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KONWENT
POWIATÓW

MOBILNE PŁUCA
13 stycznia w Hotelu Austeria Conferen-
ce & Spa miało miejsce spotkanie staro-
stów z  terenu całego województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Gośćmi spotkania 
byli Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski 
Józef Ramlau oraz członek Zarządu Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego Sła-
womir Kopyść. 

W obradach udział wzięli Dyrektor Re-
gionu Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego Banku Gospodarstwa Krajowego 
wraz ze współpracownikami, którzy 
omówili zasady realizacji i finansowania 
zadań z Rządowego Programu "Polski 
Ład". Projekt rozporządzenia dotyczą-
cego dofinansowania działania "Drogi 
lokalne" z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 przedsta-
wiła Naczelnik Wydziału Wdrażania 
Projektów Departamentu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego. O kwestiach bieżących dotyczą-
cych samorządów powiatowych, które 
w wielu przypadkach są zbieżne z proble-
mami samorządów stopnia podstawowe-
go, zreferował Zastępca Dyrektora Biura 
Związku Powiatów Polskich.

Różnicę widać gołym okiem: wystarczyło 
10 dni, by mobilne płuca zmieniły swoją 
barwę. 12 stycznia odbyła się konferen-
cja prasowa w ramach której podsumo-
wano działalność "płuc" w Ciechocinku. 

- Wynik jest tylko formą wizualizacji. 
Ważne jest natomiast, abyśmy uświada-
miali mieszkańcom, jak ważna jest jakość 
powietrza, którym oddychamy. - uważa 
Marian Ogrodowski, zastępca Burmistrza 
Ciechocinka. 

Za dwa lata wchodzą przepisy uchwały 
antysmogowej, które zakazują używania 
kotłów pozaklasowych i tą akcją chcemy 
przypomnieć o nadchodzącym obowiązku, 
więc warto już teraz myśleć o wymianie 
instalacji grzewczych - podkreśla Paulina 
Warachim, Ciechociński Alarm Smogowy. 

„Zobacz, czym oddychasz. Zmień to” to 
akcja, której inicjatorem jest Polski Alarm 
Smogowy. Łącznie trasa mobilnych płuc 
obejmuje 40 miejscowości w całym kraju.
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Jubileuszowy finał WOŚP

Serce ciechocińskiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy jak co roku biło w Miejskim 
Centrum Kultury. Już od przedpołudnia 
30 stycznia nie brakowało orkiestrowych 
atrakcji. W środku MCK odbywały się za-
jęcia jogi, instruktaż pierwszej pomocy, 
warsztaty kulinarne i plastyczne, przed 
budynkiem stanęła niewielka tężnia, 
a wszystko z motywem serca.

- Chcieliśmy, żeby finał WOŚP kojarzył 
się nie tylko z wieczornym koncertem, ale 
też z innymi wydarzeniami, żeby można 
było przyjść do MCK, wspomóc orkiestrę, 
a przy okazji wziąć udział w warsztatach. 
W ten sposób w finałowe działania mo-
gło zaangażować się jak najwięcej osób 
– mówi Agnieszka Dąbrowska, dyrektor 
ciechocińskiego MCK i koordynatorka lo-
kalnego sztabu WOŚP.

Koncert Zdrowej Wody pod auspicjami 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
z 1992 roku nie jest szerzej kojarzony poza 
Ciechocinkiem. - Być może przyprószył 
go pył zapomnienia, ale ostatnio sprawa 
drgnęła – mówi Sławomir Małecki, gitarzy-
sta Zdrowej Wody. Może w tym pomóc od-
nalezione właśnie nagranie z pamiętnego 
koncertu.

Do niedawna, jeśli ktoś chciał dowiedzieć 
się więcej o koncercie w Sali Malinowej, 
musiał zadowolić się kilkoma tekstami 
prasowymi i kilkuminutowym wideo do-
stępnym w Internecie. Na początku roku 
odnalazł się jednak prawdziwy biały kruk: 
kaseta VHS z pełnym zapisem wydarzenia, 

KONCERT ZDROWEJ WODY W SALI MALINOWEJ.
 UNIKALNE NAGRANIE SPRZED 30 LAT

Rzecz jasna wieczornego koncertu nie za-
brakło, wraz z tradycyjnym światełkiem 
do nieba. W tym roku na deskach muszli 
koncertowej wystąpiły lokalne zespoły 
coverowe Pigeon Boys i Pled Zepchlim.

W wielu miastach niesprzyjająca aura 
uniemożliwiła zagranie finałowych kon-
certów. Pod tężniami jednak wszystko się 
udało. - Było bardzo nerwowo ze wzglę-
du na pogodę – przyznaje Agnieszka Dą-
browska z MCK. - Szczęście, że Ciecho-
cinek ma muszlę koncertową, więc wiatr 
nie pokrzyżował nam szyków. Postano-
wiliśmy zagrać na zewnątrz i to był strzał 
w dziesiątkę – zaznacza. - Jestem zadowo-
lona i szczęśliwa, że tyle osób się włączyło 
w tegoroczny finał – podsumowuje.

Wolontariuszom do puszek i podczas licy-
tacji w Ciechocinku udało się zebrać do-
kładnie 46 950,28 zł.

ZESKANUJ I ZOBACZ
HISTORYCZNE NAGRANIE

Fot. MCK Ciechocinek

Fot. MCK Ciechocinek

Fot. MCK Ciechocinek
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Jubileuszowy finał WOŚP
Niemal 47 tys. zł udało się zebrać podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 w Ciechocinku. Jubileusz charytatywnej imprezy to także okazja do przypomnienia, 
że pierwsza, nieoficjalna jej edycja odbyła się właśnie w naszym uzdrowisku.

Wielkie podziękowanie dla wszyst-
kich, którzy wspierali ciechociński 
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy: Burmistrz Ciechocinka Le-
szek Dzierżewicz, Uzdrowisko Ciecho-
cinek S. A., Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Klub Senior+ „Niezapo-
minajka”, Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ciecho-
cinku, Sanatorium York, Piekarnia 
i Cukiernia Polkorn, Piekarnia Szulec-
ki, Zakład Cukierniczy „Wuzetka” Jan 
Szulc, Moto klub Boruta, Optyk Hu-
bert Gutsche, Pracownia Malarstwa 
Olejnego Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, Uniwersytet dla Aktywnych, Sa-
natorium Julianówka, Stowarzyszenie 
Szmaragdowy Paw,  Związek Harcer-
stwa Rzeczypospolitej i prywatni dar-
czyńcy.

Dziękujemy!

które najpewniej nigdy nie było publiko-
wane. - Dokopaliśmy się do tego nagrania 
w archiwach zespołu – mówi Piotr Komo-
siński, menedżer Zdrowej Wody. I dodaje, 
że gdzieś w archiwach Miejskiego Centrum 
Kultury może się jeszcze kryć kolejne, bo 
koncert kręcono dwiema kamerami. Na-
granie zdigitalizowali cyfrowo pracownicy 
ciechocińskiej firmy Comea. Teraz w całości 
dostępne jest w Internecie.

- Kiedy dowiedziałem się, że materiał się 
odnalazł i że może być posatwiony na 
nogi, byłem przeszczęśliwy – mówi Marek 
Modrzejewski, wokalista Zdrowej Wody. - 
Z wielką przyjemnością wróciłem do tego 
koncertu po 30 latach. Mam poczucie, że 
wydarzyła się wówczas wielka rzecz, choć 
wtedy wielka nie była – dodaje Sławomir 
Małecki.

Jubileuszowy, 30. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, to dobry moment, by 
przypomnieć, że pierwszy charytatywny 
koncert pod auspicjami WOŚP odbył się 
właśnie w Ciechocinku.

W końcówce 1991 roku na korytarzu 
w studiu TVP wpadli na siebie muzycy 
Zdrowej Wody, wtedy obsypywanej na-
grodami blues-rockowej kapeli i Jurek 
Owsiak, wówczas dziennikarz muzyczny. 
Zaiskrzyło. A gdy angażujący się w dzie-
siątki projektów Owsiak zaczął organizo-
wać zbiórkę pieniędzy na leczenie dzieci 
z wadami serca, Zdrowa Woda postanowi-
ła pomóc.

- Kiedy zgadałem się z Jurkiem Owsiakiem 
i Walterem Chełstowskim, nie mieliśmy 
najmniejszego pojęcia i śmiałych wyobra-
żeń, że stanie się to tak ogromną machi-
ną, taką potęgą, ku zadowoleniu naszym 
i wszystkich, którzy brali w niej udział 
i uzyskują dzięki niej pomoc – mówi Sła-
womir Małecki, gitarzysta Zdrowej Wody.

Muzycy zbierali datki w całym mieście, 
a 15 lutego 1992 roku zorganizowali cha-
rytatywny koncert w nieistniejącej już Sali 
Malinowej ciechocińskiego liceum. Czyli 
sali gimnastycznej. Oprawa była skrom-
na, pieniądze zbierano do słoja po ogór-
kach, ale już wtedy nad widownią unosi-
ły się orkiestrowe serduszka i niespożyta 

energia Jurka Owsiaka, który przyjechał 
z Warszawy. Zdrowa Woda, która święciła 
ogólnokrajowe sukcesy, ale i sam Owsiak, 
dziennikarz Rozgłośni Harcerskiej i radio-
wej Trójki, przyciągnęły prawdziwe tłumy.
- To było wydarzenie bardzo dla nas istot-
ne, choć nikt nie przypuszczał, że będzie 
się ciągnęło tak długo i będzie miało taką 
skalę – mówi Piotr Komosiński, menedżer 
Zdrowej Wody, który był wówczas na wi-
downi.

Koncert poprzedził przemarsz ciechociń-
skiej młodzieży ulicami miasta. A przed 
Zdrową Wodą na scenie wystąpił zespół 
Łowcy, lokalna kapela często supportująca 
starszych kolegów. - Kiedy przyjechał Ju-
rek Owsiak, też dostaliśmy szansę. Jakby 
nie patrzeć, to my zagraliśmy te pierwsze 
dźwięki – przyznaje Marcin Modrzejewski, 
wówczas gitarzysta Łowców. Obok niego 
na scenie wystąpili Krzysztof Kamiński 
(perkusja), Adam Cieślikowski (bas) i To-
masz Przybysz (wokal).
Nie sądziłam wtedy, że ten pierwszy kon-
cert w Ciechocinku zapoczątkuje tak pięk-
ną historię, którą obecnie kontynuują moi 
synowie uczestnicząc w zbiórkach - wspo-
mina Agata Guźniczak, jedna z uczestni-
ków koncertu. 

Widzów było tylu, że ciężko było pomie-
ścić się na sali - dodaje Janusz Małecki.

- Mam ogromną satysfakcję z kolegami  

z  zespołu, że byliśmy kołem zamachowym 
tamtych wydarzeń – zaznacza Sławomir 
Małecki ze Zdrowej Wody. I podkreśla, że 
wielu mieszkańców pamięta i wspomina 
koncert sprzed lat. - I mają z tego powodu 
ogromną satysfakcję.

ZACZĘŁO SIĘ W CIECHOCINKU

Fot. Agata Guźniczak (Ślęzak)Fot. Agata Guźniczak (Ślęzak)
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Rodzice Kasi są zdesperowani i zrozpa-
czeni. Sprzedali dom, zapożyczyli się, 
gdzie się dało. Z tego wszystkiego udało 
się zebrać zaledwie 200 tysięcy złotych. 
Zaledwie, bo choć sprzedali wszystko, co 
mieli, to nadal za mało, by uratować życie 
jedynej córeczki!

25 stycznia Kasia z rodzicami wyleciała 
do USA w kolejną podróż po życie. Lot do 
Nowego Jorku przebiegł bez zakłóceń. Na 
miejscu rodzinę odebrał przedstawiciel 
konsulatu i to w konsulacie dziewczynka 
spędziła swoją pierwszą noc w Stanach 
Zjednoczonych, by na drugi dzień wyru-
szyć do Bostonu. 

Drugiego lutego odbyła się pierwsza wi-
zyta w szpitalu. Jednak dopiero w okoli-
cach 8-9 lutego, po wszystkich niezbęd-
nych badaniach oceniających aktualny 
stan chorego serduszka, rodzice Kasi po-
znają pełny zakres i koszt operacji. 

Do zebrania pełnej szacowanej sumy, 
1 mln 300 tys zł wciąż daleka droga, 
dlatego nie ustawajmy w pomocy! Kasia 
szczególnie teraz nas potrzebuje!

Kasia urodziła się jako wcześniak, 
w 36. tygodniu ciąży. Wtedy ważyła nie-
spełna 2 kilogramy. To jednak nie jej niska 
waga, lecz inne przypadłości najbardziej 
martwiły rodziców dziewczynki i jej le-
karzy. Dziewczynka przyszła na świat ze 
skomplikowaną wadą serca. W zeszłym 
roku na łamach "Zdroju" informowali-
śmy, że malutka ciechocinianka przeszła 
skomplikowaną operację w USA. Jeszcze 
niedawno wydawało się, że serce Kasi 
może bić z całych sił i nie zagrażać już 
życiu. Ale rzeczywistość okazała się nie-
zwykle brutalna. Stało się coś, czego zu-
pełnie nikt się nie spodziewał.

Okazało się, że z niewiadomej przyczyny 
u Kasi przestały pracować zastawki, które 
dodatkowo mają trzeci stopień niedomy-
kalności. Krew, której nie mogą spowol-
nić, rozrywa ubytek w ASD – ten, który 
do teraz pozwalał Kasi żyć, a teraz zagra-
ża jej życiu.

Życie młodej mieszkanki Ciechocinka znów przypomina dramat, potrzebne są pienią-
dze na kolejną, trzecią już operację. W tym przypadku to ponad 1 mln 300 tys. złotych

Zeskanuj poniższy
 kod QR, aby przejść do 

zbiórki pieniędzy.

KASIA Z CIECHOCINKA  JEST JUŻ W BOSTONIE! 

Link do zbiórki: www.siepomaga.pl/kasia-intek

Link do licytacji przedmiotów: https://www.facebook.com/groups/177068720021848/
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Projektujemy na lekcjach języka polskiego
W Szkole Podstawowej nr 1 w Ciecho-
cinku podczas lekcji języka polskiego 
uczniowie bardzo często realizują projek-
ty, zwłaszcza podczas omawiania lektur. 
Pracując w grupach, zespołach, realizują 
określone cele, uczą się rozmawiać, ar-
gumentować, przekonywać do własnych 
racji. Potrafią dokonać wyboru, biorą 
pod uwagę opinię pozostałych członków 
grupy. Fotografie przedstawiają podsu-
mowanie projektu z lekturą pt.: „Chłopcy 
z Placu Broni” Ferenca Molnara w klasie 
VB.  
 Anna Migdalska

Jak co roku, graliśmy w WOŚP
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Ciechocinku z chęcią zbierali pieniądze 
na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomo-
cy. Mimo niesprzyjającej pogody, prawie 
dwadzieścioro wolontariuszy z naszej 
szkoły ruszyło w miasto i efekty ich ca-
łodniowej zbiórki przeszły najśmielsze 
oczekiwania. Zebrali mnóstwo pieniędzy 
dla potrzebujących dzieciaków, a co naj-
ważniejsze mieli ogromną satysfakcję, że 
mogli pomóc. Dziękujemy za Wasz czas 
i energię. Duma nas rozpiera.

Anna Migdalska

Klasa II B wspólnie z wycho-
wawczynią Iwoną Krzysztano-
wicz i zespołem AJECZKI za-
praszają na jasełka.

JASEŁKA W SP1

Fascynujące warsztaty
Gdy za oknem wieje zimny wiatr, deszcz ze 
śniegiem spływa smętnie po szybach, a cały 
świat przybiera szarobure barwy,  Miejskie 
Centrum Kultury w Ciechocinku nie poddaje 
się zimowej chandrze zarażając mieszkań-
ców solnego miasta radością z oczekiwania 
uśpionej nadal Wiosny. 

W czwartek, 20 stycznia, w murach MCK 
odbyły się fascynujące warsztaty dla kobiet. 
Pod czujnym okiem pani Aleksandry Strze-
lec, grupa pasjonatek wzięła udział w zaję-
ciach florystycznych. Uczestniczki wyko-
nywały wspaniałe kompozycje pod nazwą: 
ogrody zamknięte w słoiku. Dzięki szerokiej 
wiedzy pani instruktorki oraz pomysłowości 
zebranych, na zakończeniu spotkania podzi-
wialiśmy prawdziwe lato zastygłe w szkle. 
Zielone formy wyglądały wspaniale, nastra-
jając pozytywnie. Dziękujemy za możliwość 
przeniesienia się w przyszłość.

Aleksandra Jachimek-Jankowska

Jasełka w Niezapominajce
W ostatni poniedziałek stycznia grupa 
art-teatr "Scena Marzeń" zaprezentowa-
ła jasełka. Pieczę artystyczną sprawował 
Waldemar Gmiński. Wśród zaproszonych 
gości znalazł się ks. Marek Bałwas. 

To było spotkanie w tradycyjnie miłej 
atmosferze, a sam występ został bardzo 
ciepło przyjęty. Na twarzach gości poja-
wiły się uśmiechy, a nawet wzruszenia.

Wspólne śpiewanie znanych i lubianych 
kolęd i pastorałek dodało całości magicz-
nego nastroju. Po występie członkowie 
grupy artystycznej po raz kolejny podzie-
lili się refleksją, że ciechocińscy seniorzy 
to znakomita grupa odbiorców, przed 
którą występy dają dużo radości i satys-
fakcji.
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KOLEJ DO CIECHOCINKA…
Z KART HISTORII LINII KOLEJOWEJ NR 245 (Cz. 1)

Dnia 1 lipca 1867 roku ze stacji Alek-
sandrów Pograniczny wyruszył do Cie-
chocinka pierwszy pociąg pasażerski. 
Przejechał on po linii kolejowej, któ-
ra stanowiła odnogę Kolei Warszaw-
sko-Bromberskiej, oddanej do użytku 
2 grudnia 1862 roku, tj. na kilka dni przed 
wybuchem Powstania Styczniowego. Ko-
lej Warszawsko-Bromberska, gdyż pod 
taką nazwą oficjalnie figurowała, łączyła 
Warszawę poprzez Skierniewice, Łowicz, 
Toruń z Brombergiem, czyli Bydgoszczą 
w Prusach, w której miała swoją siedzi-
bę dyrekcja Pruskiej Kolei Wschodniej — 
Preußische Ostbahn. Linia ta była trzecią 
w kolejności linią kolejową, zbudowaną 
w ówczesnym Królestwie Polskim, po 
kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i War-
szawsko-Petersburskiej i drugą, po linii 
kolejowej Kowno — Wierzbołów (Kibar-
ty) — Ejtkuny — Królewiec, która poprzez 
ówczesne Królestwo Polskie także łączy-
ła Rosję z Prusami.

Powyższe daty, wskazujące na okrągłe 
rocznice, przypadające w bieżącym roku, 
pozwoliły mi, po przeszło dziesięciu la-
tach, z ogromnym wzruszeniem „od-
kurzyć” petycję, datowaną na dzień 27 
listopada 2011 roku, a skierowaną do 
marszałka województwa kujawsko-po-
morskiego jako organizatora przewozów, 
w której stwierdziłem m.in.: […] dalsze 
funkcjonowanie połączeń kolejowych 
z Ciechocinka do Aleksandrowa Kujaw-
skiego i dalej do Torunia wpłynie zna-
cząco na poprawę komunikacji, wzrost 
mobilności społeczeństwa oraz przede 
wszystkim spowoduje wzrost atrakcyjno-
ści turystycznej i gospodarczej aglomera-
cji toruńskiej. Jest także uzasadnione ze 
społecznego, pragmatycznego oraz eko-
logicznego punktu widzenia, biorąc pod 
uwagę uzdrowiskowy charakter Ciecho-
cinka i przyjeżdżającą do miasta znaczną 
liczbę osób niesprawnych ruchowo. Atu-
tem jest dworzec kolejowy w Ciechocin-
ku, który znajduje się w centrum miasta, 
w bliskim sąsiedztwie strefy uzdrowisko-
wej, natomiast jego odpowiednik w Alek-
sandrowie Kujawskim nie jest absolutnie 
dostosowany do systemu przesiadkowe-
go – kolejowo-autobusowego.

Pomimo upływu dekady śmiem twierdzić, 
że powyższe słowa w niczym nie straci-
ły na swojej aktualności, zważywszy tym 
bardziej na fakt, iż kolej w Polsce przeży-
wa swój renesans, zaś ona sama w znacz-
nym stopniu stanowi nadal istotny czyn-
nik, będący wyznacznikiem postępu 
technicznego w wymiarze zarówno mi-
kro, jak i makroregionu, czego wyrazem 
jest chociażby powolna realizacja rządo-
wego Programu Uzupełnienia Lokalnej 
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej 

Kolej Plus do 2028 roku, na który nota-
bene wskazywałem w mojej interpelacji 
z dnia 1 czerwca 2020 roku.

Od dnia 10 grudnia 2011 roku, kiedy to po 
raz ostatni około godziny 20.30 w perony 
ciechocińskiego dworca kolejowego wjechał 
ostatni rozkładowy pociąg z Aleksandrowa 
Kujawskiego, kursujący według całorocz-
nego rozkładu jazdy na lata 2010/2011, 
zmieniło się wiele. Widać to szczególnie na 
przykładzie samego budynku dworca kole-
jowego oraz znajdujących się w jego bezpo-
średnim sąsiedztwie dwóch peronów, które 
nie pełnią już swojej zasadniczej funkcji, a na 
których ząb czasu wycisnął swoje piętno.

Regres powyższych działań, mających 
niekorzystny wpływ na proces skomu-
nikowania miasta jako uzdrowiska po-
stępuje nadal. Mianowicie, w ostatnim 
czasie, po blisko dziesięciu latach od uru-
chomienia w marcu 2012 roku, prywatny 
przewoźnik w przeddzień wigilii Bożego 
Narodzenia 2021 roku zlikwidował po-
łączenia autobusowe pomiędzy Ciecho-
cinkiem i Aleksandrowem Kujawskim, 
uszczuplając jeszcze bardziej i tak skrom-
ną ofertę przewozową, realizowaną po-
między obu miastami. Niestety do chwili 
obecnej, kiedy pisane są powyższe słowa, 
brak jest odpowiedniej reakcji ze strony 
przewoźnika autobusowego, podległego 
urzędowi marszałkowskiemu, który wy-
pełniłyby zaistniałą lukę w tym zakresie. 
Tym samym proces pozbawiania Ciecho-
cinka jako znaczącego uzdrowiska, poło-
żonego w centralnej Polsce połączeń au-
tobusowych, postępuje w zastraszającym 
tempie. Skromnym optymizmem napawa, 
co prawda fakt, iż poza sezonem letnim, 
wjeżdżają do miasta zaledwie trzy auto-
busy dalekobieżne (pośpieszne) na dobę. 

Listę tych pozytywnych działań uzupełnia 
także fakt, iż linia kolejowa nr 245, łącząca 
Aleksandrów Kujawski z Ciechocinkiem, 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
17 kwietnia 2013 roku w sprawie wykazu 
linii o znaczeniu państwowym, otrzyma-
ła status linii o znaczeniu państwowym i 
jako taka wpisana została pod numerem 
111 do Wykazu linii, kolejowych, które ze 
względów gospodarczych, społecznych, 
obronnych lub ekologicznych mają zna-
czenie państwowe. Niezależnie od tego 
w sezonie letnim 2014 roku, w weeken-
dy, na trasie Toruń Wschodni — Ciecho-
cinek — Toruń Wschodni kursowało kilka 
par pociągów, obsługiwanych przez spół-
kę Arriva RP sp. z o.o. Pomijając fakt, iż 
był to wówczas rok wyborczy, pojawianie 
się tych pociągów na dworcu kolejowym 
w Ciechocinku dawało nikłą nadzieję na 
stałe uzupełnienie oferty przewozowej 
w kolejnych miesiącach i latach poza 
sezonem wakacyjnym. Niestety tak się 
nie stało. Rok 2014 był ostatnim rokiem 
kursowania regularnych, sezonowych, 
weekendowych pociągów na odcinku 
Toruń Wschodni — Ciechocinek — Toruń 
Wschodni.

Od tamtego czasu pociągi do Ciechocin-
ka wjeżdżały niestety tylko okazjonalnie. 
Dotyczy to w szczególności pociągów, 
uruchamianych  przez Turystykę Kolejo-
wą TurKol.pl z siedzibą w Poznaniu. Z ich 
inicjatywy, cyklicznie co roku od 2015, 
z przerwą w 2020 roku, realizując jeden 
kurs tam i z powrotem, wjeżdżał w cie-
chocińskie perony dworca kolejowego 
pociąg, składający się z kilku wagonów re-
tro (w 2021 roku dwukrotnie, tj. 19 wrze-
śnia i 28 listopada, realizowany taborem 
kolejowym serii MR/MRD produkcji duń-
skiej), udrażniając w ten sposób wymarłą 
od dekady linię kolejową nr 245. Oprócz 
tego wprawne ucho miłośników kolei 
i nie tylko ich, usłyszy czasami jeszcze w 
okolicach przejazdu kolejowego u zbiegu 
ulic Narutowicza i Kolejowej przenikliwy 
sygnał — „Baczność”, uruchamiany przez 
pojazdy techniczne, należące do spół-

Fot. Prywatne zbiory Aldony Nocnej
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KONKURS NA KARMNIKW Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. 
Kubusia Puchatka odbył się konkurs  
„Karmnik dla ptaków”. Celem konkur-
su było kształtowanie postaw proeko-
logicznych; poznawanie ptaków, które 
odwiedzają zimą karmnik; uwrażliwienie 
dzieci na piękno przyrody i konieczność 
pomocy ptakom podczas mroźnych dni; 
rozwijanie wyobraźni i zdolności manu-
alnych oraz rewitalizacja Ptasiej Stołówki 
,,POD SOSNĄ”  mieszczącej się w ogro-
dzie przedszkolnym.    

Konkurs cieszył się dużym zainteresowa-
niem wśród dzieci o czym świadczy liczba 
przyniesionych karmników. Wszystkie 
cechowało bogactwo, ciekawe połącze-
nia zastosowanych materiałów. Każda z 
prac przedstawiała pomysłową interpre-
tację własnego karmnika. Domki dla pta-
ków były różnorodne  i niepowtarzalne 
czym stały się dekoracją ogrodu przed-
szkolnego, a przede wszystkim stołówką 
dla wielu  ptaków odwiedzających teren 
naszego przedszkola.

Organizatorami konkursu były: Marzena 
Fabisiak, Olga Słomczewska oraz Joanna 
Kowalska. Jury w składzie: Aleksandra 
Wawrzonkowska, Beata Linowska, Ma-
rzena Klat-Cichorz wyłoniło zwycięzców: 
 

1. miejsce, Franek Zaremba
2. miejsce, Natalia Słomska

3. miejsce, Tymon Jankowicz

Dodatkowo przyznano trzy wyróżnienia:

Kuba Wyciechowski
Kajetan Krupa
Nadia Stasiak

Gratulujemy wszystkim uczestnikom kon-
kursu. Rodzicom natomiast dziękujemy za 
zaangażowanie.

 Joanna Kowalska

ki Polskie Koleje Państwowe — Polskie 
Linie Kolejowe, które co jakiś czas wjeż-
dżają do Ciechocinka, sprawdzając stan 
torów pod kątem przejezdności na całej 
długości linii 245, a niezależnie od tego 
pociąg chemiczny, odchwaszczający toro-

wisko. Wprawne oko dostrzeże również, 
ale głównie w nocy, w bezpośrednim są-
siedztwie dworca kolejowego patrol Stra-
ży Ochrony Kolei, czuwający nad zabez-
pieczeniem, istniejącej nadal w mieście, 
infrastruktury kolejowej.

W tym kontekście śmiało możemy prze-
śledzić dzieje linii kolejowej, o obecnym 
numerze ewidencyjnym 245. cdn.

Wojciech Jerzy Skotnicki 

Fot. Justyna Małecka
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Wyniki konkurs 
na najładniejsze dekoracje świąteczne

Komisja w dniu 28 grudnia 2021 r. doko-
nała wizualnej oceny świątecznego ude-
korowania zgłoszonych oraz wybranych 
przez siebie obiektów w Ciechocinku w 
następujących kategoriach: sanatoria 
i obiekty użyteczności publicznej oraz 
domy prywatne.

W ocenie na najładniejszą dekorację 
świąteczną brano pod uwagę wykonanie 
i estetykę instalacji, pomysłowość oraz 
wkład w stworzenie świątecznego na-
stroju w uzdrowisku. Uczestnikiem kon-
kursu nie mogła być osoba lub instytu-
cja, która w ciągu 2 lat poprzedzających 
otrzymała nagrodę.

W tym roku komisja postanowiła przy-
znać 3 nagrody w kategorii „sanatoria 
i  obiekty użyteczności publicznej”  oraz 
4 nagrody w kategorii „domy prywatne”. 

W kategorii „sanatoria i obiekty użyteczności publicznej”:

• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Wojska Polskiego 37,

• Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik, ul. Widok 13,

• Willa Maciejka, ul. Św. Brata Alberta 10.

• Ewa i Krzysztof Polanowscy, ul. Piaskowa 22,

W kategorii „domy prywatne”:

• Jolanta Urbańska, ul. Nieszawska 44 A,

• Emilia Wnuk, ul. Nieszawska 63,

• Małgorzata i Remigiusz Waldowscy, ul. Żytnia 19.

• Halina Sobieraj, ul. Bema 54,

• Elżbieta i Wincenty Ryszewscy, ul. Norwida 30,

• Szymon Daniel-Gąsienica (Dom Wypoczynkowy Kujawianka, ul. Słowackiego 13).

Wyróżnienie otrzymali:

- Ten konkurs to próba zachęcenia miesz-
kańców naszego miasta, by jeszcze bar-
dziej dbali o miejskie otoczenie – mówił 
burmistrz Leszek Dzierżewicz w trakcie 
wręczenia nagród 28 stycznia – Ma to 
wpływ na poprawę wizerunku Ciecho-
cinka, co zostaje dostrzegane i chwalone 
przez przyjezdnych.

Dziękujemy wszystkim nagrodzonym 
oraz osobom, które wzięły udział w kon-
kursie za szczególny wkład w świąteczny 
wystrój Ciechocinka.

Fot. Justyna M
ałecka

10   Zdrój Ciechociński



Warsztaty Feryjne w Centrum Kultury
Podczas ferii zimowych w Ciechocinku 
nie dało się nudzić. Dzięki Miejskiemu 
Centrum Kultury, na najmłodszych czeka-
ła  moc atrakcji. Jedną z nich były warsz-
taty feryjne. Zajęcia pierwszego tygodnia 
zaadresowano do dzieci od 7 do 12 lat. 
W drugim tygodniu, w spotkaniach mogła 
uczestniczyć  młodzież do 15 roku życia. 
Na uczestników czekała duża porcja prac 
kreatywnych, skupionych wokół różnych 
dziedzin sztuki. 

Młodzi ludzie, z charakterystyczną dla 
siebie otwartością, odpowiedzieli na ak-
tywności i zabawy proponowane przez 
doświadczonych, znakomitych animato-
rów. Każdego dnia łączyli się w dwunasto-
osobowe grupki, biorące udział w dwóch 
konkretnych warsztatach. W bogatym 
programie, nadzorowanym przez dziesię-
ciu opiekunów, znalazły się między inny-
mi: zabawy muzyczne i cyrkowe, zajęcia 
z komponowania i konstruowania instru-
mentów, warsztaty filmowe, ceramicz-
ne i graficzne. Dzieci chętnie tańczyły 
w rytm hip- hopu, szkoliły poczucie ryt-
mu, zagłębiały się w tajniki youtube oraz 
rozwijały wyobraźnię podczas zmagań 
plastycznych. 

I gdy wydawało się, że dzieci osiągnęły 
już szczyty możliwości swojej wyobraźni 
i pomysłowości, nadszedł drugi tydzień, 
który wycisnął z nich nieprawdopodob-
nie zaskakującą wielość pomysłów, arty-
stycznych wizji i realizacji. Nasi wycho-
wankowie tworzyli wariacje na temat 
monotypii i bawili się znakomicie podczas 
zajęć teatralnych. Pogłębiali świadomość 
internetową i filmową, budując studio 
i nagrywając. Przebyli wspaniałą przygo-
dę podczas malowania światłem i zabaw 
z fotografią, a także ćwiczyli mózgi, sta-
rając się odpowiedzieć na pytanie: „Jak 
lepiej zapamiętywać?”.

Jednak wisienką na torcie okazały się 
eksperymenty na diaskopie. Podczas 
dwuczęściowych warsztatów z wykorzy-
staniem przeźroczy, powstały fantastycz-
ne filmy, od podstaw wymyślone i wyko-
nane przez uczestników. Można je dziś 
podziwiać na profilu facebook Miejskiego 
Centrum Kultury. 

Dwa tygodnie minęły zbyt szybko. Kory-
tarze MCK opustoszały i ucichły. Brakuje 
perlistego śmiechu dzieci i żartów mło-
dzieży. Dlatego, stęskniony zespół pra-
cowników obmyśla już następne atrak-
cje. Szczegóły planowanych na luty akcji 
na facebooku oraz stronie internetowej 
MCK.

Aleksandra Jachimek-Jankowska
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PIOTR KOMOSIŃSKIPIOTR KOMOSIŃSKI
To już 30 lat na muzycznej scenie. Pamię-
tasz jak ta podróż się zaczęła? 

Pierwsze zespoły zakładaliśmy jeszcze za 
czasów liceum. Pamiętam w 1992 roku 
graliśmy w garażu na tranzystorowych ra-
diach, bo piec basowy to był wtedy rarytas. 
Wpinało się kablem, wciskało w radio dwa 
przyciski i można było udawać piec. Jak się 
pojawił później u nas Eltron do basu, to do-
piero było szczęście. To były jeszcze takie 
czasy, że wszystko cieszyło. Nowa kostka 
do gitary – radość. Nowy kabel – jeszcze 
większa radość. To nauczyło nas doceniać 
to, co mieliśmy. 

A przygoda z Ex Usu? 
Z Ex Usu przyciągamy się jak magnes już 
od ponad 20 lat. Z Danielem Biesiadą zna-
my się „z podwórka”. To były czasy wspól-
nego gitarowego grania na ławce, pod 
blokiem. Któregoś razu Daniel zapropo-
nował, żebyśmy stworzyli kapelę folkową. 
A, że obaj uwielbiamy Dead Can Dance, to 
musiało zaiskrzyć. Do zespołu dołączył od 
razu Marcin „Bucek” Pietrzak (perkusja), 
Marta Wiśniewska (wokal) i Krzysiek Czaj-
ka (grzechotki). To był rok 2001. Później 
dołączył jeszcze Krzysiek Gałązka, grając 
na basie i instrumentach perkusyjnych. To 
był dobry czas. Wygrywaliśmy okoliczne 
przeglądy i festiwale. Nasza muzyka za-
wsze była troszkę inna, z początku miała 
nawet lekko średniowieczny charakter. 

Czerpaliście inspiracje ze średniowiecz-
nych utworów? 
Mieliśmy jedną dawną, francuską pieśń, 
która towarzyszyła nam na koncertach, ale 
poza tym jednym utworem staraliśmy się 
zawsze tworzyć swoje kawałki, zakorze-
nione często w folkowej stylistyce. Daniel 
z zawodu i z pasji jest historykiem, więc 
blisko nam było do etnicznych klimatów.  

Pamiętasz, gdzie graliście na początku? 
Może to intrygująco zabrzmi, ale pierw-
sze próby Ex Usu były w przedszkolu. 
Pan Adam Czajka, tata Krzyśka miał pod 
swoją opieką przedszkola w Ciechocinku 
i grzecznościowo, razem z dyrekcją pozwa-
lali nam ćwiczyć popołudniami. Najpierw 
w przedszkolu na Widoku, później prze-
nieśliśmy się do obecnego Dworku Pre-
zydenta, który wówczas także służył jako 
przedszkole. Pamiętam, że zimą ćwiczyli-
śmy nawet w czapkach i rękawiczkach, bo 
ta sala akurat nie była intensywnie ogrze-
wana. Na koniec  przenieśliśmy się już do 
Miejskiego Centrum Kultury, jeszcze przy 
ul. Mickiewicza. 

Zespół naturalnie ewoluował. Kiedy Marta 
wyjechała na studia, zastąpiła ją chwilo-
wo Gosia Theis, a później dwie Martyny – 

Martyna Renk i Martyna Krajewska, które 
z początku występowały na koncertach 
w duecie. Po pewnym czasie mocniej z ze-
społem związała się Martyna Renk i śpie-
wa z Ex Usu do dzisiaj. Bardzo dużo pozy-
tywnej energii wniósł do zespołu jeszcze 
Marek Promiński, grając przez lata na gita-
rze i perkusjonaliach. 

Z Ex Usu zawsze byłem związany emo-
cjonalnie, ale nie zawsze niestety mogłem 
grać na żywo. Pracowałem i mieszkałem 
przez rok w Londynie, później 5 lat spę-
dziłem w Monachium. Ale jak tylko wraca-
łem do Polski, to szukaliśmy zawsze okazji, 
żeby wspólnie zagrać. 

W międzyczasie na basie zastąpił mnie 
Kacper Kulpa, a do zespołu dołączył 
Krzysztof Biaduń (perkusja). I w takim skła-
dzie Ex Usu pracowało przez parę ostat-
nich lat. 

Najlepsze wspomnienia? 
Mnóstwo ich było. Pamiętam wiaderka łez 
wylanych ze śmiechu podczas powrotów 
z pierwszych koncertów, pamiętam wspa-
niałą pierwszą płytę nagrywaną w studio 
u Roberta Biadunia. Jest na niej np. taki 
bonus track – jak "Obora”, na którym uda-
jemy hodowlane zwierzęta. Strasznie dużo 
było przy tym śmiechu i dobrych emocji. 
Ale najbardziej zapadło mi w pamięć wy-
jątkowe wydarzenie. W młodości należa-
łem do bractwa rycerskiego i jak zakła-
daliśmy zespół, miałem jedno marzenie 
– zawsze chciałem zagrać na zamku. I to 
się udało. W Gniewie, na dziedzińcu zam-

kowym w towarzystwie turnieju rycerskie-
go zagraliśmy najpiękniejszy koncert w ży-
ciu. Tam się wszystko zgadzało – miejsce, 
czas, muzyka, energia. Rycerze w lśniących 
zbrojach, damy dworu w średniowiecznych 
ubraniach tańczące w rytm naszej muzyki. 
Magiczny widok! Marzenia się spełniają, 
jak się tylko w nie uwierzy.

Jaki jest dzisiaj pomysł na Ex Usu?
W zeszłym roku, w pandemii, z okazji 
20-lecia zespołu zorganizowaliśmy kame-
ralny, domowy, mini koncert urodzinowy. 
Marcin „Bucek” pierwszy raz od lat zasiadł 
za bębnami i wspomnienia wróciły. Posta-
nowiliśmy powtórzyć ten koncert jeszcze 
raz, tym razem już dla szerszej publiczności 
w Teatrze Letnim w Ciechocinku. Zagrali-
śmy utwory z pierwszej i z drugiej płyty. I 
to był niezwykły występ. Z sentymentem, 
ale też z nową energią. Dostaliśmy po kon-
cercie propozycje kolejnych występów, 
również poza granicami miasta. Na mocy 
zwyczaju (łac. Ex Usu) patrzymy z nadzieją 
w przyszłość.

Poza Ex Usu zaangażowany jesteś obec-
nie jeszcze w inne projekty muzyczne? 
Przez te 30 lat miałem ogromną przy-
jemność uczestniczyć w różnych projek-
tach i zespołach. Zaczynając od Pankratz 
i Warhead, przez Ex Usu, Buffoon, Piggy 
Pop, Hotel Kosmos czy Potty Umbrella, 
z którą przemierzyliśmy najpierw Szkocję, 
Anglię, Irlandię i Holandię, a w kolejnej 
trasie koncertowej całą Kanadę - 26 kon-
certów w niecałe 2 miesiące. Istne szaleń-
stwo! 
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TRZY DEKADY MUZYKITRZY DEKADY MUZYKI

Obecnie pozostały mi dwa projekty po-
między którymi od lat już dzielę serce – 
Die Perspektive i Pola. 

Die Perspektive narodziło się w Niem-
czech, jako pomysł, który łączył strumień 
różnych instrumentów i dźwięków. Był 
dla mnie motorem do szukania muzycz-
nych eksperymentów. Z czasem, ku mojej 
ogromnej radości, do projektu dołączył 
Rafał Kołacki, wybitny multiinstrumentali-
sta.  Wspaniale się uzupełniamy, rozumie-
my bez słów i wydaliśmy właśnie wspólnie 
drugą płytę. 

A POLA? 
Na jednym z koncertów miałem przyjem-
ność poznać się z Zosią Olszewską. Od 
pierwszych chwil zaintrygował mnie melo-
dyjnością swojego głosu. A ja, jako basista, 
uwielbiam melodię. W gwarze z Podlasia, 
z którego Zosia pochodzi, „pola” kojarzą 
się z ogromną, otwartą przestrzenią. I my 
tej przestrzeni szukamy w naszej muzyce. 
Chcemy, żeby płynęła z deszczem, z wia-
trem, ze słońcem. Jak na tych polach wła-
śnie. 

Dużo jest w waszej twórczości muzyki 
elektronicznej, ale przeplatanej aku-
stycznymi dźwiękami.
Tak, staramy się zawsze wyjść od linii baso-
wej i wokalu, potem dokładamy kolejne in-
strumenty przeplatając cyfrowe brzmienie 
z akustycznym. Towarzyszy naszej muzyce 
zarówno duży kontrabas jak i miniaturowe 
basowe ukulele, żartobliwie zwane „baso-
lele”. Uwielbiamy wszystko co ma melodię 

i przestrzeń. Szczególnie widać to na na-
szym nowym studyjnym albumie, który już 
niedługo będzie miał swoją premierę.

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dal-
szych muzycznych sukcesów.

Z Piotrem Komosińskim
 rozmawiał Łukasz Małecki

Koncert na zamku w Gniewie 

JUBILEUSZOWY KONCERT 
EX USU

POLA
BIAŁA LOKOMOTYWA

ZESKANUJ
I POSŁUCHAJ
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W Ciechocinku, przy ul. Słowackiego, 
mogą powstać nowe bloki. Jest zgoda cie-
chocińskich radnych.

Rada Miasta na XLIII Sesji w dniu 31 stycz-
nia 2022 roku podjęła decyzję w sprawie 
lokalizacji nowej inwestycji mieszkanio-
wej.

W budynkach wielorodzinnych minimalna 
powierzchnia użytkowa mieszkań zosta-
ła ustalona na 25,00 m², maksymalna na 
80,00 m ², a  łączna powierzchnia użytko-
wa mieszkań - od minimalnej 3000 m² do 
maksymalnej 5000 m². 

Na terenie inwestycji ustalono liczbę 
mieszkań w zespole budynków minimum 
50, a maksimum 100. Dodatkowo nowe 
bloki będą posiadały garaże podziemne. 
Projektuje się od 25 do 50 miejsc postojo-
wych, czyli 0.5 miejsca na mieszkanie.

Nowe bloki w Ciechocinku

Ciechocińska Karta Mieszkańca
RUSZA PROGRAM

Serdecznie zapraszamy firmy, punkty 
usługowe i sklepy z naszego terenu do 
włączenia swojej oferty rabatowej do 
Programu Ciechocińskiej Karty Miesz-
kańca.  Zainteresowane podmioty ser-
decznie zapraszamy do kontaktu pod ad-
resem kartamieszkanca@ciechocinek.pl

Zachęcamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w projekcie.
Karta stanowić będzie potwierdzenie 
uprawnień mieszkańców Ciechocin-
ka do korzystania z ulg, preferencji 
i zwolnień oferowanych przez podmio-
ty biorące udział w Programie. Projekt 
realizowany będzie w szczególności 
w  obszarach: sport i rekreacja, kultura, 

handel, gastronomia, usługi. 

Uruchomienie możliwości składania 
wniosków o wydanie ciechocińskiej 
Karty Mieszkańca planowane jest na II 
kwartał 2022 roku.
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OGŁOSZENIA
MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ 

TELEFON W SPRAWIE SENIORA

722 090 098
RADA MIEJSKA SENIORÓW

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.

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę 
Miejską Ciechocinek dotacji z środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu na zadanie z zakresu USUWA-
NIA AZBESTU w roku 2022, Burmistrz Ciechocinka 
ogłasza że, zainteresowani mieszkańcy wyrażający 
chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych 
mogą składać wnioski dotyczące usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest na rok 2022.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte 
w „Programie usuwania i unieszkodliwiania odpa-
dów zawierających azbest dla Miasta Ciechocin-
ka na lata 2013-2032”. Dofinansowanie obejmuje 
koszty związane z demontażem, transportem i uty-
lizacją pokryć dachowych lub innych elementów 
zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą 
objęte koszty związane z zakupem i montażem no-
wych pokryć.

W związku z powyższym osoby planujące w 2022 r. 
usunięcie wyrobów zawierających azbest z dofinan-
sowaniem zobowiązane są do złożenia w Urzędzie 
Miejskim w Ciechocinku w terminie do 30 marca 
2022 r. wniosku wraz z załącznikami.

Wzór wniosku dostępny jest w tut. Urzędzie pokój 
nr 16 oraz na stronie internetowej www.bip.ciecho-
cinek.pl. 

PROGRAM USUWANIA
 I UNIESZKODLIWIANIA 

ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST

Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyjmują wyborców i interesantów 
w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-15:30 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego, pokój nr 12.

• Barczak Dariusz d.barczak@ciechocinek.pl: 14.02, 06.06, 19.09.
• Dziarski Tomasz t.dziarski@ciechocinek.pl: 21.02, 13.06, 26.09.
• Jucewicz Jarosław j.jucewicz@ciechocinek.pl: 28.02, 20.06, 03.10.
• Kędzierska Jolanta j.kedzierska@ciechocinek.pl: 07.03, 27.06, 10.10.
• Lipiński Kazimierz k.lipinski@ciechocinek.pl: 14.03, 04.07, 17.10.
• Marzec Robert r.marzec@ciechocinek.pl: 21.03, 11.07, 24.10.
• Rosiński Paweł p.rosinski@ciechocinek.pl: 28.03, 18.07, 31.10.
• Rybczyńska Agnieszka a.rybczynska@ciechocinek.pl: 04.04, 25.07, 07.11.
• Skibiński Daniel d.skibinski@ciechocinek.pl: 11.04, 01.08, 14.11.
• Skotnicki Wojciech w.skotnicki@ciechocinek.pl: 25.04, 08.08, 21.11.
• Sobieraj Sebastian s.sobieraj@ciechocinek.pl: 09.05, 22.08, 28.11.
• Szadłowski Dariusz d.szadlowski@ciechocinek.pl: 16.05, 29.08, 05.12.
• Wesołowski Paweł p.wesolowski@ciechocinek.pl: 23.05, 05.09, 12.12.
• Zieliński Wojciech w.zielinski@ciechocinek.pl: 30.05, 12.09, 19.12.

Poza terminami dyżurów radnych, wskazanymi w ww. planie 
przyjęć, na spotkanie z radnymi można umówić się kontaktu-
jąc się osobiście, telefonicznie lub mailowo z Biurem Orga-
nów Samorządowych (pokój nr 12 Urzędu Miejskiego, tel. 54 
281 86 29, e-mail: radamiejska@ciechocinek.pl, biurorady@
ciechocinek.pl), a także mailowo z poszczególnymi radnymi.

DYŻURY RADNYCH W 2022 ROKU

ZESKANUJ 
PO WIĘCEJ 

SZCZEGÓŁÓW
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#Zdaniem Psychologa

POMOC PSYCHOLOGICZNA W LECZENIU UZDROWISKOWYM 
I KILKA SŁÓW O NIEZWYKŁEJ SZKOLE W CIECHOCINKU

Wszyscy doskonale wiemy o ogromnej 
zależności pomiędzy stanem zdrowia psy-
chicznego i fizycznego.

To, co cielesne, nieustannie przenika się 
z tym, co duchowe i odwrotnie. Jeśli na 
jednym z tych obszarów coś zgrzyta, prę-
dzej czy później, w kość dostanie też ten 
drugi. Dodatkowo, jeśli chcemy efektyw-
nie zadbać o swoje zdrowie fizyczne, to 
powinniśmy równolegle zadbać o dobro-
stan zdrowia psychicznego. 

Na mapie ciechocińskich sanatoriów 
mieści się niezwykłe miejsce, a jest nim 
Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy nr 3 im. 
dr. Markiewicza. Dużym atutem tej pla-
cówki jest możliwość połączenia leczenia 
z nauką, gdyż przy szpitalu działa Zespół 
Szkół nr 1. Dzięki temu placówka może 
kompleksowo oddziaływać na psycholo-
giczne i fizjologiczne aspekty walki z cho-
robami. Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy 
w Ciechocinku specjalizuje się w leczeniu: 
otyłości, chorób górnych dróg oddecho-
wych, dysfunkcji narządów ruchu, chorób 
układu nerwowego, chorób reumatoidal-
nych. Jednakże przekrój innych proble-
mów, z jakimi dzieci przyjeżdżają do na-
szej placówki, jest olbrzymi. Począwszy 
od tęsknoty za domem, poprzez traumy, 
straty, trudne rozwody, problemy alko-
holowe, konflikty czy przemoc w domu 
rodzinnym, niepełnosprawności ruchowe, 
intelektualne, wszystkie trudności spo-
łeczne wynikające z otyłości oraz innych 
chorób przewlekłych, nierzadko również 

depresje, zaburzenia lękowe czy zaburze-
nia zachowania. Wszystko to okraszone 
jest poczuciem napięcia spowodowanego 
znalezieniem się w całkowicie nowej dla 
dzieci sytuacji. Są zabiegi, nowi nauczycie-
le, brak rodziców, nowa szkoła i koledzy. 
Trzeba bardzo szybko wpaść w rytm dni, 
diametralnie różniących się od tych, do 
których uczniowie przywykli. Wszystko 
to wzięte razem, stanowi istną mieszankę 
wybuchową, z którą musimy sobie w przy-
spieszonym tempie poradzić, aby dziecko 
w pełni mogło korzystać z dobrodziejstwa 
leczenia uzdrowiskowego, na które przy-
jechało. Oczywistym jest, że większości 
z tych kłopotów nie da się rozwiązać pod-
czas pobytu w sanatorium, ale praca psy-
chologa w szkole sanatoryjnej, takiej jak 
nasza, polega na łagodzeniu napięcia emo-
cjonalnego, lęku, wysłuchaniu, stworzeniu 
bezpiecznej przestrzeni do rozmowy lub 
wypłakania się, jeśli tylko dziecko wyra-
zi taką potrzebę. Dodatkowo pomagamy 
w rozwiązywaniu bieżących trudności, 
konfliktów i wsparamy dzieciaki. Zawsze 
próbuję przemycić dzieciom pomysły, 
jak mogą poradzić sobie z problemem, 
z którym przyjechały, już po powrocie do 
domu. Wskazuję instytucje i osoby, które 
mogą okazać się pomocne, a także orga-
nizuję różnorodne zajęcia kształtujące 
umiejętność radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach, m.in. treningi zastępowania 
agresji oraz relaksacje. Wspólnie z peda-
gogiem szkolnym, a także innymi nauczy-
cielami prowadzimy zajęcia psychoeduka-
cyjne oraz profilaktyczne dostosowane do 

AUTOR: MONIKA KOFEL-DUDZIAK

#ZDANIEM PSYCHOLOGA

potrzeb i możliwości naszych uczniów. Po-
ruszana jest na nich różnorodna tematyka 
dotycząca bezpieczeństwa, przeciwdzia-
łania przemocy, profilaktyka uzależnień, 
a także treści rozwijające u dzieci kompe-
tencje społeczne i emocjonalne. 

W swojej pracy niejednokrotnie również 
udzielałam wsparcia emocjonalnego i/lub 
psychoedukacyjnego rodzicom naszych 
uczniów, a także ściśle współpracuję z ka-
drą pedagogiczną, medyczną i specjalnym 
pozalekcyjnym zespołem zajęć wycho-
wawczych, aby móc w pełni adekwatnie 
dostosować formy pomocy indywidualnie 
dla każdego dziecka oraz ujednolicić od-
działywania terapeutyczne.  

Praca psychologa w sanatorium jest bar-
dzo dynamiczna, a jej rytm wyznacza-
ją szybko następujące po sobie turnusy 
i nowe trudności do pokonywania. 

Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy im. dr. 
Markiewicza w Ciechocinku wraz z Zespo-
łem Szkól nr 1 jest placówką do zadań spe-
cjalnych, a centrum jej działań stanowią 
dzieci ich potrzeby. Aby uzyskać możli-
wość skorzystania z 27-dniowego bezpłat-
nego pobytu w naszej placówce wystarczy 
uzyskać odpowiednie skierowanie od le-
karza rodzinnego, wysłać wniosek do NFZ 
i oczekiwać na odpowiedź. Serdecznie za-
praszamy!

Monika Kofel-Dudziak
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ALDONA NOCNA

PROF. ELEONORA REICHER
#Na deptaku w Ciechocinku

#Na deptaku w Ciechocinku

Przez dziesiątki lat do uzdrowiska przyjeż-
dżało wielu znanych ludzi. Podczas space-
rów w alejach parkowych można było spo-
tkać aktorów, polityków, dziennikarzy czy 
pisarzy. Cykl „Na deptaku w Ciechocinku” 
poświęcony jest ciechocińskim śladom inte-
resujących postaci, a jest ich naprawdę bar-
dzo wiele. 

Jedną z postaci, którą warto przypomnieć, 
jest prof. dr hab. Eleonora Reicher - inter-
nista i reumatolog. Urodziła się w 1884 r. 
w Warszawie w spolszczonej rodzinie ży-
dowskiej. Przeszła na katolicyzm. Spadek 
po matce dał jej niezależność, a dobra sy-
tuacja materialna sprawiła, że mogła wyje-
chać zagranicę i zrealizować swoje marze-
nia, bowiem lubiła się uczyć. Po maturze, 
którą uzyskała we Fryburgu w Szwajcarii 
w 1906 r., wyjechała na studia do Francji. 
Wybrała medycynę na Sorbonie w Paryżu, 
a po roku przeniosła się do Berna, gdzie 
studiowała jeszcze biologię. W 1912 r. 
otrzymała dyplom doktora filozofii z za-
kresu nauk przyrodniczych. Studia me-
dyczne ukończyła dwa lata później, jed-
nak nie złożyła egzaminów, gdyż wybuch 
I wojny światowej zastał ją na wakacjach 
w kraju. Zajęła się wówczas pomocą w or-
ganizowaniu szpitali przyfrontowych. 
W 1916 roku ponownie wyjechała do 
Szwajcarii i po roku uzyskała dyplom leka-
rza.  Do 1920 r. była asystentką światowej 
sławy prof. Hermanna Sahliego w Klini-
ce Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu 
w Bernie.

Powróciła do kraju po zrobieniu doktora-
tu. Przez kilka miesięcy służyła jako lekarz 
Ochotniczej Legii Kobiet w Warszawie 
w stopniu oficerskim, a następnie zosta-
ła asystentem w kierowanej przez prof. 
Antoniego Gluzińskiego Klinice Chorób 
Wewnętrznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W latach 1925-1935 pracowała 
zarobkowo w Ubezpieczalni Społecznej. 
Jednocześnie prowadziła działalność na-
ukową. W latach 1928-1939 była adiunk-
tem, a od 1933 r. docentem w II Klinice 
Chorób Wewnętrznych UW, kierowanej 
przez prof. Witolda Orłowskiego. Kiero-
wała Poradnią Sportowo-Lekarską. In-
teresowała ją medycyna sportowa. Była 
konsultantem budowy Centralnego Insty-
tutu Wychowania Fizycznego. Intereso-
wała ją fizjologia w warunkach aktywno-
ści fizycznej, prawidłowy rozwój fizyczny 
młodzieży. Była inicjatorką studiów z za-
kresu wychowania fizycznego dla kobiet. 
To dzięki niej rozpoczęły pracę kobiety in-
struktorki, a także lekarki sportowe. O jej 
pozycji w medycynie sportowej niech 
świadczy fakt, że to ona w 1927 roku wy-
głosiła inauguracyjny referat na I Polskim 
Kongresie Dla Spraw Sportu w Wychowa-
niu Fizycznym Kobiet. Aldona Nocna

Prof. Eleonora Reicher zajmuje prekur-
sorską pozycję w rozwoju polskiej i świa-
towej myśli lekarskiej dotyczącej nauko-
wych podstaw stosowania aktywności 
ruchowej w profilaktyce i leczeniu chorób 
oraz opieki lekarskiej nad osobami upra-
wiającymi sport.

Przez wiele lat przyjeżdżała do Ciechocin-
ka. W latach 1931-39 praktykowała w se-
zonie letnim w uzdrowisku. Była wykła-
dowcą Lekarskich Kursów Wakacyjnych, 
organizowanych od 1928 roku, których 
celem było podniesienie kwalifikacji leka-
rzy, wymiana doświadczeń i popularyzacja 
lecznictwa uzdrowiskowego. 

Prof. Eleonora Reicher działała w Pol-
skim Towarzystwie Zwalczania Gośćca. 
W 1932 r. wspólnie z Jadwigą Titz-Kosko 
stworzyła pierwszą poradnię reumatolo-
giczną. Zaczęła prowadzić wykłady dla 
studentów i publikowała prace poświę-
cone reumatologii. Jako przedstawicielka 
Polski wyjeżdżała za granicę na kongresy 
poświęcone tej dziedzinie medycyny. Była 
pierwszym lekarzem z Polski, który repre-
zentował nasz kraj na Międzynarodowym 
Zjeździe Reumatologów w Paryżu, później 
w Moskwie. Znała kilka języków  obcych, 
co ułatwiało jej kontakty międzynarodo-
we. 

Podczas drugiej wojny światowej musiała 
się ukrywać jako osoba pochodzenia ży-
dowskiego. Przez pewien czas przebywa-
ła w klasztorze w Laskach. Zorganizowała 
szpital PCK dla dzieci i sierot - ofiar woj-
ny. Brała też czynny udział w ruchu oporu 
jako kpt. „Barbara”. Pracowała jako lekarz 
w szpitalu powstańczym. Wiosną 1945 r. 
podjęła pracę w Uniwersytecie Warszaw-
skim. W latach powojennych jej działal-

Fot. spartanska.pl

ność naukowa i zawodowa była związana 
z powstaniem Państwowego Instytutu 
Reumatologicznego w Warszawie oraz 
organizacją poradnictwa reumatologicz-
nego i lecznictwa sanatoryjnego w Polsce. 
Do przejścia na emeryturę w 1961 r. była 
dyrektorem Instytutu jako profesor me-
dycyny. Jednocześnie w latach 1949-56 
prowadziła Katedrę Reumatologii na Wy-
dziale Lekarskim Uniwersytetu Warszaw-
skiego (następnie Akademii Medycznej). 
Często bywała w Ciechocinku. Sprawo-
wała nadzór naukowy nad Reumatologicz-
nym Ośrodkiem Naukowo-Badawczym 
w Sanatorium im. Janka Krasickiego. 

Opublikowała wiele prac naukowych 
i popularnych. Napisała podręcznik cho-
rób reumatycznych. Współredagowała 
„Reumatologię Polską”. Działała w Pol-
skim Towarzystwie Reumatologicznym. 
Jest uznawana za twórcę polskiej szko-
ły reumatologii. Ta niezwykle aktywna 
kobieta była na emeryturze nadal czyn-
na jako konsultant. Rozwijała też swoje 
pasje malarskie. Prof. Eleonora Reicher 
przywiązywała duże znaczenie do życia 
religijnego - jak pisała o niej Zofia Nał-
kowska w „Dziennikach”, była „katoliczką 
z przekonania i wyboru”. Współpracowała 
z Zakładem dla Niewidomych w Laskach, 
przełożyła modlitwy św. Tomasza z Akwi-
nu. Napisała książki o św. Wincentym 
á Paulo i o późniejszym świętym Rafa-
le Kalinowskim. Została uhonorowana 
wieloma wysokimi odznaczeniami pań-
stwowymi, a także Orderem Uśmiechu. 
Zmarła w 1973 r. w Warszawie i zgodnie 
ze swoim życzeniem została pochowana 
na cmentarzu w Laskach pod Warszawą. 
Jej imię nosi Narodowy Instytut Geriatrii, 
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. 

 Zdrój Ciechociński  17 



KABARETON W LO
W ścianach ciechocińskiego liceum gości 
Kabareton, aby umilić przygnębiające je-
sienne dni. 6 grudnia 2021 roku odbyła się 
już 9. edycja tego wydarzenia. Śmiałkowie 
pokusili się o takie kabarety jak: „Wizy-
ta u lekarza", „Wywiadówka", „Ranczo", 
„Czerwony Kapturek", „Egzamin", „Język 
kobiecy", a wielkim zaskoczeniem był wy-
stęp w formie stand-upu. 

W czasie przerw prowadzący zorganizo-
wali konkursy, np. „Jaka to melodia", aby 
widownia mogła też wziąć udział w róż-
nych konkurencjach. Po świetnych wy-
stępach uczniów jury udało się na naradę. 
Jego członkowie: Pani Profesor Aldona 

Po raz dwudziesty czwarty „Perspektywy” 
przygotowały Ranking Liceów i Techników 
Perspektywy 2022. Ranking edukacyj-
ny wykorzystuje wyłącznie zewnętrzne  
źródła danych, które pochodzą z okręgo-
wych komisji egzaminacyjnych, komitetów 
głównych olimpiad oraz Systemu Informa-
cji Oświatowej. W tym roku Liceum Ogól-
nokształcące im. S. Staszica w Ciechocinku 
znalazło się w czołówce liceów wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, zajmując 28. 
miejsce.  Ciechocińskie LO stało się tym 
samym szkołą średnią z najlepszymi wy-

Fot. Patrycja Winiecka

CIECHOCIŃSKIE LICEUM 
PO RAZ KOLEJNY W CZOŁÓWCE!

nikami w powiecie aleksandrowskim oraz 
jedną z najlepszych szkół ponadgimnazjal-
nych w okręgu toruńsko - włocławskim. 
Przypomnijmy, że rok szkolny 2020/21 nie 
był łatwy dla uczniów i nauczycieli, którzy 
wiele miesięcy pracowali zdalnie, realizu-
jąc przyśpieszony kurs kształcenia na od-
ległość. Trzecioklasiści pokonali trudności 
i dzięki swojej pracy oraz przy wsparciu 
nauczycieli osiągnęli sukces. Przypomnij-
my, że w październiku 2021 roku pan dy-
rektor Zbigniew Różański odebrał z rąk 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

list gratulacyjny w związku z uzyskaniem 
przez szkołę wysokiego wyniku egzaminu 
maturalnego w poprzednim roku szkol-
nym.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 
jest profesjonalnie uporządkowaną infor-
macją przygotowywaną przede wszystkim 
z myślą o uczniach klas szkół podstawo-
wych, którzy niebawem będą musieli zde-
cydować, którą szkołę średnią wybiorą.

Aldona Nocna

Nocna, Pan Profesor Zbigniew Różański 
oraz Pan Profesor Tomasz Sikorski, po dłu-
gich naradach ogłosili wynik:

1. miejsce - klasa 3B
2. miejsce - klasa 3C
3. miejsce - klasa 2A

Dodatkowo uczniom umilił  czas słodki 
podarunek od Rady Rodziców.
  

Katarzyna Kmieć

18   Zdrój Ciechociński



X Halowy Turniej Piłki Nożnej 
OSiR CUP 2022

X Halowy Turniej Piłki Nożnej OSiR CUP 
2022 przeszedł juz do historii. W dniu 15 
stycznia 2022 roku w Hali Sportowej OSiR 
po raz dziesiąty rozegrano Turniej Zakłado-
wy. Udział w Turnieju wzięło 5 drużyn: KP 
PSP Aleksandrów Kujawski, KPP Aleksan-
drów Kujawski, RTM Opakowania, Usłu-
gi Transportowe Czerwińska oraz OSiR 
Ciechocinek. Drużyny zagrały ze sobą 
mecze trwające 24 min., systemem każdy 
z każdym. Po kilkugodzinnych zmaganiach 
wyłoniono zwycięzców, którymi okazali 
się być przedstawiciele Ośrodka Sportu 

Tegoroczni maturzyści ciechocińskiego 
LO im. S. Staszica zorganizowali swój bal 
w restauracji „Amazonka”. Po oficjalnym 
otwarciu studniówki przez wicedyrektora 
Jakuba Krzewińskiego, jak nakazuje tra-
dycja, grupa uczniów ruszyła na parkiet, 
by zatańczyć poloneza do muzyki skom-
ponowanej przez Wojciecha Kilara. Nie 
zabrakło wspomnień, bowiem zostały 
przypomniane zdjęcia ukazujące wspólnie 
chwile spędzone w szkole.  Utalentowani 
uczniowie zaśpiewali piosenki: Nandi Le-
wandowska zaprezentowała „Remember 
us this way”, a Aleksander Wonorski - „Nie 
liczę godzin i lat”. Impreza była też oka-
zją do zrobienia pamiątkowych fotografii.  
Podczas balu rozbrzmiały taneczne rytmy 
z różnych lat. Wszyscy znakomicie bawili 
się do rana. Teraz uczniowie odliczają sto 
dni do matury. Aldona Nocna

S T U D N I Ó W K A

i Rekreacji w Ciechocinku. Poza końcową 
klasyfikacją przydzielono również nagrody 
indywidualne dla Najlepszego Bramkarza, 
którym został Damian Wodnicki z KP PSP 
Aleksandrów Kujawski oraz Najlepszego 
Zawodnika, którym został Marcin Maj-
chrzak z OSiR Ciechocinek. 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich 
uczestników zapraszamy do ponownej ry-
walizacji za rok!

Justyna Malinowska

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1. OSiR Ciechocinek
2. KP PSP Aleksandrów Kujawski

3. KPP Aleksandrów Kujawski
4. RTM Opakowania

5. Usługi Transportowe Czerwińska

Najlepszy zawodnik turnieju: 
Marcin Majchrzak (OSiR Ciechocinek)

Najlepszy bramkarz turnieju:  
Damian Wodnicki z KP PSP Aleksandrów 

Kujawski
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Sportowe Ferie z OSiRem
W okresie ferii zimowych Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Ciechocinku przygotował dla 
dzieci i młodzieży szkolnej szeroką ofertę 
zajęć, turniejów i rozgrywek sportowych. 
Należą do nich zajęcia na lodowisku w To-
runiu, zajęcia na basenie w Toruniu, zajęcia 
karate, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki 
koszykowej, hokeja, boksu oraz  turnieje: 
dwójek siatkarskich, trójek koszykarskich 
oraz tenisa stołowego. Wszystkie zaję-
cia były bezpłatne, a opiekę nad dziećmi 
i młodzieżą w trakcie zajęć sprawowali in-
struktorzy OSiR-u.

Justyna Malinowska

Sportowe Ferie z OSiRem
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UNREAL TEAM ZWYCIĘŻA W IX EDYCJI TURNIEJU TRÓJEK

IV EDYCJA 
OSIREK CUP 
ZAKOŃCZONA!

W sobotę, 8 stycznia w Hali Sportowej 
przy ul. Lipnowskiej 11c w Ciechocin-
ku odbył się turniej piłki nożnej Osirek 
Cup dla rocznika 2015 oraz 2013/12. 
W pierwszym turnieju udział wzięły dru-
żyny takie jak: Zdrój OSiR Ciechocinek, 
Olimpia Wtelno, Mustang Ostaszewo, 
Lider Włocławek oraz Sparta Płock, na-
tomiast w turnieju dla rocznika 2013/12: 
Zdrój OSiR Ciechocinek, Olimpia Wtel-
no, Mustang Ostaszewo, KP Gopło Kru-
szwica, Młoda Włocławianka Włocławek 
i Skompensis Skępe.

IX Edycja Otwartego Świąteczno – Nowo-
rocznego Turnieju Trójek Siatkarskich za 
nami! 29 stycznia w Hali Sportowej OSiR 
w Ciechocinku do walki stanęło 9 drużyn. 
Ekipy podzielono na dwie grupy, z których 
wychodziły po dwie najlepsze. W półfina-
łach znalazły się takie drużyny jak: Grupa 
Czestera, Pogromcy Czestera, Żółte Miko-
łaje oraz Unreal Team. 

Unreal Team zwyciężył w turnieju nie 
przegrywając żadnego spotkania. Na dru-
gim miejscu znalazła się drużyna: Żółte 
Mikołaje, na trzecim: Pogromcy Czestera, 
a na czwartym: Grupa Czestera. Spośród 
uczestników Turnieju wyłoniono najlepszą 
zawodniczkę, którą została Monika Kozia-
nowska (Unreal Team) oraz najlepszego 

Wszystkie drużyny zagrały systemem 
każdy z każdym. Na turniejach nie wy-
łoniono zwycięskiej drużyny w ramach 
zdrowej konkurencji i rywalizacji. Turniej 
miał być dobrą zabawą dla najmłodszych. 
Po każdym meczu wybierano najlepszego 
zawodnika meczu, zorganizowano turniej 
żonglerki, a na sam koniec wyłoniono naj-
lepszych zawodników w kategoriach ta-
kich jak: najlepszy bramkarz, strzelec oraz 
zawodnik turnieju. Dziękujemy wszystkim 
za wspaniałą zabawę!
 Justyna Malinowska

Najlepszy Bramkarz Turnieju
- Jakub Jastrzębski (2015) 

Zdrój OSiR Ciechocinek Niebieski
- Stanisław Musiatowicz (2012/13) 

Mustang Ostaszewo

Najlepszy Strzelec Turnieju
- Nikodem Pawlak (2015) 

Mustang Ostaszewo
15 bramek

- Natan Konicki (2012/13) 
Młoda Włocławianka Włocławek 

11 bramek

Najlepszy Zawodnik Turnieju
- Wiktor Adamiec (2015)

 Olimpia Wtelno
- Gabriel Jarmaków (2012/13)

 Olimpia Wtelno

Król Żonglerki
- Wiktor Adamiec (2015)

 Olimpia Wtelno
- Sebastian Ściesiński (2012/13)

 Olimpia Wtelno

NAJLEPSI ZAWODNICY:

zawodnika Rafała Ronowskiego (Unreal 
Team).

Uczestnikom i Kibicom dziękujemy za 
przybycie i serdecznie zapraszamy na ko-
lejne nasze imprezy!

Justyna Malinowska
1.Unreal Team

2. Żółte Mikołaje
3. Pogromcy Czestera

4. Grupa Czestera
5/6.Aleksandria I

5/6.AZS Anioły Toruń
7/8. Aleksandria III
7/8. Aleksandria II
9. Różowe Pantery

KLASYFIKACJA 
KOŃCOWA:
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Redakcja zastrzega możliwość zmian terminów wydarzeń.

12
LUT

WARSZTATY: CHIŃSKI NOWY ROK
DZIEŃ SMOKA W ROKU TYGRYSA

12 lutego, godz. 11:00 
MCK, ul. Żelazna 5.

Dołącz do barwnego korowodu z wielkim chińskim smokiem! Zaprasza-
my na warsztaty dla rodzin podczas, których przygotujemy wielkiego 

„latającego” smoka i barwne maski, a potem wyruszymy z nim w 
miasto. Będzie wesoło, hucznie i kolorowo. Zapraszamy do wspólnej 

zabawy. 

Wstęp wolny – obowiązują zapisy.
Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy i informacje:
ciechmck@wp.pl, tel 542341894

26
LUT

TRADYCYJNA
KOZA KUJAWSKA

26 lutego,  
godz. 12:00,  MCK

ul. Żelazna 5.

Mieszkańców Ciechocinka, będą 
czekali Zapustnicy, nazywani po-
tocznie Kozą. Przyłączymy się do 

nich, tworząc wspólnie barwny 
korowód niosący mieszkańcom 

i przyjezdnym radość i dobrą 
zabawę. Mile widziane przebrania 
tematyczne: bociany, młode pary, 
żydzi, diabły, anioły, ułani, i wiele 
innych, w zależności od inwencji 

twórczej i pomysłowości. 

20
LUT

POMORSKI 
FUTSAL CUP

20 lutego,  
godz. 9:30,  Hala OSiR 

ul. Lipnowska 11c.

Turniej Piłki nożnej dla rocznika 
2012 godz. 9:30.

Turniej Piłki nożnej dla rocznika 
2011 godz. 15:00

17
LUT

KOKEDAMA – 
WARSZTATY 

FLORYSTYCZNE

17 lutego,  
godz. 17:00,  MCK

ul. Żelazna 5.

Kokedama - to forma sztuki 
japońskiej wywodzącej się od 

bonzai. Zapraszamy do wspólne-
go tworzenia w gronie kobiet.

wstęp 35 zł – obowiązują zapisy,
liczba miejsc ograniczona,

ciechmck@wp.pl, tel 542341894

26
LUT

„O BAŁWANKU, 
KTÓRY MIAŁ GORĄCE 

SERCE”- PORANEK 
TEATRALNY 

26 lutego,  
godz. 11:00,  MCK

ul. Żelazna 5.

Teatr Magmowcy w poranku te-
atralnym opowiadającym historię 

o Bałwanach Śnieżnych. 
 

Wstęp 10 zł.

25
LUT

OBCHODY 
10-LECIA 

NOWEGO KINA

25 lutego, 
godz. 19:00, MCK

ul. Żelazna 5.

Z okazji 10-tych urodzin 
nowego kina odbędzie się 
specjalny pokaz filmowy.

18
LUT

WYSTAWA 
„W OBIEKTYWIE”

18 lutego, 
godz. 18:30, MCK

ul. Żelazna 5.

 Wystawa uczestników 
pracowni fotograficznej 

Wojciecha Balczewskiego

26
LUT

OTWARTY 
TURNIEJ TENISA 

STOŁOWEGO

26 lutego,  
godz. 9:00, Hala OSiR 

ul. Lipnowska 11c.

Zgłoszenia będą przyjmowa-
ne w dniu turnieju od godz. 
09:00. System rozgrywek 

oraz szczegóły będą podane 
w dniu turnieju  w Hali 

Sportowej. Serdecznie zapra-
szamy do udziału.

19-20
LUT

„CHUSTA, KTÓRA 
GRA I TAŃCZY”- 

WARSZTATY DLA 
SENIORÓW

19-20 lutego, 
godz. 15:00, MCK

ul. Żelazna 5.

Dwudniowy  cykl  warsztatowy  
skierowany  do seniorów. Główną 

ich ideą jest zaprezentowanie 
uczestnikom orientalnej sztuki 

tanecznej  pochodzącej  z  Bliskiego  
Wschodu,  która  stanowi  ciekawą  

alternatywę  dla standardowych 
form aktywności fizycznej. Wstęp 

15 zł. Obowiązują zapisy.

19
LUT

DZIEŃ KOTA 
WARSZTATY DLA 

RODZIN

19 lutego, 11:00
MCK ul. Żelazna 5.

Zapraszamy na warsztaty 
z kotami w tle, będziemy działać 
twórczo, tworzyć koty opowiadać 

o nich i słuchać zabawnych 
historii.

Wstęp wolny – obowiązują zapi-
sy, liczba miejsc ograniczona

ciechmck@wp.pl, tel 542341894.

22
LUT

IV SIATKARSKI 
TURNIEJ WALEN-

TYNKOWY 
DLA PAR

19 lutego,  
godz. 9:00, Hala OSiR 

ul. Lipnowska 11c.

Coroczny turniej siatkarski 
dla par.

KALENDARZ WYDARZEŃ

14
LUT

WALENTYNKI 
W KINIE

14 lutego,  
godz. 18:00,  

MCK, ul. Żelazna 5.

Rodzice! Nie odmawiajcie sobie 
przyjemności. Przyprowadźcie do 
kina swoje dzieci. Gdy Wy będzie-
cie rozkoszować się randką, milu-
sińscy wezmą udział w osobnych 

zajęciach animacyjnych. 

Wstęp wolny dla dzieci rodziców 
idących do kina. Seans 20 zł.

Zapisy i informacje:
ciechmck@wp.pl, tel 542341894

13
LUT

POMORSKI
 FUTSAL CUP

13 lutego,  
godz. 9:30,  Hala OSiR 

ul. Lipnowska 11c.

Turniej piłki nożnej.
Turniej Piłki nożnej dla rocznika 
2012 godz. 9:30, dla rocznika 

2011 godz. 15:00.

12
LUT

POMORSKI 
FUTSAL CUP

12 lutego,  
godz. 8:30,  Hala OSiR 

ul. Lipnowska 11c.

Turniej piłki nożnej.
Turniej Piłki nożnej dla rocznika 
2014 godz. 8:30, dla rocznika 

2013 godz. 15:00.
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REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

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

Dla filmów w systemie 2D:
– bilet normalny 20 złotych
– bilet ulgowy 15 złotych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane

Dla filmów w systemie 3D:
– bilet normalny 24 złotych
– bilet ulgowy 19 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.

„Miłość jest blisko”
Komedia romantyczna, prod. Polska, czas 107 minut,

26.02 (sobota) godz. 16.00
27.02 (niedziela) godz. 16.00 

„Miłość, sex & pandemia”
Dramat obyczajowy, prod. Polska,
czas 115 minut, od 15 lat,

18.02 (piątek) godz. 19.00
19.02 (sobota) godz. 16.00
20.02 (niedziela) godz. 16.00 

„O czym dzisiaj marzą zwierzęta”
Animowany / Familijny, prod. Australia,

czas 90 min,

12.02 (sobota) godz. 16.00
13.02 (niedziela) godz. 16.00 

„8 rzeczy, których nie wiecie
 o facetach”
Komedia romantyczna, prod. Polska,
czas 95 min, od 15 lat,

12.02 (sobota) godz. 19.00 
13.02 (niedziela) godz. 19.00 
14.02 (poniedziałek) godz. 18.00  
18.02 (piątek) godz. 16.00  

„Zaułek koszmarów”
Dramat / Thriller, prod. USA, 

czas 150 minut , od 15 lat,
    

26.02 (sobota) godz. 19.00
27.02 (niedziela) godz. 19.00

„Hazardzista”
Dramat / Thriller, prod. USA, Wielka Brytania, Chiny,

czas 150 minut,     

19.02 (sobota) godz. 19.00
20.02 (niedziela) godz. 19.00

„Dziewczyny z Dubaju”
Dramat / Erotyczny, prod. Polska,

czas 146 minut, od 15 lat,    

12.02 (sobota) godz. 19.00
13.02 (niedziela) godz. 19.00 

„Nędzarz i madame”
Biograficzny, prod. Polska,
czas 121 minut, od 15 lat,    

17.02 (czwartek) godz. 18.30
 

19 i 20

Familijny, prod. Francja, czas 103 minuty

• 19.02 (sobota) godz. 14.00

• 20.02 (niedziela) godz. 14.00

projekcja w 2D

od 7 lat

"SKARB
  MIKOŁAJKA"

LUT
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Odkryj Ciechocinek!
Ciechocińskie Iluminacje 

fot. Sławek Świątkiewicz, Justyna Małecka


