunki typowej ciecho-
cińskiej architektury. Powstaną także prace 
portretowe nadrukowywane na materiał.

Cyrk zdrojowy - zdrój cyrkowy
to warsztaty cyrkowe, nie tylko dla dzieci, łą-
czące elementy teatru, cyrku, tańca i plasty-
ki. Wspólnie z uczestnikami przygotowany 
zostanie krótki pokaz jako podsumowanie 
twórczej pracy, połączony z warsztatami 
prowadzonymi przez uczestników.

Już niedługo animatorzy i artyści pojawią się 
w przestrzeni miejskiej aby zaprosić miesz-
kańców do wspólnych działań. Towarzyszyć 
będą mieszkańcom do końca października.

ZOBACZ
GALERIĘ ZDJĘĆ

Fot. MCK Ciechocinek, K. Gałązka
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PIKNIK ZDROWIAW tym roku po raz trzeci odbył się ,,Powia-
towy Konkurs Piosenki Filmowej „Piosenki 
z Ekranu”, który cieszy się dużą popularno-
ścią. Organizatorem konkursu jest Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczy-
ków z Ciechocinka. Pomimo panującej sy-
tuacji zgłosiło się wielu uczestników, którzy 
przesyłali swoje nagrania w formie online. 
Repertuar był bardzo ciekawy i różnorodny, 
obejmujący piosenki z filmów, seriali, bajek 
dla dzieci, musicali, a  poziom, który repre-
zentowali wykonawcy, bardzo wysoki. Mło-
dzi artyści zaprezentowali nie tylko swoje 
umiejętności wokalne, ale również grę na 
instrumentach, piękne stroje oraz scenogra-
fię nawiązującą do utworu.  Grono  juror-
skie tworzyły kompetentne osoby, które na 
co dzień kształtują młode talenty wokalne:  
Emilia Mikołajczyk, Agnieszka Dybowska 
i Sławomir Małecki. Spośród uczestników 
wyłoniono następujących laureatów: 

Soliści  klasy 1- 3:
I miejsce - Alicja Mińkowska,  SP nr 3 w Cie-
chocinku,
II miejsce - Zuzanna Kordowska, Niepublicz-
na  Szkoła Muzyczna w Aleksandrowie Ku-
jawskim,
III miejsce -  Gabriela Smykowska, SP nr 3 
w Ciechocinku,

Soliści klasy 4- 6:
I miejsce - Oliwia Możdżeń, Zespół Szkół 
w Zbrachlinie,
II miejsce - Zuzanna Kłonowska, Zespół 
Szkół w Zbrachlinie, 
III miejsce -  Amelia Wróblewska, 
Szkoła nauki śpiewu Secretsmind
III miejsce - Helena Małecka, 
Niepubliczna, Szkoła Muzyczna w Aleksan-
drowie Kujawskim,

Soliści klasy 7-8:
I miejsce - Alicja Woźniak, SP w Raciążku,
I miejsce - Martyna Domańska, Selezjańskie 
Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie   Ku-
jawskim,
II miejsce - Justyna Kaczmarek, SP nr 3 
w  Aleksandrowie Kujawskim
II miejsce - Justyna Domańska, Selezjańskie 
Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie   Ku-
jawskim,

Zespoły wokalne: 
I miejsce -  Moniuszki, SP nr 3 w Ciechocinku,
I miejsce - Markowe Nutki,  Zespół Szkół 
w Zbrachlinie,
II miejsce - Kapela Nie Do Zdarcia, SP nr 1 
w Ciechocinku,
III miejsce - Olympic, SP nr 3 w Ciechocinku. 

Wszystkim laureatom gratulujemy, liczymy 
na równie duże zainteresowanie konkur-
sem w kolejnych latach.

PIOSENKI Z EKRANU

Ponad osiemdziesiąt osób zaszczepiło 
się przeciwko koronawirusowi pod-
czas Pikniku Zdrowia, który 7 sierpnia 
odbył się w parku Zdrojowym.

Pod Muszlą Koncertową w sierpniowy 
weekend stanął szczepionkobus, który 
w ramach akcji zainicjowanej przez wo-
jewodę odwiedza miejscowości w ca-
łym województwie. Same szczepienia 
przeprowadzał personel 22. Wojsko-
wego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabi-
litacyjnego.

Piknik Zdrowia był także okazją do 
przeprowadzenia bezpłatnych badań 
profilaktycznych będących częścią pro-
gramu Profilaktyka 40 Plus prowadzo-
nego przez wojewódzki oddział NFZ.

Piknik współorganizowały Urząd 
Miejski w Ciechocinku, kujawsko-po-
morski oddział NFZ, Kujawsko-Po-
morski Urząd Wojewódzki, Starostwo 
Powiatowe w Aleksandrowie Kujaw-
skim, SPZOZ w Aleksandrowie Kujaw-
skim i 22. WSzU-R w Ciechocinku.
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Klub Senior + „Niezapomi-
najka” uczcił pamięć Po-
wstańców Warszawskich, 
którzy 77 lat temu walczyli 
za wolną Ojczyznę.  Pod-
czas spotkania 3  sierpnia, 
Gościem specjalnym była 
Pani Lucyna Sadowska, 
wdowa po bohaterze  Po-
wstania Warszawskiego dr. 
Cyprianie Sadowskim.

Urodzony  w 1902 w Osieku. Do szkoły 
powszechnej uczęszczał w Sinogórze, a do 
gimnazjum i liceum, które ukończył 1923 
roku, w Mławie. W tym też roku, został 
przyjęty do Wojskowej Szkoły Sanitarnej 
(późniejsze Centrum Wyszkolenia Sanitar-
nego) i równocześnie na Wydział Lekar-
ski Uniwersytetu Warszawskiego. Studia 
ukończył w 1929 roku.

Po studiach i odbyciu stażu szpitalnego, 
skierowany został do 59. pułku piechoty w 
Inowrocławiu na stanowisko lekarza puł-
kowego, gdzie przebywał do 1934 roku. 
Następnie służył w Chełmie Lubelskim, po 
czym został służbowo przeniesiony jako 
lekarz chorób wewnętrznych do I Okrę-
gowego Szpitala w Warszawie, w którym 
pracował do wybuchu II Wojny Światowej. 
W latach 1934-1939 był ordynatorem Sa-
natorium Wojskowego w Ciechocinku.

Dnia 21.08.2021 w Dworku Prezydenta 
RP odbyło się kolejne Spotkanie Dożyn-
kowe  Rolników Pomorza i Kujaw. Inicja-
torem tego pięknego spotkania był  13 lat 
temu szef kancelarii Prezydenta  RP Lecha 
Kaczyńskiego śp. Władysław Stasiak.

Podczas tegorocznej edycji po raz kolejny 
spotkali się rolnicy regionu kujawsko po-
morskiego i zostały przyznane im odzna-
czenia państwowe i resortowe. 

Szczególnie ważnym elementem tego do-
żynkowego spotkania był koncert patrio-
tyczny pt: ,, Niepodległa wdzięczna rolni-
kom’’.

Kampanię wrześniową odbył w armii „Mo-
dlin” podczas, której został  ranny. W cza-
sie drugiej wojny pracował w szpitalu Ujaz-
dowskim jako k-k oddziału fizykoterapii. 
Podczas okupacji niemieckiej włączył się 
czynnie do zbrojnej działalności konspi-
racyjnej, jako oficer-lekarz w szeregach 
Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. 
Uczestniczył w tajnym nauczaniu; był sze-
fem sanitarnym III Obwodu ZWZ Wola, 
a od 1943 r. komórki sanitarnej „Rola” Kie-
rownictwa Dywersji (Kedyw) Komendy 
Głównej AK. Organizował pomoc chorym 
i rannym żołnierzom podziemia (m.in. po 
akcji „Kutschera” 1.02.1944), szkolenie sa-
nitariatu Kedywu KG, oraz akcję zdobywa-
nia i zmagazynowania przed Powstaniem 
środków opatrunkowych, lekarstw i narzę-
dzi chirurgicznych, niezbędnych w  dniach 
otwartej walki. Dwukrotnie ranny w sierp-
niu 1944 przeszedł zapalenie płuc. Ka-

nałami ze Starego Miasta przedostał się 
na Żoliborz a z stamtąd do Kampinosu. 
W 1947 zwolniony z wojska podjął pracę 
w Ciechocinku gdzie pracował w różnych 
sanatoriach. W latach 1960-71 był zastęp-
cą Dyrektora ds. lecznictwa PPUC, Naczel-
nym Lekarzem Uzdrowiska. Po przejściu 
na emeryturę pracował jako radiolog. Był 
również wieloletnim Prezesem TPC. Od-
znaczony Krzyżem Komandorskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Srebrnym Orderu Virtuti Militari V klasy, 
Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Krzy-
żem Partyzanckim, Warszawskim Krzy-
żem Powstańczym. Zmarł w Ciechocinku 
28.11.1985 roku. Mieszkał niedaleko stąd 
w „Małej Pomorzance” gdzie umieszczona 
jest pamiątkowa tablica ku jego czci.

CIECHOCINIANIN
LEKARZ, BOHATER

PODPUŁKOWNIK  DR  CYPRIAN SADOWSKI PS. „SKIBA” 

SPOTKANIE DOŻYNKOWE 
W DWORKU PREZYDENTA RP  

Uroczystość została poprzedzona Mszą 
Świętą w Ciechocińskiej Kolegiacie którą 
sprawował ks. Prałat Honorowy Grzegorz 
Karolak

Dożynkowe spotkanie w Dworku Prezy-
denta w Ciechocinku na stale wpisało się 
w harmonogram imprez.

Z uwagi na miejsce jest to wyjątkowa  oka-
zja podziękowania rolnikom oraz zapozna-
nie się  z historią dworku, który został uro-
czyście przekazany Panu Prezydentowi 
Ignacemu Mościckiemu 2 lipca 1933 roku 
jako dar mieszkańców uzdrowiska.

 Zdrój Ciechociński  5 



Muzyczny spacer po Ciechocinku
z zespołem „Retro Relaks”

Tego lata w muszli w parku Zdrojowym 
zespół muzyczny „Retro Relaks” zorganizo-
wał trzy koncerty, które dały kuracjuszom 
i wczasowiczom chwile wytchnienia i uko-
jenia, a przy okazji przeniosły ich w histo-
ryczne czasy świetności Ciechocinka jako 
uzdrowiska obchodzącego w tym roku 185 
lecie swego istnienia w roli  miejsca o wy-
jątkowych walorach leczniczych. W letnie 
popołudnia można było posłuchać piose-
nek  z tekstami nawiązującymi do naszego 
uroczego kurortu takiego znanego ze zdjęć 
w kolorze sepii i odbyć muzyczny spacer 
po klimatycznych zakątkach uzdrowiska 
w rytm walczyka „Na deptaku”, „Tanga 
sprzed laty” czy słonecznej samby „Kurort”. 
Oprócz utworów ze swojej pierwszej pły-

ty pt. „Piosenki z Ciechocinka”, muzycy za-
prezentowali też materiał przygotowany na 
druga płytę : „Tężniowy reset”, „Eleganckie 
i stylowe”, „Orion”, „Przepis na piosenkę”, 
utwór „Mamo” i lubianą przez publiczność 
„Gwiazdkę nadziei”. A ponieważ uzdrawiają-
ca moc muzyki płynie ze spotkania z miłą 
melodią i przyjaznym tekstem, chcieliśmy 
słuchaczom poprzez nasze piosenki prze-
kazać pozytywną energię, a także pomóc 
najmłodszym kuracjuszom zmagającym się 
z ciężkimi chorobami.

Tak więc na koncertach odbyły się publicz-
ne zbiórki pieniędzy na operację i leczenie 
Ciechocinianki Amelki  oraz na leczenie ko-
mórkami macierzystymi 7 letniego Antka  

i jego taty Tomka, którzy zmagają się co-
dziennie z chorobą zaniku mięśni.

Szczególnie gorąco dziękujemy za przyby-
cie na nasz  koncert prof. Zygmuntowi Wia-
trowskiemu nestorowi myśli pedagogicznej 
oraz za mądre przemówienie na zakończe-
nie tego muzycznego wydarzenia.

Dziękujemy także Burmistrzowi Miasta Cie-
chocinek za udostępnienie muszli koncerto-
wej oraz wszystkim sponsorom naszych let-
nich występów: „Akacja Cafe”, Sanatorium 
„Orion”, Sanatorium ZNP oraz indywidual-
nym  darczyńcom, dzięki którym zaistniały 
te wydarzenia.
 Anita Piwowarczyk

 KTO PAMIĘTA
 ANTKA POLICMAJSTRA?

6 sierpnia w bibliotecznej czytelni go-
ściem była Elżbieta Draczyńska, współ-
autorka książki o Adolfie Bagińskim 
„Śmiech przez łzy. Opowieść o Adolfie 
Dymszy, Dodku”. Na spotkanie pomimo 
deszczowej aury przybyło wielu słucha-
czy, zarówno ciechocinian, jak i kuracju-
szy.

Pięknie, ciepłym głosem pisarka opo-
wiadała nam o rodzinie jednego z naj-
bardziej popularnych artystów okresu 
międzywojennego, a własnym wuju - 
Dodku. O nim samym dowiedzieliśmy 
się, że był nie tylko znakomitym akto-
rem, ale człowiekiem wielu talentów. 
W opowieściach autorki książki pojawił 
się na przykład pierścionek własno-
ręcznie zrobiony przez Adolfa dla swo-
jej ukochanej, buty i zegarki, które sam 
reperował. Dowiedzieliśmy się o losach 
przodków aktora, życiu rodzinnym i to-
warzyskim. Pisarka szukała też sladów 
pobytu Adolfa Dymszy w Ciechocin-

ku, który bywał tu prywatnie, zarówno 
przed, jak i po wojnie.

Wszystkie te historie znajdują się 
w książce, która jest kontynuacją pracy 
mamy autorki – Zuzanny Szydłowskiej, 
wydanej w 2020 r. w 120. rocznicę 
urodzin bohatera utworu. Książka po-
wstawała 27 lat. Adolf Dymsza jest tam 
przedstawiony nie tylko jako utalen-
towany i pracowity artysta, ale przede 
wszystkim jako mąż, ojciec i przyjaciel. 
Pani Elżbieta przyniosła na spotkanie 
oryginalne zdjęcia ze swoich rodzinnych 
zbiorów, co zbudowało niesamowity 
klimat na spotkaniu. Wisienką na torcie 
była jednak niespodzianka przygotowa-
na przez jednego z przyjaciół biblioteki 
Pana Stanisława Kuczorskiego, który 
wyciągnął z walizki ponad stuletni gra-
mofon retro na korbkę i puścił płytę 
z głosem Enrico Caruso. Niejednemu 
uczestnikowi zakręciła się łezka w oku. 
Książki sprzedały się niczym świeże bu-
łeczki, a Pani Elżbieta zapowiedziała, że 
jeszcze się w Ciechocinku pojawi. Świet-
nie jej się tu odpoczywa wśród tylu pięk-
nych kwiatów i miłych ludzi.

A my oczywiście zachęcamy do lektury, 
książka znajduje się w bibliotece. 
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- Pani Małgorzata Szwajkowska swą 
zawodową karierę związała z ciecho-
cińskim magistratem. To właśnie tu dała 
się poznać jako znakomita finansistka, 
która była dla mnie najlepszym doradcą 
i gwarantem prawidłowo prowadzonej 
polityki finansowej miasta – podkreślał 
burmistrz Leszek Dzierżewicz podczas 
uroczystego pożegnania. - Dziękuję za 
Pani zaangażowanie, niezawodność 
i  profesjonalizm w działaniach na rzecz 
Ciechocinka i jego mieszkańców. Współ-
pracę z  Panią zawsze będę oceniał jako 
wzorcową – dodał.

Pracownicy magistratu pożegnali panią 
skarbnik podczas spotkania 27 sierpnia. 
Wiele było podziękowań, gratulacji i ży-
czeń na nowy etap życia, a także wspo-
mnień, których nie brakowało po ponad 
ćwierćwieczu współpracy.

Ostatni raz w takim gronie widzieli się na 
rozdaniu świadectw i zakończeniu ósmej 
klasy w 1970 r.

Później na ponad 50 lat ich drogi się roze-
szły. 28 sierpnia 16 pierwszych uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku 
spotkało się ze swoimi wychowawczyniami 
w murach swojej dawnej podstawówki.

- Serduszko pikało, nie dało się nie zauwa-
żyć wzruszenia. To były nasze Złote Gody. 
Niezapomniane, bardzo pozytywne wraże-
nie – mówi Ryszard Majewski, jeden z  or-
ganizatorów wydarzenia. Spotkanie roz-
poczęło się powitaniem absolwentów wraz 
z oprowadzeniem po szkole przez obecne-
go dyrektora Macieja Wzięcha.

SKARBNIK MIASTA NA EMERYTURZE

PIERWSI UCZNIOWIE TRÓJKI 
SPOTKALI SIĘ PO 50 LATACH

Małgorzata Szwajkowska,
 skarbnik miasta,

po niemal 27 latach
 pracy w ciechocińskim 

Urzędzie Miasta, 
przechodzi na emeryturę.

- dużo się zmieniło od dawnych czasów. Ta-
blice inteaktywne, wystrój klas, korytarze, 
nowe szatnie. Jednak największe wraże-
nie zrobiła na nas przebudowa sali gimna-
stycznej na zjawiskową aulę – dodaje.

- Byliśmy pierwszym rocznikiem w nowo 
wybudowanej szkole. W klasie było nas 31 
osób. Gdańsk, Olsztyn, Łódź, Szczecin, Trój-
miasto – przez ponad pół roku szukaliśmy 
kolegów po całej Polsce, docieraliśmy do 
ich znajomych, rodziny. Niestety, siedmiu 
z nas nie ma już na tym świecie. To abso-
lutnie niezwykłe i wyjątkowe, że możemy 
spotkać się tutaj z naszymi wychowaw-
czyniami, p. Jadwigą Wesołowską i p.  Ja-
niną Skowrońską. Każdy usiadł na swoim 
miejscu w klasie, każdy opowiedział swoją 

historię. Niezapomniane przeżycie – mówi 
Ryszard Majewski, nie kryjąc wzruszenia. 
- Obecna z nami pani Jadwiga, nauczyciel-
ka historii i nasza wychowawczyni w klasie 
1-4, świętuje w tym roku 94 urodziny.

- Planowaliśmy to spotkanie już w zeszłym 
roku, w równe 50-lecie, jednak sytuacja 
epidemiologiczna nam nie pozwoliła. Ini-
cjatorką spotkania była nasza koleżanka 
Małgorzata Górczyńska. Pomysł chwycił 
natychmiast, każdy się mocno i z ogrom-
nym entuzjazmem zaangażował.

Życzymy każdemu rocznikowi absolwen-
tów tak niezwykłego przeżycia.
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13 sierpnia odbył się wernisaż wystawy 
„Ciechocinek - dawniej i dziś”. Do gale-
rii Miejskiej Biblioteki Publicznej licznie 
przybyli zaproszeni goście, mieszkańcy 
oraz kuracjusze. Wystawę otworzył bur-
mistrz Leszek Dzierżewicz, podziękował 
wszystkim osobom, które udostępniły 
swoje fotografie i przygotowały niezwy-
kle interesującą wystawę. Aldona Nocna, 
autorka koncepcji, opowiedziała o osobli-
wościach Ciechocinka i omówiła zasadę 

„Tajemnica uzdrowiska” to tytuł spekta-
klu teatralnego przygotowanego przez 
uczestników półkolonii i warsztatów arty-
stycznych organizowanych przez Miejskie 
Centrum Kultury w Ciechocinku.

Młodzi uczestnicy projektu wcielili się 
w rolę detektywów szukających stwo-
rów kradnących w uzdrowisku kolory. 
Przez dwa tygodnie dzieci uczestniczyły 

doboru prac. Goście mogli obejrzeć ponad 
200 zdjęć i  rysunków ukazujących najbar-
dziej charakterystyczne miejsca uzdrowi-
ska. Zostały zaprezentowane najstarsze 
widoki Ciechocinka utrwalone na litografii 
Maksymiliana  Fajansa z 1854 r. oraz na 
rysunkach Ksawerego Pillatiego, a także 
niepokazywane dotąd publicznie fotogra-
fie, które powstały na przestrzeni ponad 
stu lat, pochodzące z kilku kolekcji prywat-
nych, oraz współczesne zdjęcia autorstwa 

Justyny Małeckiej, Sławomira Świątkiewi-
cza oraz Aldony Nocnej. Wiele z nich za-
skakuje, bowiem miasto wygląda zupełnie 
inaczej niż niegdyś. Powstał wielobarw-
ny kolaż miasta magicznej urody. Projekt 
został sfinansowany przez Urząd Miasta 
i  powstał w ramach obchodów jubileuszu 
185-lecia Uzdrowiska Ciechocinek.

Wystawę cieszącą się dużym zaintereso-
waniem, można oglądać do końca września 
w godzinach pracy Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Serdecznie zapraszamy! 

TEATRALNA PRZYGODA

CIECHOCINEK- DAWNIEJ I DZIS
,

w grach, zabawach i wycieczkach oraz 
przygotowywały finałowy spektakl.

Wystawiły go 14 sierpnia przed siedzibą 
MCK, a wydarzenie przyciągnęło wielu 
widzów na czele z władzami miasta.

Lato w Teatrze to program Instytutu Te-
atralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie realizowany ze środków 

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu. Jego celem jest popula-
ryzowanie pedagogiki teatralnej. Ciecho-
cińskie MCK było jednym z beneficjentów 
programu.

Fo
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OGŁOSZENIA
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
Porady prawne udzielane są w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w każdy piątek w godz. 10:00 – 14:00

Punkt pomocy prawnej funkcjonuje na podstawie Usta-
wy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porady prawnika 
może skorzystać m.in. młodzież do 26. roku życia, senio-
rzy po ukończeniu 65 lat, kombatanci i weterani, osoby 
posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, osoby korzy-
stające z pomocy społecznej i kobiety w ciąży.

Burmistrz Ciechocinka informuje, że na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy 
ul. Kopernika 19 oraz na stronie internetowej www.bip.
ciechocinek.pl zamieszczono wykazy nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Ciechocinek przezna-
czone do dzierżawy.

SPIS POWSZECHNY

Największa inwestycja 2021 r. w Ciechocinku – bu-
dowa nowoczesnego żłobka i nowych oddziałów 
przedszkola „Bajka” – realizowana jest zgodnie 
z harmonogramem. Zakończenie zadania zaplano-
wano na koniec listopada br. 

– Budowa kosztować będzie 7 mln zł, z czego bli-
sko połowa to środki, które udało się pozyskać 
z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 
Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecz-
nej.  Wszystko wskazuje na to, że już na początku 
przyszłego roku rozpoczną się pierwsze zajęcia w 
nowych salach „Bajki” – mówił Burmistrz Ciecho-
cinka Leszek Dzierżewicz. 

Jak zapewniła Małgorzata Kobusińska – Dyrektor 
Przedszkola „Bajka”, będzie to obiekt na miarę XXI 
w. Swoje gabinety będą mieli tam również specja-
liści (w tym logopeda, psycholog), wspierający roz-
wój dzieci. Ponadto, powstaną m.in.: sala integracji 
sensorycznej, wyposażona w sprzęt najnow-
szej generacji oraz sala gimnastyki korek-
cyjnej i wyciszenia. Powierzchnia użytkowa 
obiektu to będzie blisko 800 m kw. Wybudo-
wane zostaną dwie kondygnacje. 

– Dotychczas udało się zrealizować ponad 40 
proc. inwestycji. Wykorzystaliśmy m.in. 500 
m sześciennych betonu, 45 ton stali, 12,5 tys. 
cegieł już zostało wmurowanych. Jesteśmy 
przekonani, że budynek ten będzie służył 
dzieciom przez wiele lat i stanie się wizytów-
ką Ciechocinka, który wspiera taką inwesty-
cją rodziny – mówił Krzysztof Szurgot, prezesa fir-
my KJS Szurgot, który jest wykonawcą inwestycji. 

Co istotne, dzięki rozbudowie przedszkola, praw-
dopodobnie uda się rozwiązać problem braku 
miejsc w „Bajce”. 

BAJECZNA 
INWESTYCJA W TROSCE 

O NAJMŁODSZYCH 

ZOBACZ FILM
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#Zdaniem Psychologa

Monika Kofel-Dudziak

PSYCHOLOG, PSYCHIATRA, A MOŻE COACH?

Zagadnieniom zdrowia, komfortu psychicz-
nego i rozwoju osobistego poświęca się 
obecnie zdecydowanie więcej uwagi niż jesz-
cze kilka lat temu. Świadomość społeczna 
w obszarze problemów psychicznych i spo-
sobów ich leczenia również rośnie. Jednocze-
śnie zawody psychiatry, psychologa i psycho-
terapeuty są mylone. Wszyscy ci specjaliści 
zajmują się psychiką. Kolejne, często nie do 
końca znane pokrewne zawody to np. sek-
suolog, psychotraumatolog, psychodietetyk, 
mediator rodzinny, terapeuta uzależnień 
i coach. O co w tym chodzi? Zapraszam do 
krótkiej prezentacji.

Tytuł psychologa otrzymuje osoba, która 
ukończy pięcioletnie studia magisterskie. Jest 
wiele obszarów psychologii i nie każdy z nich 
polega na udzielaniu pomocy psychologicz-
nej. Jest np. psychologia biznesu, reklamy, 
sądowa. Psycholog kliniczny ma uprawnienia 
do przeprowadzania diagnozy psychologicz-
nej (np. badanie inteligencji, osobowości). 
Psycholog zajmuje się konsultacjami, wspar-
ciem albo też interwencją kryzysową, do któ-
rej prowadzenia powinien odbyć dodatkowe 
szkolenia. Psychiatra natomiast to lekarz, 
który ukończył studia medyczne i uzyskał 
specjalizację z psychiatrii. Zajmuje się dia-
gnozą i leczeniem chorób oraz zaburzeń psy-
chicznych. To on słuchając historii pacjenta, 
wyłapuje emocje, przeżycia i myśli, które są 
objawami zaburzeń biochemii jego mózgu 
i do nich dopasowuje lek o mechanizmie, 
który te zaburzenia reguluje. Tylko psychiatra 
ma uprawnienia do wydawania recept, zwol-
nień lekarskich czy skierowań do szpitala 
psychiatrycznego lub też na oddział odwyko-
wy. Dodatkowo psychiatra wyjaśnia, na czym 
polega farmakoterapia oraz dane zaburzenie. 
Ten specjalista może zaproponować podję-
cie psychoterapii – w tym samym czasie, co 
leczenie lekami, bądź kiedy stan się poprawi 
po ich przyjmowaniu. Aby zostać psychote-
rapeutą, konieczne jest ukończenie studiów 
magisterskich jednego z kierunków: psycho-
logia, psychiatria, socjologia, filozofia lub 
pedagogika. Następnie odbywa się specjali-
styczne, kilkuletnie szkolenie podyplomowe 
w wybranym nurcie psychoterapii. Szkoły 
terapeutyczne różnią się teorią powstawania 
zaburzeń psychicznych, podejścia do relacji 
terapeutycznej, sposobu prowadzenia terapii 
oraz czasu jej trwania. Psychoterapeuta prze-
chodzi własną psychoterapię i poddaje swoją 
pracę regularnej superwizji. Psychoterapia, 
jak to określił J.C. Czabała „jest metodą, 
która służy do usunięcia cierpienia pacjenta, 
wynikającego z objawów i przykrych stanów 
emocjonalnych oraz niemożności wpływania 
na swoje życie. Jest procesem, w którym za 
pośrednictwem interwencji terapeutycznych 
pacjent ma okazję zrozumieć własne przeży-
cia i uwolnić się od nich, zobaczyć przyczyny 
nieskutecznych działań i nauczyć się kontroli 
nad własnym życiem”. Psychoterapia poma-
ga odnaleźć rozwiązania, wprowadzić zmiany 
na bazie zasobów klienta. Psychotraumato-
log to specjalista posiadający kompetencje 

do pracy terapeutycznej z osobami, które 
doświadczyły traumy. Do psychodietety-
ka natomiast możemy zgłosić się z każdym 
problemem dotyczącym odżywiania, diety 
i zdrowego stylu życia. Seksuolog natomiast 
to lekarz zajmujący się zaburzeniami seksual-
nymi w sferze biologicznej.  Lekarz diagnozu-
je, czasem zleca badania, by odkryć czy nale-
ży zająć się ciałem, czy psychiką. Zazwyczaj 
współprcuje z psychologiem-seksuologiem, 
który w tym obszarze oddziałuje psycholo-
gicznie. Terapeuta uzależnień w ostatnich 
latach również ma dużo pracy, a wiek uza-
leżnionych niestety obniża się. Mówimy tu 
o uzależnieniach behawioralnych i chemicz-
nych. On też współpracuje z innymi specjali-
stami. Mediator rodzinny to neutralna i bez-
stronna osoba, której zadaniem jest pomoc 
skonfliktowanym członkom rodziny w wy-
pracowaniu satysfakcjonującego dla obu 
stron warunków porozumienia. Coach kiedyś 
utożsamiany z trenerem silnie motywującym 
sportowców, aktualnie jest często nazywany 
trenerem osobistym, osobistym przewod-
nikiem. Jego zadanie tak w wielkim skrócie 
to odnalezienie i wyzwolenie potencjału 
w kliencie. Poznaje cel człowieka i pomaga 
mu go zrealizować, dodaje mu „skrzydeł”, po-
szerza perspektywy.

Podsumowując, jeśli potrzebujesz diagnozy 
intelektu, osobowości bądź konsultacji, czy 
wsparcia w trudnym momencie, wybierz 

AUTOR: MONIKA KOFEL-DUDZIAK

#ZDANIEM PSYCHOLOGA
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psychologa, który ewentualnie przekieruje 
ciebie do danego specjalisty. Kiedy potrze-
bujecie się dogadać w sytuacji rozwodowej, 
poszukajcie mediatora. Po doświadczeniu 
bardzo silnie stresujących sytuacji skieruj 
swoje kroki do psychotraumatologa. W sy-
tuacji chęci zmiany stylu życia, zaburzeń 
odżywiania - psychodietetyk. A jeśli chcesz 
odnaleźć i rozwijać swój potencjał – coach. 
Depresja o ciężkim przebiegu, poważna 
chorobach psychiczna - psychoza, choroba 
afektywna dwubiegunowa, silna fobia, urazy, 
choroby mózgu - tu główną metodą leczenia 
jest farmakoterapia, a zatem lekarz psychia-
tra. Alkohol, narkotyki, hazard, granie – tera-
peuta uzależnień. Zaburzenia w sferze sek-
sualnej – lekarz bądź psycholog seksuolog. 
Natomiast przy zaburzeniach lękowych, od-
żywiania, snu, depresyjnych, nerwicowych; 
kryzysach czy też konfliktach rodzinnych 
czy małżeńskich dominującą metodą będzie 
psychoterapia. Psychoterapeuci również 
oceniają objawy i w razie potrzeby kierują do 
psychiatrów czy też innych specjalistów. Wy-
stępuje tu częsta współpraca. Wszystkie te 
kierunki prężnie się rozwijają i wymagają od 
specjalistów ciągłego rozwoju, szkolenia się 
i doskonalenia, aby jak najlepiej służyć po-
mocą swoim klientom. Ważne jest, aby znać 
różnicę, a przede wszystkim wiedzieć, do 
którego specjalisty w razie potrzeby się udać. 
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ALDONA NOCNA

JANINA KOROLEWICZ - WAYDOWA

#Na deptaku w Ciechocinku

#Na deptaku w Ciechocinku

Przez dziesiątki lat do uzdrowiska przyjeż-
dżało wielu znanych ludzi. Podczas spacerów 
w alejach parkowych można było spotkać 
aktorów, polityków, dziennikarzy czy pisarzy. 
Cykl „Na deptaku w Ciechocinku” poświęco-
ny jest ciechocińskim śladom interesujących 
postaci, a jest ich naprawdę bardzo wiele. 

W pamiętnikach znanych osób pojawiają 
się wspomnienia z pobytu w Ciechocin-
ku. Warto przypomnieć światowej sławy 
sopranistkę Janinę Korolewicz-Waydową, 
która bywała w uzdrowisku, będąc dziec-
kiem. W książce „Sztuka i życie” opisała 
swoje pobyty pod tężniami. Zapamiętała 
Ciechocinek jako miasto pełne kwiatów. 
Jej ulubionym miejscem był park Zdrojo-
wy. Nie przepadała za spędzaniem czasu 
między tężniami, które wydawały się jej 
„czarne, smutne i wiecznie płaczące kro-
plistymi łzami”. Dzieci plażowały wówczas 
na piaszczystym terenie między nimi. Au-
torka książki zapamiętała, że mieszkała 
z rodziną na kwaterze w pobliżu tężni. 
Dziesięcioletnia Janka Korolewicz miała 
swój debiut artystyczny w Ciechocinku. Po 
raz pierwszy wystąpiła publicznie w 1886 
roku w sali koncertowej w hotelu Mülle-
ra jako recytatorka. Deklamowała „Lalkę” 
Władysława Syrokomli i spotkała się z du-
żym entuzjazmem publiczności. Musiała 
bisować i popisała się jeszcze wygłosze-
niem wierszy Teofila Lenartowicza. Odtąd 
została sezonową recytatorką i była ozdo-
bą niejednego wieczoru artystycznego. 
Bawiła się również na organizowanych 
„kinderbalach”, a jej specjalnością był ma-
zur i oberek. 

To nie był jedyny debiut utalentowanej 
recytatorki. W wieku piętnastu lat zagrała 
też u boku ówczesnych aktorów drama-
tycznych: Aleksandry Lüdowej i Włady-
sława Szymanowskiego. Zadebiutowała 
przypadkowo rolą subretki w jednoaktów-
ce. Jak wspominała po latach: „Przedsta-
wienie poszło gładko, publiczność bardzo 
serdecznie odniosła się do tego ryzykow-
nego debiutu, a p. Lüdowa ucałowała mnie 
czule i dała swoją fotografię na pamiątkę.” 
Dorosła Janina Korolewicz występowa-
ła już na największych estradach całego 
świata. Obdarzona pięknym sopranem 
kształciła głos najpierw w Warszawie pod 
kierunkiem Aleksandra Myszugi, a na-
stępnie we lwowskim konserwatorium 
u Walerego Wysockiego, solisty La Scali 
- największej wtedy sceny operowej świa-
ta. Stypendium ufundowała jej wybitna 
artystka Marcelina Kochańska. Śpiewacz-
ka rozpoczęła swoją karierę sceniczną 
w 1894 r. partią Hanny ze „Strasznego 
dworu” S. Moniuszki. W tym samym roku 
ukończyła Konserwatorium we Lwowie. 

Aldona Nocna

Początkowo występowała w Krakowie 
i we Lwowie. W 1897 r. śpiewała razem 
z Enrico Caruso na koncercie w Spale dla 
cara Mikołaja II z żoną. 

W latach 1898-1902 była primadonną 
Opery Warszawskiej. Wystąpiła wówczas 
w kilku rolach, w tym w pięćsetnym przed-
stawieniu „Halki” S. Moniuszki. Śpiewała 
różnorodne partie z takimi śpiewakami, 
jak na przykład: Adam Didur, Aleksander 
Bandrowski, Fiodor Szalapin czy wspo-
mniany Enrico Caruso. Koncertowała też 
we Lwowie, Krakowie i Kijowie. Wszędzie 
podziwiano jej talent. Po wyjściu za mąż 
często wyjeżdżała za granicę na dłuższe 
występy. Śpiewała w Operze Berlińskiej, 
w Operze San Carlo w Lizbonie, w Buka-
reszcie, Królewskiej Operze w Madrycie. 
Głos sopranistki usłyszeli także melomani 
w Londynie, Odessie, Petersburgu, Wene-
cji i Sofii. W 1905 r. jej występ w Kijowie 
w roli Halki dał początek przedstawieniom 
w języku polskim po 40 latach przerwy. 
W operze „Faust” wystąpiła u boku Fiodo-
ra Szalapina. Wszędzie odnosiła sukcesy. 
W 1910 r. wyruszyła na tournée z zespo-
łem Metropolitan Opera House po Sta-
nach Zjednoczonych. Rok później ruszyła 
na podbój Australii. Była w zespole gwiazd 
zaangażowanych przez słynną Nellie Mel-
bę. Jej pojawienie się na scenie elektry-
zowało publiczność, która nie żałowała 
pieniędzy na drogie bilety wstępu. Sale 
koncertowe były zapełnione po brzegi. 
Dodajmy, że sto lat temu artyści otoczeni 
byli niezwykłym kultem. Obdarowywano 
ich kosztownymi prezentami, nierzadko 
piękną biżuterią. Sama artystka podczas 
pobytu w Pradze zauważyła coś niezwy-

kłego – nawet w małych sklepikach można 
było podziwiać zdjęcia artystów ustawio-
ne w witrynach.

Po powrocie do Europy sopranistka osia-
dła na dłużej we Lwowie, występując 
nadal na  różnych scenach. Po wybuchu 
I wojny światowej zajęła się działalnością 
charytatywną, śpiewała na koncertach do-
broczynnych w wielu miastach, pracowała 
też jako pielęgniarka w szpitalu wojsko-
wym we Lwowie. 

W 1917 r. została dyrektorem Opery War-
szawskiej. Kierowała tą placówką dwa 
sezony.  Było to coś niebywałego, wszak 
w ówczesnej Europie kobiety nie miały 
wielu praw. Korolewicz-Waydowa objęła 
kierownictwo Teatru Wielkiego ponownie 
w latach 1934-36.

W 1924 r. zerwała z karierą śpiewaczki, ale 
czasem jeszcze koncertowała. Zajęła się 
działalnością społeczną i edukacyjną. Jej 
repertuar obejmował 70 partii operowych, 
wśród których były koloraturowe i drama-
tyczne. Śpiewała partię Rozyny w „Cyru-
liku sewilskim” G. Rossiniego, Brunhildy 
w „Pierścieniu Nibelunga” R. Wagnera czy 
Halki, bohaterki opery S. Moniuszki. W jej 
repertuarze można też znaleźć pieśni, ora-
toria i kantaty. Mówiono, że Korolewicz-
-Waydowa ma najpiękniejszy głos świata. 
Była wielokrotnie odznaczana. Otrzymała 
Złoty Krzyż Zasługi, a po II wojnie świato-
wej Krzyż Komandorski Orderu Odrodze-
nia Polski i Krzyż Komandorski z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski. Artystka zmar-
ła w 1955 r. i spoczywa na Powązkach. 
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BASENY LETNIE
PONAD 2 000 OSÓB W DNIU OTWARCIA SKORZYSTAŁO

 Z WODNEGO PLACU ZABAW ORAZ NOWO OTWARTYCH BASENÓW LETNICH

- Cieszę się, że tak wielu mieszkań-
ców naszego miasta oraz gości tak 
chętnie wybrało się do Wodnego Pla-
cu Zabaw i Basenów Letnich. To tylko 
pokazuje, jak ważna i potrzebna była 
to inwestycja. Dziękuję wszystkim, 
którzy byli zaangażowani w  przygo-
towanie oraz realizację tego zadania 
– mówił Burmistrz Ciechocinka Le-
szek Dzierżewicz.

Baseny Letnie wchodzą w skład 
Wodnego Placu Zabaw. Pierwszy to 
pełnowymiarowy dla młodzieży i do-
rosłych o głębokości 1,6 m i wymia-
rach 25 x 13 m, a dla dzieci – o głębo-

kości 0,6 m i wymiarach 15 x 8 m, oba 
mają podgrzewaną wodę do 24 st. C.
- Bardzo mi się tu podoba. Woda jest 
cieplutka! Będę przychodzić z mamą 
przez całe wakacje - swoimi wraże-
niami dzieli się 7-letnia Kasia.

Goście kompleksu mogą korzystać 
z szatni, przebieralni i węzłów sa-
nitarnych. Wspaniały wypoczynek 
zapewnia blisko 6000 m2 plaży, nad 
częścią której, dla większego kom-
fortu wykonano 14 dających cień 
żagli. Miłośników spacerów z pew-
nością ucieszy 700 m2 drewnianych 
pomostów.

Wodny Plac Zabaw dla dzieci 
w  Ciechocinku to jeden z najwięk-
szych tego typu obiektów w Polsce. 
Poza Basenami Letnimi, w dwóch 
nieckach basenowych znajduje się 
kilkanaście atrakcji wodnych wraz 
z  okazałym, kilkumetrowym zam-
kiem z fontannami. W instalacji 
krąży ponad 650 m sześciennych 
wody podgrzewanej dla komfortu 
użytkowników. W  ramach rozbu-
dowy w 2020 roku powstał dodat-
kowo kompleks czterech zjeżdżalni 
– w tym czterotorowa, pontonowa 
i tzw. „anakonda” o długości aż 110 
metrów.
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JUŻ OTWARTE!
ZOBACZ  FILM 
PROMOCYJNY
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Fot.Sławomir Świątkiewicz

Koncertem galowym z okazji Jubileuszu 185-lecia 
Uzdrowiska Ciechocinek rozpoczęła się XXIII edycja 
Festiwalu Operowo-Operetkowego. Dyrektor arty-
styczny Festiwalu Kazimierz Kowalski z niezwykłą 
starannością przygotował na ten wieczór repertuar 
godny tak ważnego dla naszego miasta Jubileuszu. 
Niedzielny koncert, zgodnie z Programem Festiwa-
lu, miał być dedykowany Kazimierzowi Kowalskiemu, 
w  związku z jubileuszem 50-lecia pracy artystycznej 
i  70-tych urodzin. Dyrektor na spotkanie z tej okazji 
z „najwspanialszą publicznością Europy”, jak mawiał, 
przygotował same perełki repertuarowe. Miał to być 
wieczór wypełniony radością i serdecznością, i choć 
artyści wykonali repertuar zgodnie z wolą Mistrza, to 
wyczuwało się wyraźnie atmosferę refleksji i zadumy. 
Jako symboliczne, odebrała publiczność wykonanie, 
w  finale koncertu, utworu „Żegnajcie Przyjaciele”. Ta-
jemnicą pozostanie, czy to sprawa przypadku, czy intu-
icji Kazimierza Kowalskiego. Kolejne koncerty odbywa-
ły się na deskach Teatru Letniego, zawsze znakomicie 
odbierane przez wspaniałą widownię festiwalową.

OPERA I OPERETKA
W CIECHOCINKU

ZOBACZ GALERIĘ 
ZDJĘĆ
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KONCERTOWE
ZAKOŃCZENIE WAKACJI

Best Summer Party – Piknik na Zakoń-
czenie Wakacji już za nami. Niesamowi-
te emocje i wspomnienia, które zostaną 
z nami na długo. 

Na ciechocińskiej scenie wystąpiły ta-
kie zespoły jak: Blue Cafe, Electric Girls, 
Magic of Queen oraz BoneyM Imitation. 
Wydarzenie rozpoczęło się festiwalem 
kolorów, a zakończyło dyskoteką pod 
gwiazdami. Na stadionie miejskim nie 
zabrakło również innych atrakcji, między 
innymi wesołego miasteczka, dmuchań-
ców dla najmłodszych czy małej gastro-
nomi i ogródków piwnych.

Fot.Sławomir Świątkiewicz

ZOBACZ 
WIĘCEJ  Zdrój Ciechociński 15



PIKNIK NAD WISŁĄ

21 sierpnia odbyło się rodzinne spotkanie na nabrzeżu 
królowej polskich rzek, przygotowane przez samorząd 
Ciechocinka, obfitowało w wiele atrakcji. Rozpoczęli-
śmy od zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży. 
Zwycięzcom z przyjemnością wręczył puchary Bur-
mistrz Miasta Ciechocinka, a wszystkim uczestnikom 
pamiątkowe dyplomy i upominki. Następnie przy dźwię-
kach muzyki płynącej ze sceny można było rywalizować 
w turnieju siatkówki plażowej, zajęciach bloku Sport+, 
czyli m.in fitness, skok w zwyż, skok w dal, festiwalu ko-
lorów, dzieci z radością malowały twarze, chętnie też 
korzystały z  zajęć edukacyjnych prowadzonych przez 
animatorów kultury. Dużym powodzeniem cieszyła się 
strefa baniek mydlanych, zjeżdżalnie i trampolina dla 
maluchów. Można też było skorzystać z przejażdżki 
łódkami po Wiśle lub upiec kiełbaski, którymi poczę-
stowaliśmy 700 osób. We współpracy z kołem gospodyń 
wiejskich z Nowego Ciechocinka przygotowane zostały 
smakowite pierogi, żurek kujawski, chleb ze smalcem 
i  ogórkiem kiszonym, czy znakomite domowe wypieki. 
Ku satysfakcji organizatorów apetyty dopisywały. Po-
południe wypełniy występy muzyczne. W trakcie trwa-
nia Pikniku można było także zaszczepić się przeciw 
Covid-19 i spisać w ramach Narodowego Spisu Ludności 
i Mieszkań.
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Na Rodzinnym Pikniku nad Wisłą nie 
mogło zabraknąć ciechocińskiego OSiR-
-u. Miejsce miał Turniej Siatkówki Pla-
żowej dla Mężczyzn, a dla najmłodszych 
zorganizowano Mini Wioskę Lekkoatle-
tyczną. Na boisku do siatkówki zostały 
rozegrane zawody na bardzo wysokim 
poziomie. W finale turnieju zmierzyły 
się dwie drużyny z Płocka Lewicki/Ko-
peć oraz Szypryt/Szulecki. Po zaciętej 
rywalizacji, zwycięstwo odniosła para 
Lewicki/ Kopeć. Cieszy nas również fakt, 
że dużym zainteresowaniem cieszyła się 
wioska dla lekkoatletów – czynny udział 
w zawodach lekkoatletycznych wzięło 
blisko 50 osób!
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Fot.OSiR Ciechocinek

GALERIA ZDJĘĆ
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Po raz drugi w Ciechocinku odbył się ka-
bareton. Na scenie muszli koncertowej 14 
sierpnia wystąpiły formacje świetnie zna-
ne nie tylko miłośnikom gatunku: Kabaret 
Łowcy.B, kabaret Kałamasz wraz z  Beatą 
Kowalską oraz kabaret  Paranienormalni. 

„To jest bardzo ważne, żeby w Ciechocin-
ku było więcej śmiechu, więcej zabawy, 
ponieważ wtedy wszelkie rekonwalescen-

TERAPIA ŚMIECHEM
CIECHOCIŃSKA

CZYLI KABARETON 2021

cje przechodzą bezboleśnie i szybciutko” 
- żartuje Michał Paszczyk z kabaretu Pa-
ranienormalni. „Wspaniała publiczność, 
naprawdę wspaniała. Ja z przyjemnością 
wróciłabym za rok się z nimi spotkać” - 
wspomina Beata Kowalska

„Jestem pierwszy raz w parku Zdrojowym 
i jestem pod ogromnym wrażeniem tego 
zabytkowego amfiteatru, Muszli Koncer-

towej, z ponad 100 letnią tradycją. Na-
tomiast publiczność była najlepsza jaka 
tylko mogła być!” - dzieli się wrażeniami 
Jacek Łapot z kabaretu KaŁaMasz. 

Kolejna niezapomniana edycja festiwalu 
śmiechu już w przyszłym roku!

ZOBACZ FILM
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Wspaniałe osiągnięcie młodych polskich pię-
ściarek! Maria Gutkowska (40 kg), Karolina 
Deręgowska (46 kg) i Martyna Jarząbek (54 
kg) zapewniły sobie medale w debiucie w Mi-
strzostwach Europy Młodzików w stolicy Bo-
śni i Hercegowiny – Sarajewie. To oznacza, że 
wszystkie sześć Polek wywalczy krążki w tur-
nieju na Bałkanach.

W niedzielne popołudnie odbyły się walki 
ćwierćfinałowe, które przyniosły Biało-Czer-
wonym komplet trzech zwycięstw. Świetnie 
dzień dla naszej reprezentacji rozpoczęła Maria 
Gutkowska (Fight Club Koszalin), która bok-
sowała z Turczynką Nisanur Ozturk. Pierwszą 
rundę Polka wygrała 10-9 na kartach wszyst-
kich sędziów, a w drugiej triumfowała 3:2 mimo 
kłopotów w ostatnich sekundach. W ostatnim 
starciu mocno rozbita Turczynka (krwawiący 
nos) potrzebowała znów pomocy lekarskiej, aż 
w końcu walka została przerwana z powodu jej 
kontuzji – werdykt RSC-I 3.

Bardzo dobrze spisała się również Karolina De-
ręgowska (CKB Potężnie Ciechocinek), która 
pewnie wypunktowała Serbkę Saszę Berklović 
5:0 (30-26, 30-27, 30-27, 29-27, 29-27).

W ostatnim pojedynku pierwszej serii niedziel-
nych pojedynków zmierzyły się Martyna Jarzą-

Klasyfikacja końcowa:

1. Dąbrowska/Ziółkowski
2. Polańczyk/Pietrykowski

3. Małachowska/Aleksandrowicz
4. Czerwińska/Leśniewski

W dniu 07.08.2021  na boiskach 
do siatkówki plażowej przy Hali 
Sportowej OSiR, odbył się Otwarty 
Turniej Siatkówki Plażowej dla Mik-
stów. Udział w rywalizacji wzięło 
8  par, które zagrały systemem bra-
zylijskim. Po kilku godzinach zmagań 
wyłoniono zwycięzców turnieju.

Nagrody dla najlepszych ufundowa-
ła firma WKreskę oraz ciechociński 

14 sierpnia podopieczni ciechociń-
skiego OSiR-u wybrali się na boisko 
znajdujące się na Miejskiej Plaży w 
Ciechocinku. Oprócz naszych zawod-
ników udział w treningu wzięły dwie 
drużyny z Klubu Mustang Ostaszewo. 
Piłkarskie zmagania na piachu trwa-

BRĄZ W SARAJEWIE

OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
 PLAŻOWEJ DLA MIKSTÓW

Już 11 września święto wszystkich miłośni-
ków aktywności fizycznej i tych, którzy chcą 
rozpocząć swoją przygodę ze sportem – Naro-
dowy Dzień Sportu. Tego dnia po raz dziewią-
ty w całej Polsce, zarówno w małych miejsco-
wościach, jak i  dużych miastach, odbędą się 
bezpłatne treningi. Ciechocinek jest miastem 
partnerskim Narodowego Dnia Sportu.

W Ciechocinku 11 września w godz. 10:00 
- 18:00 odbędzie się deblowy turniej tenisa 
ziemnego na Kortach Tenisowych w parku 
Zdrojowym w Ciechocinku. W wydarzeniu 
może uczestniczyć każdy chętny, a udział jest 
bezpłatny. Szczegóły oraz informacje o zapi-
sach na stronie narodowydziensportu.pl.

bek (Akademia Boksu Roberta Gortata Jaworz-
no) i Włoszka Stella Tosadori. To była bardzo 
wyrównana walka, początek dla zawodniczki 
z Italii 3:2, ale druga runda dla Polki 4:1. Decy-
dujące 90 sekund było bardzo emocjonujące, 
a następnie pięściarki usłyszały końcowy rezul-
tat – 5:0 dla Martyny Jarząbek (30-27, 29-28, 
29-28, 29-28, 29-28).

17 sierpnia w półfinałach Maria Gutkowska 
spotkała się z Ukrainką Taisiią Pokusai, Karoli-
na Deręgowska z Rosjanką Viktoriią Kazakovą 
i Martyna Jarząbek z Rosjanką Sofiią Molcha-
novą.

W ćwierćfinale Fabian Rosiak (NOSiR Nowy 
Dwór Mazowiecki), który w kategorii 66 kg 
o  medal powalczył z reprezentantem Bośni 
i Hercegowiny Njegosem Bunjeviciem.

Z losowania w półfinałach znalazły się 3 polskie 
zawodniczki – w wadze 44 kg Natalia Niewia-
domska (Legionowska Akademia Sportów Wal-
ki), 60 kg Joanna Szlędak (Korona Wałcz) i 64 kg 
Maja Razik (Taurus Goleniów).

OSiR. W tym miejscu pragniemy 
podziękować również Piekarni Zło-
ty Kłos za słodki poczęstunek dla 
uczestników turnieju oraz kibiców.

ĆWICZYMY RAZEM! DWUMARATON KUJAWSKI 

TRENING POŁĄCZONY Z PIKNIKIEM NAD WISŁĄ? 
DLACZEGO NIE?! 

7 sierpnia 2021 roku na terenie na-
szego powiatu miejsce miała już VIII 
edycja Dwumaratonu Kujawskiego. 
Śmiałkowie, którzy biorą udział w tym 
wydarzeniu mają do pokonania 84 km. 
biegiem lub rowerem. W tym roku 
udział wzięło 60 osób, z czego cały dy-

stans biegiem pokonało 5 osób, w  tym 
3  kobiety i  2 mężczyzn.  Warto też 
wspomnieć o tym, że wszyscy zawodni-
cy pokonali łącznie 1690 km – biegnąc 
oraz 2100 km – jadąc na rowerze. Ser-
decznie gratulujemy wszystkim uczest-
nikom pokonania każdego kilometra! 

ły kilka godzin. Po odbytym treningu 
oraz sparingach, nasi zawodnicy mogli 
skorzystać z przygotowanego poczę-
stunku, chwilę usiąść i odpocząć, jed-
nocześnie podziwiając piękne widoki, 
które prezentowała nam ciechocińska 
Wisła. 

Justyna Malinowska
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Z okazji Roku Jubileuszowego

PO˚EGNANIE LATA
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Widownia muszli koncertowej w parku Zdrojo-
wym ju˝ na godzin´ przed rozpocz´ciem imprezy
„Po˝egnanie lata” wype∏niona by∏a po brzegi.

StaraliÊmy si´, aby koniec wakacji nie by∏ smutny
dla rozpoczynajàcych nowy rok szkolny, dlatego przy-
gotowaliÊmy wiele atrakcji i rozdaliÊmy nagrody w
og∏oszonych konkursach.

Jako pierwsza wystàpi∏a M∏odzie˝owa Orkiestra
D´ta z Wagaƒca pod dyrekcjà Romana OrganiÊciaka,
prezentujàc najwi´ksze przeboje muzyki rozrywkowej
w nowych aran˝acjach. W tym samym czasie najm∏o-
dsi rozpocz´li prace rysunkowe kredà na asfalcie.
Powsta∏y ma∏e „arcydzie∏a” pe∏ne kolorów i radoÊci,
a szesnastu uczestników otrzyma∏o nagrody rzeczo-
we.

D∏ugo oklaskiwano popisy taneczne zespo∏u dzia-
∏ajàcego przy Miejskim Centrum Kultury „Âwierszcze”,
w sk∏ad którego wchodzà dzieci w wieku 5-12 lat pra-
cujàce pod kierunkiem p. W∏odzimierza S∏odowicza.

W nowym repertuarze zaprezentowa∏y si´ dwa
zespo∏y wokalne HIPPO i HITTO, wykonujàc utwory
w aran˝acji S∏awka Ma∏eckiego.

RozdaliÊmy równie˝ nagrody rzeczowe (w tym
aparat fotograficzny) w og∏oszonym wczeÊniej kon-
kursie na najzabawniejsze zdj´cie z wakacji. SpoÊród
48 nades∏anych fotografii I nagrod´ otrzyma∏o zdj´cie
7-letniej Oliwii Drzewuckiej z Ciechocinka, prezen-
towane na stronie obok.

Nastàpi∏o tak˝e rozstrzygni´cie trwajàcego przez
dwa wakacyjne miesiàce konkursu czytelniczego „Moja
ksià˝ka na wakacje”.

A potem do taƒca porwa∏ wszystkich zespó∏ folko-
wy „NPJ” z Lubania, którego porywajàce wykonanie
znanych utworów zmusi∏o zespó∏ do wielokrotnego
bisowania. Przez to impreza przed∏u˝y∏a si´ - ku za-

Z MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURYZ MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
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odsłaniamy wydanie Zdroju z 2004 roku...
ÂWIE˚E WIEÂCIÂWIE˚E WIEÂCI
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B¢DÑ NOWE MIESZKANIA

O 60 nowych mieszkaƒ powi´kszà si´ zasoby Cie-
chociƒskiego Towarzystwa Budownictwa Spo∏eczne-
go. Na ten cel CTBS pozyska∏o Êrodki z Banku Gos-
podarstwa Krajowego w wysokoÊci 3.027.000 z∏otych.
Budynek zostanie wybudowany na dzia∏ce o powierz-
chni 3500 m² przy ulicy Bema. TrzydzieÊci mieszkaƒ
b´dzie posiada∏o powierzchni´ 37 m², 30 kolejnych
45,4 m². Mieszkania b´dà w pe∏ni wykoƒczone, czyli
wykonany zostanie tzw. bia∏y monta˝, w kuchniach
zainstalowane b´dà kuchenki gazowe z piekarnikiem.
Ka˝de mieszkanie b´dzie posiada∏o dwufunkcyjny
piecyk gazowy s∏u˝àcy do ogrzewania oraz dostarczania
ciep∏ej wody. Przyszli lokatorzy b´dà musieli wnieÊç
partycypacj´ w wysokoÊci 19.500 z∏otych w przypadku
mieszkania mniejszego lub 24.000 z∏otych przy
mieszkaniu wi´kszym. Aktualnie wykonywana jest
dokumentacja techniczna budynku, termin jej
zakoƒczenia to 30 wrzeÊnia tego roku. Przewidywane
oddanie budynku do u˝ytku to IV kwarta∏ 2005 roku.
Przypominamy, ˝e pierwszy budynek ciechociƒskiego
TBS znajduje si´ przy ulicy Kopernika, naprzeciwko
szko∏y podstawowej.

ROK SZKOLNY 2004/2005 W LEPSZYCH
WARUNKACH

Wakacje w ciechociƒskich placówkach oÊwiato-
wych wykorzystane zosta∏y na remonty, konserwacje
i modernizacje pomieszczeƒ. Wszystko to dla dobra
uczniów, którzy z poczàtkiem wrzeÊnia wrócili do
szkolnych czy te˝ przedszkolnych placówek. I tak w
Szkole Podstawowej im. Józefa Pi∏sudskiego wymie-
niona zosta∏a instalacja centralnego ogrzewania wraz
z grzejnikami, przeprowadzono drobne remonty, pra-
ce stolarskie i malarskie. Wiele prac konserwatorskich
przeprowadzono w Gimnazjum. Wycyklinowano i wy-
lakierowano parkiety w cz´Êci sal lekcyjnych i na sali
gimnastycznej, powi´kszono sto∏ówk´ i przeprowa-
dzono remont kuchni, odmalowano cz´Êç pomiesz-
czeƒ. Zakoƒczono równie˝ remont elewacji od stro-
ny boiska szkolnego. Poprawi∏y si´ tak˝e warunki w
obu przedszkolach samorzàdowych, a w ogródku
przedszkola przy ulicy Widok od sierpnia cieszà nowe
urzàdzenia do gier i zabaw. Aktualnie trwajà równie˝
prace przy budynku ciechociƒskiego Liceum Ogólno-
kszta∏càcego, gdzie ze Êrodków Starostwa Powiatowego
naprawiany jest dach, elewacja i parkiet sali gimnas-
tycznej.

JESZCZE RAZ O NAWIERZCHNI ULICY
ZWIÑZKOWCÓW

W sierpniowym numerze „Zdroju Ciechociƒskiego”
informowaliÊmy Paƒstwa o licznych niedociàgni´ciach
podczas wykonywania przez firm´ BUD-DRÓG z ˚y-
glàdu ko∏o Che∏mna nowej nawierzchni cz´Êci ulicy

Zwiàzkowców w Ciechocinku. Podj´te wówczas przez
Burmistrza Ciechocinka i pracowników odpowiedzial-
nych za stan dróg naszego miasta dzia∏ania przynios-
∏y pozytywne zakoƒczenie tej inwestycji. Wykonawca
zosta∏ zmuszony do zdj´cia nierównej Êcieralnej war-
stwy asfaltu i ponownego jej u∏o˝enia. Tym razem
jakoÊç nawierzchni odpowiada∏a parametrom okreÊ-
lonym w zamówieniu, nieporównanie lepsze by∏o te˝
wykonanie prac. Ostateczny odbiór nowej ulicy zosta∏
dokonany w pierwszych dniach wrzeÊnia. Z tytu∏u
przekroczenia terminu zakoƒczenia inwestycji oraz
wykonania pewnych prac niezgodnie z umowà na
konto firmy BUD-DRÓG wp∏yn´∏a kwota pomniejszo-
na o 16.588 z∏otych. Mamy nadziej´, ˝e b´dzie to sy-
gna∏ dla innych potencjalnych wykonawców, ˝e w Cie-
chocinku nie toleruje si´ bylejakoÊci.

ULICA STANIS¸AWA STASZICA WKRÓTCE JAK
NOWA

Po u∏o˝eniu kolektora sanitarnego w ulicy Stanis-
∏awa Staszica rozpocz´∏y si´ prace zwiàzane z wyko-
naniem nowej nawierzchni ulicy. Przetarg na to zada-
nie wygra∏o Przedsi´biorstwo Robót Drogowych Toruƒ
S.A., firma znana ju˝ w Ciechocinku z realizacji ulic
Bema, Wojska Polskiego, Mickiewicza i fragmentu uli-
cy LeÊnej. Koszt wykonania podbudowy, warstwy wià-
˝àcej i Êcieralnej ma wynieÊç 176.491,56 z∏otych brutto,
zaÊ termin zakoƒczenia wyznaczono na 25 wrzeÊnia
br. Mamy dobrà wiadomoÊç dla doje˝d˝ajàcych na
dzia∏ki. Przy okazji realizacji inwestycji PRD Toruƒ
wykona równie˝ remont drogi dojazdowej do ogród-
ków dzia∏kowych (od strony ulicy Norwida).

SALA SPORTOWA DLA GIMNAZJUM I NIE TYLKO.

Realizujàc postulaty mieszkaƒców i radnych Rady
Miejskiej, Burmistrz Ciechocinka podjà∏ dzia∏ania przy-
gotowawcze do nowej, jak˝e oczekiwanej w naszym
mieÊcie inwestycji. Toruƒski Zak∏ad Badaƒ Geologicz-
nych „GEO-GRUNT” wykona∏ analizy geologiczne,
które mia∏y wskazaç najkorzystniejsze warunki do
budowy pe∏nowymiarowej sali gimnastycznej. Oce-
niono teren przy ciechociƒskim Gimnazjum oraz na
zapleczu parkingu przy ulicy Kolejowej. Okaza∏o si´,
˝e ten pierwszy obszar charakteryzuje si´ wr´cz zna-
komitymi warunkami dla wielkogabarytowych budo-
wli, tak wi´c najprawdopodobniej sprawa lokalizacji
wydaje si´ byç przesàdzona. W ostatnich dniach
Burmistrz Ciechocinka odby∏ spotkania konsultacyj-
ne w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu oraz
z Zarzàdem Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
w trakcie których najwa˝niejsze by∏o zapewnienie
pierwszych Êrodków na budow´.  Aktualnie w Urz´-
dzie Miejskim trwa analiza wytycznych programowo
- funkcjonalnych hal sportowych, która zosta∏a prze-
kazana przez MENiS, zaÊ Burmistrz zamierza odwie-

Z ˚YCIA MIASTA
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REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

17-19

komediodramat, prod. Polska, czas 1.47 

• 17.09 (piątek) godz. 16.00 i 19.00

• 18.09 (sobota) godz. 19.00

• 19.09 (niedziela) godz. 19.00

projekcja w 2D

kasa czynna w godz. 15.00-19.00

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

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

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 otwar-
cia kasy.

„Mistrz”
dramat biograficzny, prod. Polska,
czas 1.31, od 15 lat 

11.09 (sobota) godz. 19.00
12.09 (niedziela) godz. 19.00

„Lessie wróć”
familijny, przygodowy, prod. Niemcy, 

czas 1.36, od 7 lat 

18.09 (sobota) godz. 16.00 
19.09 (niedziela) godz. 16.00  

„Small world”
dramat, prod. Polska, czas 1.57, od 15 lat 

24.09 (piątek) godz. 16.00 i 19.00 
25.09 (sobota) godz. 16.00 i 19.00

„Miasto”
kryminał, prod. Polska, czas 1.20, od 15 lat,

29.09 (środa) godz. 19.00 
30.09 (czwartek) godz. 19.00

„Holiday”
dramat, thriller, psychologiczny,
prod. Polska, Niemcy, czas 1.48, od 15 lat

03.09 (piątek) godz. 19.00
04.09 (sobota) godz. 19.00

„Zupa nic”
komedia obyczajowa, prod. Polska, 

czas 1.34, od 15 lat,  

10.09 (piątek) godz. 16.00 i 19.00
11.09 (sobota) godz. 16.00

12.09 (niedziela) godz. 16.00

„CZARNA
OWCA”

WRZ
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04
WRZ

KALENDARZ WYDARZEŃ

Blues bez Barier to międzynarodowy festiwal muzyczny. XVII edycja jest zaplanowana na 
4 września 2021 roku, start o godzinie 15:00. Festiwal “Blues bez Barier” wywodzi się 
z pierwszej edycji Zlotu Fanów „Zdrowej Wody”, który odbył się w 1999 roku w Brześciu 
Kujawskim. Obecnej jest to jedna z najbardziej cenionych w regionie imprez muzycznych, 
gromadząca co roku liczne rzesze fanów muzyki bluesowej.  W tym roku na scenie: 
Skołowani (Polska), Prospektori (Słowacja), Zdrowa Woda (Polska), Vanesa Harbek 

Band (Argentyna).

BLUES BEZ BARIER

SOB 15:00

Sobota,  4 września, muszla koncertowa w parku Zdrojowym

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

11
WRZ

XXXII 
INTEGRACYJNY 
MINI MARATON 

BIEG SOLNY

11 września,  
godz. 10:00 - 14:00,

ul. Kościuszki 10.

 Biegi rozpoczną się w sobotę 
11 września i będą rozgrywane 

w godzinach 10:00 – 14:00. 

 Sart i meta umiejscowiona jest 
na ul. Kościuszki (przy Dyrekcji 

PUC Ciechocinek).

15
WRZ

RETRANSMISJA 
OPERY 

TRUBADUR

15 września,  godz. 16:00, 
Miejskie Centrum Kultury,

 ul. Żelazna 5

Retransmisja opery „Trubadur” 
Giuseppe Verdiego: 15.09 (środa) 

godz. 16.00

25
WRZ

WOJEWÓDZKI TUR-
NIEJ SIATKÓWKI 
DLA KOBIET 30+

25 września,  godz. 10:00, 
Hala sportowa OSiR,
 ul. Lipnowska 11C.

W Hali sportowej OSiR-u, rozegra-
ny zostanie Wojewódzki Turniej 

Siatkówki dla Kobiet 30+.

11
WRZ

HAPPY 
GUITAR

 FESTIVAL

11 września, godz. 15:00, 
Teatr Letni, 

ul. Mikołaja Kopernika 3.

Happy Guitar Festiwal jest 
częścią festiwalu Happy Jazz 

Ciechocinek, który jest organizo-
wany od 2015 roku.

Wstęp bezpłatny.

CIECHOCIŃSKIE 
WYZWANIE BIEGOWE

1 września - 3 listopada,  wydarzenie cykliczne
w każdą środę o godz. 18:00,

Hala sportowa OSiR, ul. Lipnowska 11C.

Od 1 września startuje Ciechocińskie Wyzwanie Biegowe. Wyda-
rzenie będzie podzielone na 10 spotkań, w każdą środę dystans 
będzie zwiększany o 1 kilometr. Start o godzinie 18:00 z Hali Spor-
towej OSiR.  Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów biegania, 
ale także osoby, które chcą zacząć swoją przygodę z tą aktywno-
ścią!  Dla osób, które wykażą się pełnym zaangażowaniem i pobie-

gną na 10 spotkaniach przewidziane są statuetki. 

1
WRZ

OTWARTY 
TURNIEJ TENISA 

STOŁOWEGO

18 września, godz. 10:00,   
Hala sportowa OSiR,
 ul. Lipnowska 11C.

W sobotę, 18 września o godz. 
11:00 w Hali Sportowej OSiR-u 

w Ciechocinku odbędzie się Otwarty 
Turniej Tenisa Stołowego.

18
WRZ

SPEKTAKL 
TEATRALNY 

„BABSKI PRZEKRĘT”

26 września, Teatr Letni, 
ul. Mikołaja Kopernika 3. 

“Babski przekręt” to niesamo-
wita historia czterech nietuzin-
kowych kobiet, które otrzymują 
zlecenie, by ukraść słynny obraz 

Mona Lisy.

26
WRZ

WARSZTAT 
WPROWADZAJĄCY 

Z PRAKTYKI 
HATHA JOGI

7 sierpnia,  godz. 10:00,
ul. Lipnowska 11C.

Warsztaty jogi przeznaczone dla 
każdego, kto chce rozpocząć 

ścieżkę swojej własnej praktyki. 
Zapisy pod numerem telefonu 

512-160-945

6-9
WRZ

NARODOWY
DZIEŃ SPORTU

DEBLOWY TURNIEJ 
TENISA ZIEMNEGO

11 września,  
godz. 10:00 - 18:00,  

park Zdrojowy, korty 
tenisowe.

Deblowy Turniej Tenisa 
Ziemnego z okazji Narodo-
wego Dnia Sportu. Wstęp 

bezpłatny.

Więcej informacji na stronie:
narodowydziensportu.pl

11
WRZ
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Odkryj Ciechocinek!
Sierpniowe wydarzenia w Ciechocinku

fot. Sławomir Świątkiewicz 


