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KWITNĄCY CIECHOCINEK

Choć tegoroczna aura nie sprzyjała wcze-
snemu wysadzaniu kwiatów ze wzglę-
du na zimne noce, to po dniach "trzech 
ogrodników" zaczęły się one pojawiać w 
przestrzeni publicznej miasta. 

Jako pierwszy "zakwitł" kalendarz kwiato-
wy, następnie pracownicy Gospodarstwa 
Ogrodniczego Ryszarda Kacprzaka poja-
wili się w obszarze Partnerów Hellwiga. 

Pięknie obsadzone zostały dywany kwia-
towe i liczne rabaty. Teren ten upiększa 
kilkadziesiąt tysięcy różnych gatunków 
kwiatów. Tradycyjnie pięknie prezentuje 
się ciechociński zegar kwiatowy, który nie 
tylko wskazuje czas, ale także wita gości 
uzdrowiska. Imponująco prezentuje się 
okazały klomb w parku Zdrojowym i zlo-
kalizowane na jego terenie figury kwiato-
we.

Trzeba wspomnieć, że wysadzenia na-
dal trwają, a widok starannie dobranych 
gatunków kwiatów będzie cieszyć oko 
również na deptaku, w ciągach ulicznych 
i parkach Sosnowym i Tężniowym, czy 
w obszarze zielonym zlokalizowanym od 
Pomnika Romualda Traugutta do ulicy 
Mickiewicza. 

Łącznie na terenie Ciechocinka wysadzo-
nych zostanie blisko 270 tys. kwiatów.
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PROJEKT DEPTAKU
Decyzją Rady Ministrów uzdrowiska 
otrzymają dodatkowe środki finansowe w 
ramach Programu Inwestycji Strategicz-
nych "Polski Ład". 

Dzięki przychylności Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu oraz wielomiesięcz-
nych zabiegach ze strony Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowy RP uda się zrekom-

pensować gminom uzdrowiskowym utra-
cone z powodu pandemii dochody.

Rząd stworzył dla uzdrowisk odrębną 
ścieżkę dofinansowania ważnych inwe-
stycji. Ciechocinek na realizację zadania 
"Przebudowa nawierzchni deptaka spa-
cerowego wraz z budową obiektów infra-
struktury uzdrowiskowej i rewitalizacją 

przyległych terenów zielonych" otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 5 milionów 
złotych.

Przedstawiamy poniżej wstępny projekt 
ukazujący zakres tej planowanej inwesty-
cji.

Znane są już wyniki drugiej pilotażowej 
edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych. 

Na podstawie złożonych wniosków Cie-
chocinek otrzymał kolejne 9 500 000 zł na 
realizację projektów:

4 850 000 zł - Budowa miejskiego oświe-
tlenia ulicznego, w ramach którego po-
wstanie nowe energooszczędne oświetle-
nie w technologii LED na ulicach: Słońsk 
Górny, Raczyńskich, Osiedlowej, Wierz-
bowej, Spółdzielczej oraz Żytniej. Budo-
wa nowoczesnego oświetlenia znacząco 
zmniejszy koszty zużycia energii elektrycz-
nej, pozwoli na uniezależnienie się miasta 
od spółki energetycznej oraz w sposób 
znaczący poprawi bezpieczeństwo użyt-
kowników ruchu drogowego.

4 650 000  zł - Budowa nawierzchni ul. Sło-
wackiego, nawierzchni drogi równoległej 
do ulicy Bema oraz ronda na skrzyżowaniu 
ulic Bema i Zdrojowej w Ciechocinku.

W ramach inwestycji wybudowana zo-
stanie nowa nawierzchnia asfaltowa 

ul. Słowackiego, na odcinku łączącym 
ul. Ogrodową z ul. Bema wraz z podbu-
dową, wykonaniem chodnika, kanalizacji 
deszczowej wraz z wpustami deszczo-
wymi oraz kanałem technologicznym. Na 
drodze równoległej do ul. Bema stanowią-
cej dojazd do przychodni lekarskiej, apte-
ki oraz osiedla domków jednorodzinnych 
wybudowana zostanie pieszojezdnia wraz 
z budową kanalizacji deszczowej i oświe-
tlenia ulicznego. Dodatkowo na jednym 

z głównych skrzyżowań Ciechocinka 
(ul. Bema i ul. Zdrojowej) powstanie rondo. 
Inwestycja znacząco podniesie komfort 
i bezpieczeństwo kierowców i mieszkań-
ców. 

Łączna kwota dofinansowania zadań in-
westycyjnych Ciechocinka z Rządowego 
Programu "Polski Ład", w dwóch edycjach 
Programu, wynosi 25,6 mln. zł.

25,6 mln z Rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych "Polski Ład"
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18 maja Burmistrz Leszek Dzierżewicz 
otworzył pierwsze posiedzenie 4. kaden-
cji GRPP. W trakcie spotkania Rada wy-
brała ze swego grona przewodniczącą, 
wiceprzewodniczącą i sekretarza rady. 
Działaniami Rady kierować będzie Kata-
rzyna Wojtaszek, delegowana przez Fun-
dację "Jedyna Taka". 

Do zadań rady zalicza się reprezento-
wanie organizacji pozarządowych i pro-

Zakończona została procedura przetargo-
wa na realizację inwestycji pn. "Utworze-
nie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej 
oraz wybudowanie zaplecza techniczne-
go i przystanku autobusowego dla obsłu-
gi pasażerów w Ciechocinku". 

Pierwsza część zamówienia dotycząca 
zagospodarowania terenu przy ulicy Ko-
lejowej, obejmuję budowę peronów au-
tobusowych, zatok postojowych, dróg 
manewrowych i chodników wraz z infra-
strukturą elektryczną i sanitarną oraz bu-
dowę wolnostojącego budynku poczekal-
ni dla pasażerów. Do realizacje tej części 
wybrana została oferta firmy Bud-West 
sp. z o.o. Sp.K. z Torunia. 

Koszt realizacji inwestycji określony zo-
stał na kwotę 6.918.024,11 zł. brutto. 

Uroczystość rozpoczęła msza święta 
w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu 
i przemarszu, z udziałem pocztów sztan-
darowych, orkiestry, licznych delegacji, 
mieszkańców i gości uzdrowiska, pod po-
mnikiem Romualda Traugutta odbyła się 
druga część uroczystoś

Burmistrz Ciechocinka w swoim wystą-
pieniu podkreślił, że 3 Maja jest dla Po-
laków dniem pokrzepienia i narodowej 
dumy. 

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów. 
Uroczystość zwieńczył koncert orkiestry 
dętej. Dziękujemy wszystkim za udział 
w tym radosnym i patriotycznym święcie.

Nowa kadencja Gminnej 
Rady Pożytku Publicznego

Przetarg rozstrzygnięty

Świętowaliśmy rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

mowanie ich inicjatyw oraz współpracę 
z ciechocińskim samorządem. Dodatko-
wo Rada będzie kreowała działania w za-
kresie różnych dziedzin aktywności spo-
łecznej.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele 
6 organizacji pozarządowych, 3 repre-
zentantów Rady Miejskiej oraz 3 przed-
stawicieli Burmistrza (pracownicy Urzędu 
Miejskiego).

Dla drugiej części zamówienia pn. "Do-
stawa 2 autobusów elektrycznych wraz 
ze stacją ładowania" wybrana została 
oferta firmy Solaris Bus&Coach sp. z o.o. 
z Bolechowa k/Poznania. 

Wartość tej części kontraktu wyceniona 
została na kwotę 4.598 724,00 zł. brutto. 

Rozpoczęcie prac przy ulicy Kolejowej 
nastąpi jeszcze w miesiącu czerwcu. 
Przewidywany termin realizacji to 12 
miesięcy i jest on zbieżny z datą dostawy 
autobusów elektrycznych. 

Wartość obu zadań wynosi blisko 11.4 
mln. zł., w tym 6,4 mln to środki finanso-
we pochodzące z Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

Fot.  Monika Szczepańska
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W dniu 5 maja odbyła się uroczystość pa-
sowania i ślubowania na strażaka Przed-
szkolnej Drużyny Strażackiej przy Przed-
szkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia 
Puchatka w Ciechocinku.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim 
bryg. mgr inż. Sławomir Zawitowski, Pre-
zes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciecho-
cinku Sławomir Rybarczyk oraz Skarbnik 
OSP Kinga Rybczyńska, która reprezento-
wała również Prezesa Uzdrowisko Ciecho-
cinek S.A a także licznie przybyli rodzice 
i dziadkowie.

Na wstępie wszystkich obecnych przywi-
tała Pani Dyrektor Przedszkola Iwona Ru-
tecka.

ŚLUBOWANIE PRZEDSZKOLNEJ 
DRUŻYNY STRAŻACKIEJ

Następnie mali adepci przystąpili do 
sprawdzianu umiejętności, które nabyli 
podczas szkoleń, w trakcie zajęć z druhami 
OSP.

Dzieci w krótkich inscenizowanych scen-
kach brały udział w zdarzeniach. Kolejno 
były to: 

- wypadek komunikacyjny z udziałem 
dwóch pojazdów, gdzie udzielono pierw-
szej pomocy przedmedycznej,

- pożar budynku mieszkalnego wraz z ewa-
kuacją osób poszkodowanych z miejsca 
zdarzenia,

- pożar łąki i gaszenie przy użyciu tłumic 
wraz z ratowaniem zwierząt.

Wszystkie zadania pomimo tremy wypa-
dły bardzo dobrze.

W części oficjalnej małe druhny i druho-
wie złożyli ślubowanie na sztandar Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ciechocinku.

Na koniec wszyscy zaproszeni goście oraz 
mali strażacy zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek na placu przy Przedszkolu, 
gdzie skosztowano pysznego tortu, ciast 
oraz napoi.

Gratulujemy wszystkim małym strażakom 
oraz dziękujemy gościom za przybycie.

Szczególne podziękowania kierujemy do 
opiekunki Przedszkolnej Drużyny Strażac-
kiej pani Marzeny Fabisiak za współpracę 
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ciechocin-
ku.

Piotr Zakrzewski

Fot. Piotr Zakrzewski
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Jubileusz 115 lat 
25 maja 1907 roku, ukazał się pierwszy numer „Zdroju Ciechocińskiego”

W XIX i na początku XX w. ukazywało 
się bardzo wiele periodyków uzdrowisko-
wych. W Ciechocinku czytano: „Kurier 
Ciechociński”, „Tydzień Ciechociński”, „No-
winy Ciechocińskie” i „Zdrój Ciechociński”, 
który krótko wychodził jako „Wiadomości 
Ciechocińskie”. Niestety, nie zachowały 
się wszystkie roczniki i numery. 

„Zdrój Ciechociński” został założony 
w 1907 r. przez lekarzy pracujących w Cie-
chocinku. Jako wydawca - redaktor pod-
pisywał się dr Leonard Lorentowicz, obok 
niego jako redaktor i kierownik dr Julian 
Bandrowski. Do publikowania tekstów 
zostali zaproszeni liczni współpracownicy 
i korespondenci. Byli wśród nich lekarze 
praktykujący w Ciechocinku w sezonie 
letnim: dr Feliks Arnsztein, dr Władysław 
Biesiekierski, dr Zygmunt Grudziński i 
dr Henryk Rouppert. Jak zapowiadano 
w pierwszym numerze, w dziale literackim 
zaproszono do współpracy znane wów-
czas osoby. Byli to m in.: Antoni Lange, 
Jan Lorentowicz, Or- Ot, Jan Lemański, El 
(Laskowski), Helena Prawdzic-Kuczalska. 
Niektórzy z nich opublikowali swoje tek-
sty na łamach pisma. 

Pierwsza redakcja „Zdroju Ciechocińskie-
go” mieściła się w budynku Zachęty przy 
ul. Wysokiej (obecnie ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego). Pismo drukowano we Wło-
cławku w drukarni H. Neumana. Uroczysta 
msza, na której został poświęcony nowo 
powstały tygodnik, została odprawiona 
21 maja 1907 r., a tydzień później światło 
dzienne ujrzał pierwszy numer. W ciągu 
sezonu wydano 18 zeszytów, które się 
zachowały w komplecie i są dostępne w 
Bibliotece Narodowej. W początkowym 

okresie ciechociński tygodnik liczył 8 ko-
lumn, ukazywał się raz w tygodniu - w śro-
dy. Dwa do trzech razy tygodniowo ukazy-
wały się dodatki (piątek, sobota, niedziela), 
zawierające głównie ogłoszenia skierowa-
ne do gości zdrojowiska. 

Tematyka poruszana w „Zdroju Ciecho-
cińskim” nie dotyczyła tylko Ciechocinka, 
bardzo często pisano o innych uzdrowi-
skach, np. o Druskiennikach. Dużej wiedzy 
o życiu miasta dostarczają liczne reklamy. 
W piśmie można było odnaleźć informacje 
zawierające rozkłady jazdy i cenniki usług. 
Na jego łamach drukowano też listę „gości 
kąpielowych” przybyłych do Ciechocinka. 
Gazeta była redagowana bardzo nowocze-
śnie, stosowano skład dwu- lub trzyszpal-
towy, zamieszczano fotografie i rysunki. 

Zachowały się trzy roczniki „Zdroju Cie-
chocińskiego” (1907-1909). Próbowali 
reaktywować „Zdrój” A. Barth w 1911 r. 
i L. Lorentowicz w 1914 r., którzy uzyskali 
nawet zezwolenia władz na wznowienie 
pisma, ale nie zrealizowali swoich za-
miarów, prawdopodobnie ze względu na 
konkurencję ze strony pism włocławskich 
poświęconych Ciechocinkowi (dodatek 
ciechociński do „Dziennika Kujawskiego” 
i „Echa Zdrojowe”). Pismo zostało wzno-
wione w odrodzonej Polsce i ukazywało 
się ze zmiennym szczęściem pod różną re-
dakcją. Zachowały się roczniki z lat 1924-
1928 oraz numery z lat trzydziestych, 
które są pasjonującą lekturą oraz źródłem 
wiedzy o życiu uzdrowiska.

W 1973 r. Przedsiębiorstwo Państwo-
we „Uzdrowisko Ciechocinek”, Branżowy 
Ośrodek Lecznictwa Uzdrowiskowego 

oraz Towarzystwo Przyjaciół Ciechocin-
ka wydały jednodniówkę zatytułowaną 
„Zdrój Ciechociński”. Mieszkańcy i kura-
cjusze przeczytać mogli o historii Ciecho-
cinka i warzelni soli, o imprezach, które 
miały miejsce w Ciechocinku oraz planach 
rozbudowy uzdrowiska. Nie zabrakło wy-
wiadów z przedstawicielami miejscowych 
władz.

W 1990 r. nowo powstałe pismo samo-
rządu lokalnego otrzymało nazwę „Zdrój 
Ciechociński”. Miał to być miesięcznik 
o ludziach i dla ludzi, dla mieszkańców 
i dla kuracjuszy. Z życia miasta i o jego 
dziejach. Pismo tworzone przez amatorów 
i społeczników. Nieprzynoszące docho-
dów. Na wysokim poziomie. Takie, do lek-
tury którego chciało się wracać nawet po 
latach. Pierwszym redaktorem naczelnym 
był Władysław Szymański. Przez wiele 
lat pismem kierował Zbigniew Ostrowski. 
Redaktorami naczelnymi byli też: Bogumił 
R. Korzeniewski, Maria Konczalska, Ka-
rina Obara, Aldona Nocna, Anna Molen-
da, Wojciech Lebiedziewicz, Jakub Giza, 
Agnieszka Racka, Justyna Stawiszyńska 
(Małecka), Karolina Jasińska, Krzysztof 
Lepczyński, Izabela Stawiszyńska (Skraj-
nowska), Radosław Sałaciński. Obecnie 
pismo redaguje Łukasz Małecki. 

Miło nam, że „Zdrój Ciechociński” ma swo-
ich wiernych czytelników. Doczekał się 
też opracowań naukowych: był tematem 
pracy magisterskiej Jakuba Gizy, a numery 
sprzed 1914 roku omówiła Renata Bedna-
rz-Grzybek w książce „Wychowanie zdro-
wotne w polskojęzycznych czasopismach 
uzdrowiskowych (1844-1914)”.

Aldona Nocna
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Ciechocińska Karta Mieszkańca wystartowała!

Od 1 czerwca można składać wnioski 
o wydanie Ciechocińskiej Karty Miesz-
kańca. Program powstał z inicjatywy 
Rady Miasta, Urzędu Miejskiego i Przed-
siębiorców.

Karta uprawnia mieszkańców Ciecho-
cinka do korzystania z ulg, preferencji 
i zwolnień oferowanych przez partnerów 
i podmioty biorące udział w Programie. 
Projekt realizowany jest w szczególności 
w obszarach: sport i rekreacja, kultura, 
handel, gastronomia, usługi.

Program jest bezpłatny dla partnerów 
i mieszkańców.

Zainteresowanie kartą jest dość duże, już 
pierwszego dnia wydano blisko 40 kart, 
a na stronie widniało 15 partnerów oraz 
ponad 20 promocji. 

Wśród oferty rabatowej znalazły się 
między innymi zniżki na cały rachunek 
w Piekarni Polkorn, Restauracji Walkiria, 
York Patio czy Kawiarni Wiedeńskiej. 
Dostępna jest również szeroka gama pro-
mocji oferowanych przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, m.in. 50% rabatu na bilety ca-
łodniowe w Kompleksie Wodnego Placu 
Zabaw. Swoją ofertę wzbogaciło również 
Miejskie Centrum Kultury, gdzie zyska-
my 5 zł na biletach do kina czy 10% na 
wybranych wydarzeniach. Udział w pro-
jekcie zaznaczyły także lokalne sklepy i 
usługodawcy - Astex, Pensjonat Odyseja, 
PHU Polo, Polkorn, Kwiaciarnia Urszu-
la, Złotnik-Zegarmistrz, York, Patio York, 
FirstMed Poland, Kodak, Sklep Move, 
Cazzotti, TES, Danuta, Butik O'LA, Optyk 
Gutsche czy Sanatorium Zdrowie, Sana-
torium Łączność i Uzdrowisko Ciechoci-
nek S.A.,  

Jak otrzymać kartę? 

Do otrzymania Karty uprawniony jest 
każdy mieszkaniec Ciechocinka. Wystar-
czy pobrać i wypełnić wniosek dostępny 

na stronie internetowej kartamieszkanca.
ciechocinek.pl. Gotowy wniosek można 
złożyć w Punkcie Informacji Turystycznej 
przy ul. Zdrojowej 2B. Można również 
wypełnić go na miejscu. Wydanie kar-
ty jest błyskawiczne. Nie są potrzebne 
dodatkowe dokumenty, wystarczy tylko 
dowód osobisty. Rodzic może wyrobić 
karty dla swoich niepełnoletnich dzieci, 
uwzględniając je tylko we wniosku.

Aby zapewnić mieszkańcom większy 
komfort udziału w programie Punkt In-
formacji wydłużył swoje godziny otwar-
cia. Od 1 czerwca 2022 r. czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 
– 17:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 
- 17:00. 

Jak zostać partnerem? 

Aby zostać partnerem wystarczy skon-
taktować się z Punktem Informacji Tury-
stycznej, pod numerem telefonu (54) 416 
01 60  lub mailowo pod adresem karta-
mieszkanca@ciechocinek.pl. 

Aktualna lista promocji
 i partnerów dostępna jest 

zawsze na stronie
kartamieszkanca.ciechocinek.pl
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Ciechocińska Karta Mieszkańca wystartowała!

Aktualna lista partnerów:

Lista promocji:
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Równo rok temu Uniwersytet 
dla Aktywnych rozpoczął akcję 
"Zbieramy klucze dla Kliniki Bu-
dzik".

Za sprawne przeprowadzenie 
zbiórki i podział kluczy wg surow-
ców odpowiadała Taida Demsa, 
szefowa wolontariatu.

Posegregowane klucze zostały 
sprzedane w skupie za kwotę 200 

zł., a pieniądze zasiliły konto fun-
dacji Ewy Błaszczyk "AKOGO", 
która prowadzi Klinikę Budzik.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się w naszą akcję  insty-
tucjom i sklepom, a także wszyst-
kim, którzy wrzucili kluczyki do 
kartonów.

Uniwersytet dla Aktywnych

Klucze dla Kliniki Budzik
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Podczas mojej ostatniej wizyty w War-
szawie poruszył mnie znany zapach. Był 
to zapach księgarni, do której weszłam. 
Pachniały nowe książki. Tej woni już nie 
ma w Ciechocinku, odkąd zlikwidowano 
wspaniałą księgarnię im. Władysława Bro-
niewskiego, która została otwarta w 1962 
r. po przeniesieniu z budynku „Europy” 
przy ul. Nieszawskiej 2. Nie ma  nawet 
napisu, zdemontowanego ze ściany bloku 
przy ul. Broniewskiego. 

Zapach księgarni...

Księgarnia była niezwykłym miejscem. 
Kierowali nią kolejno: Julian Kudliński, 
Zbigniew Skorwider, Barbara Lewan-
dowska, Monika Kordańska. Długoletnie 
pracownice: Sabina Żelazek i Kamila Ma-
łecka były osobami, które kojarzyły się 
z przyjemnościami związanymi z lekturą. 
Stałym elementem spaceru wielu ciecho-
cinian i kuracjuszy było oglądanie witryn. 
Za szybą prezentowane były ułożone te-
matycznie nowości. Książki kusiły piękny-
mi okładkami. Można było w 
tym miejscu kupić też 
mapy, płyty winy-

lowe, gry, zabawki, reprodukcje obrazów, 
pocztówki, prasę. W 1980 r. powstał dział 
antykwaryczny. Księgarnia znana była 
z dobrego zaopatrzenia i z tego, że panie 
świetnie znały czytelnicze gusta swoich 
klientów. Przychodzili tu znani aktorzy jak 
na przykład Hanka Bielicka, która przepa-
dała za kryminałami. Jak wspomina Bar-
bara Lewandowska, aktorka wchodziła 
zawsze uśmiechnięta z nieodłącznym py-
taniem: Dzień dobry! Czy jest dla mnie coś 
z pif-paf? Wpadali tu nie tylko naukowcy 
z UMK w Toruniu, lekarze szukający no-
wości medycznych, uczniowie po lektury, 
nauczyciele, bibliofile, lecz także pisarze 
i piosenkarze interesujący się sprzedażą 
swoich książek czy płyt, jak na przykład 
Michał Szenic oraz Eugeniusz Paukszta czy 
Mieczysław Fogg.

Warto przypomnieć, że w latach 1967-
1977 zawsze w maju organizowane były 
kiermasze książki, na które przychodzili 
tłumnie kuracjusze i ciechocinianie. Towa-
rzyszyły im koncerty, loterie książkowe, 
spotkania z pisarzami i poetami. Odbywały 
się w parku Zdrojowym i w sanatoriach. 
Była to wspaniała forma popularyzacji czy-
telnictwa. W obsłudze pomagali miejscowi 
licealiści. Zdzisław Szmidt i Zygfryd 
Gardzielewski przygotowywali 

piękne exlibrisy dla każ-
dego nabywcy 

książki, można było zdobyć autograf, np.: 
Aliny i Czesława Centkiewiczów, Wojcie-
cha Żukrowskiego, Janusza Żernickiego. 
Było to prawdziwe święto książki, która 
była dobrem cenionym i poszukiwanym.

Smutne, że nie tylko w Ciechocinku, lecz 
także w Aleksandrowie Kujawskim i Nie-
szawie nie ma już księgarni. Ciechocińscy 
bibliofile kupują przez internet, w Taniej 
Książce przy placu Gdańskim, w kioskach 
prasowych, korzystają z bookcrossingu, 
czytelnicy częściej korzystają z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, ale to nie to… Nie ma 
miejsca, gdzie pachną nowe książki.

Aldona Nocna 

Pierwszy exlibris księgarni, autor: Zdzisław Szmidt

Fot.  Archiwum Barbary Lewandowskiej
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Zespół przyjechał do 
Ciechocinka jak sami 
mówią „spod samiuś-
kich tater”. Zaprezen-
towali piękną muzykę 
w charakterystycznym 

folklorystycznym 
wykonaniu.

BACIARY
Piękna, młoda, 

przebojowa! Formacja 
sukcesywnie pnie 
się po szczeblach 

popularności, również 
w Ciechocinku zespół 
pokazał co to praw-

dziwe show.

INESS

Artystka pochodzi 
z rodziny romskich 
artystów. Na scenie 
zaprezentowała się 

wspólnie z zespołem 
oraz tancerkami, 

ubranymi w pięknie 
zdobione, kolorowe 

suknie.

LIZA

Zespół zaprezentował 
się w tanecznym stylu.

Utwory disco-polo 
w wykonaniu Pani 

Małgorzaty porwały 
nie jedną parę do tań-
ca, a żywo reagująca 
publiczność nagro-

dziła wykonawczynię 
gromkimi brawami.

CAMASUTRA

WEEKEND

Radek Liszewski 
z zespołem Weekend
 kolejny raz zawitali

 do naszego uzdrowi-
ska, by porwać

publiczność do tańca.

Zobaczcie sami!

KONCERTOWE
ROZPOCZĘCIE
SEZONU
W tym roku pod 
ciechocińskimi Tężniami 
bawiło się ponad 12 tysięcy osób!
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Muzyczny sezon w Ciechocinku 
rozpoczął Majowy Piknik Ro-
dzinny. Tradycyjnie już 1 maja, 
tuż po Ciechocińskiej Paradzie 
Majowej, pod tężniami zagrały 
gwiazdy disco.

Przy wspaniałej pogodzie, Cie-
chocinek gościł zespoły: Week-
end, Camsutra, Baciary, Liza 
i Iness

12   Zdrój Ciechociński



W CIECHOCINKU 
POPŁYNĘŁA KREW.... 

PODSUMOWANIE 5. CIECHOCIŃSKIEJ PARADY MAJOWEJ.
PAMIĄTKOWE STATUETKI DLA UCZESTNIKÓW!

SPACERY 
FOTOGRAFICZNE

Miejskie Centrum Kultury, Piekarnia Cu-
kiernia Polkorn, Przedszkole "Jaś i Małgo-
sia" oraz Przedszkolna Drużyna Strażacka 
przy PS nr 2 wygrały konkurs na najcie-
kawsze przebranie organizowany pod-
czas 5. Ciechocińskiej Parady Majowej.

Uczestnicy tegorocznej parady spotkali 
się 1 czerwca w sali kinowo-widowisko-
wej Miejskiego Centrum Kultury. Bur-
mistrz Leszek Dzierżewicz zwycięzcom 
konkursu na najlepsze przebranie wrę-
czył nagrody, a wszystkim uczestnikom 
pamiątkowe statuetki i podziękowania.

Wszystkim biorącym udział w paradzie 
serdecznie dziękujemy! Do zobaczenia 
w kolejnej, szóstej edycji wydarzenia!

Kolejna edycja akcji zbiórki krwi. Wyda-
rzenie organizowane przez Klub Motocy-
klowy Boruta MC Poland we współpracy 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, zakoń-
czyła się pełnym sukcesem. Zebrano 37,5 
litra czystej krwi! 

7 maja, już od godzin porannych do par-
ku Zdrojowego przyjeżdżali motocykliści 
z różnych zakątków naszego regionu, któ-
rzy swą obecnością symbolicznie wspie-
rali akcję, a część spośród nich oddawała 

Organizowane przez Stowarzyszenie To-
ruńskie Spacery Fotograficzne zawsze 
gromadzi rzeszę miłośników fotografii. 
Tak było i w Ciechocinku. Spacer po na-
szym pięknym mieście poprowadziła Al-
dona Nocna. 

Dyrektor MCK Agnieszka Dąbrowska 
przywitała fotografów i zaprosiła do 
współpracy. "MCK jest zawsze otwarte 
dla wszystkich artystów, liczymy na wy-
stawę prezentującą efekt dzisiejszego 
spotkania" - dodała.

Fot. Sławomir Świątkiewicz

krew. Pasjonaci motocykli mają imponu-
jące osiągnięcia. Klubowicze Boruta MC 
Poland i ich koledzy w kraju zebrali już 
blisko 40 tysięcy litrów krwi!

Akcji tradycyjnie towarzyszyły wystę-
py artystyczne. Do programu towarzy-
szącego zbiórce włączyli się strażacy 
z Jednostki Państwowej Straży Pożarnej 
w Ciechocinku, którzy zademonstrowali 
swe umiejętności przy pozorowanej akcji 
ratunkowej.

Fot.  Monika Szczepańska
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#Zdaniem Psychologa

USZANUJ I UWOLNIJ EMOCJE

Dzieci automatycznie wiedzą jak odczu-
wać i uwalniać własne emocje. Gdy czują 
ból, zatrzymują się i płaczą, by po chwili 
znów się bawić. Wywołując u dziecka po-
czucie wstydu lub winy z powodu ich zło-
ści, często blokuje się ich naturalne uwal-
nianie. Ci, którym nie wolno było wyrażać 
złości w dzieciństwie często „kiszą się w 
użalaniu nad sobą” przez lata. Jeśli w cza-
sie osobistego kryzysu lub zmiany życio-
wej nie wyrażaliśmy swoich uczuć, często 
kumulujemy zaległe, szczelnie zamknięte 
w ciele emocje. Tłumienie ich to schemat 
przekazywany z pokolenia na pokolenie. 
Wiele kobiet przez dziesiątki lat trzyma 
w ryzach złość – bo trzeba być „grzeczną 
dziewczynką”. Chowają w sobie oceany 
łez, które trzeba wypłakać. Zajadają smut-
ki, przełykają łzy próbując zasłużyć na mi-
łość. Mnóstwo mężczyzn trzyma w sobie 
lęk i smutek – bo nie wypada – i popada 
w depresję i nałogi aby je zagłuszyć. Emo-
cjonalne uwolnienie to jak nacięcie i dre-
naż, który jest bezpiecznym sposobem, 
by znaleźć w sobie siłę, aby uwolnić stare 
urazy i łzy, aby nauczyć się na bieżąco czy-
tać ze swoich emocji i aby wybierać myśli 
pełne wdzięczności i mocy. Wydawanie z 
siebie dźwięków jest jednym z elementów 
emocjonalnego uzdrawiania. Jako dzieci 
często uczymy się, że gdy nie wydaje się 
dźwięków, można uniknąć zirytowania lu-
dzi , a tym samym może uniknąć krzywdy 
czy kary. Wiele osób nie wyraża lęku, żalu, 
smutku i gniewu. Świat bądź sami od sie-
bie oczekujemy bycia silnym, bez emocji. 
Nie wydajemy z siebie dźwięków. Choć z 
pewnością chcemy i potrzebujemy to zro-
bić. To, żeby po jakichś sytuacjach zwłasz-
cza traumatycznych, pójść dalej może się 
wydarzyć jedynie wtedy, gdy pozwolimy 
sobie wyrazić i w pełni uwolnić nasze 
emocje.

Nie ma złych emocji, wszystkie są po-
trzebne i właściwe, wszystkie nas infor-
mują. Przyglądanie się im może początko-
wo być nieprzyjemne. Kiedy przestaniemy 
się ich bać a zaczniemy właściwie je od-
czytywać, przyniesie to same korzyści. 
Jest mnóstwo sposobów na uwolnienie 
emocji– należy znaleźć swój, skrojony 
na swoją miarę. Od wylania łez, śpiewa-
nia, krzyku, ekspresji plastycznej,  wzięcie 
zimnego/gorącego prysznica po wyko-
nanie rytuałów oczyszczających, udział 
w sesji oddechowej, uziemienia po wyży-
cie się na worku treningowym, perkusji, 
sport, w tym sporty walki gdzie wydaje się 
dźwięki etc.

Nikt nie może sprawić że będziesz czuć 
się gorsza/y, smutna/y lub zła/y bez two-
jego przyzwolenia. Wszystkie emocje 
mogą nam służyć jeśli nie zwracamy ich 
przeciwko sobie w postaci np. choroby lub 
gdy nie atakujemy innych. Potrzeba od-
wagi  by wziąć odpowiedzialność za swoje 
emocje. W momencie kryzysu czy kłótni 
należy złapać oddech. Zrobić krok w tył 
i zamiast oceniać drugą osobę i atakować 
ją, zastanowić się nad tym, co dzieje się 
we mnie Dlaczego tak się wściekam/boję? 
Co sprawia, że coś totalnie mnie rozwa-
la? Ważne jest przyznanie przed samym 
sobą, że dana emocja się w nas pojawiła. 
Powiedzenie w myślach „Jestem wście-
kła/y” lub „odczuwam zazdrość”, „boję 
się”. Dopiero kiedy zaakceptujemy, że 
dana emocja w nas jest, możemy z nią za-
cząć pracować. Za każdą trudną sytuacją, 
ale również trudną relacją kryje się lekcja. 
Od naszej uważności, spokoju i wnikliwo-
ści zależy jak szybko ją dostrzeżemy. Daj 
sobie czas zanim podejmiesz działanie. 
Zadaj sobie pytanie – czego potrzebuję? 
Poczekaj na odpowiedź. Twoja złość na 

AUTOR: MONIKA KOFEL-DUDZIAK

#ZDANIEM PSYCHOLOGA

kogoś może być uzasadniona, jeśli jednak 
będziesz w niej tkwić zbyt długo, przede 
wszystkim to ty na niej ucierpisz. Osta-
tecznie trzeba zadecydować czy chcesz 
wyrównać rachunki czy być zdrowa/y 
i szczęśliwa/y. Pozwól emocji minąć, wy-
ładuj ją, odreaguj. Podziękuj sobie za pro-
ces i za odpowiedź bo teraz wiesz co masz 
robić. Złość jest przejawem energii, która 
wymaga dostrojenia i  tylko wtedy jest 
niebezpieczna gdy jej zaprzeczamy bądź 
kierujemy przeciw komuś. Nasza złość 
należy do nas i mówi nam o czymś co po-
winniśmy wiedzieć. Zastanówmy się co w 
naszym życiu wymaga korekty. Mówi, że 
czegoś pragniemy, ale jeszcze nie wiemy 
jak to uzyskać.

Emocje to ważny element wewnętrznego 
przewodnictwa. Podobnie jak choroby, 
nasze marzenia, życie i emocje należą do 
nas. Musimy zwracać na nie uwagę i na-
uczyć się je przyjmować. Emocje dają znać 
o sobie gdy tylko kierujemy naszymi my-
ślami i życiową energią. Chroniczna złość 
czy smutek, ze względu na prawo przy-
ciągania, przyciąga do nas sytuacje pełne 
złości i smutku. Widzisz na przykład, że 
utknąłeś/aś w złości i przewracasz się na 
oblodzonym chodniku lub zostajesz za-
trzymany/a za przekroczenie prędkości. 
Z drugiej strony codzienne dawki radości 
oraz uznania dla siebie i innych przyciąga-
ją do naszego życia radość i uznanie. Jeśli 
mamy w sobie spokój, uważność na to co 
się w nas dzieje, solidne ugruntowanie - 
branie odpowiedzialności za swoje emo-
cje przychodzi nam lżej. Musimy się na-
uczyć odczuwać własne emocje, uwolnić 
się od osądzania ich i poczuć wdzięczność 
za przewodnictwo, które nam oferują.

Monika Kofel-Dudziak
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ALDONA NOCNA

ROMUALD GUTT
#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” poświęcony 
jest ciechocińskim śladom interesujących po-
staci, a jest ich naprawdę bardzo wiele. 

W latach 30. XX w. Ciechocinek zyskał dwa 
obiekty, które zachwycają nie tylko archi-
tektów. Są to basen termalno-solankowy 
między tężniami i poczta. Pierwszy, oddany 
do użytku 4 czerwca 1932 r. podczas wi-
zyty prezydenta Ignacego Mościckiego, po 
70 latach funkcjonowania został doprowa-
dzony do ruiny. Natomiast drugi, oddany 
do użytku w 1937 roku, został nieco zmie-
niony po remontach. Projektantem obu jest 
Romuald Gutt, nazywany Mozartem mo-
dernizmu. 

Urodzony w 1888 roku w Warszawie stu-
diował architekturę w Winterthur Szwaj-
carii. Początkowo projektował rezydencje 
w stylu dworkowym powiązane z założe-
niami parkowymi. Potem obiekty użytecz-
ności publicznej, głównie szkoły i kościo-
ły. Jego kolejne projekty powstawały pod 
wpływem tendencji modernizmu. Gutt za-
projektował wielorodzinne budynki miesz-
kalne w Gdyni i Warszawie. Zajmował się 
też przebudową domu i parku Piłsudskich 
w Zułowie oraz otoczenia kopca Marszał-
ka w Krakowie. Postulował funkcjonalność 
i użyteczność oraz powiązanie budynku 
z otoczeniem, co jest znakomicie widoczne 
w Ciechocinku.

Pływalnia solankowo-termalna powsta-
ła w Ciechocinku na terenie międzytęż-
niowym, a więc w przestrzeni najbardziej 
wartościowej. Połączenie zalet lecznictwa 
klimatycznego i gimnastyki w termalnym 
basenie solankowym istotnie upowszech-
niło społeczny dostęp do usług leczniczych 
i rehabilitacyjnych w okresie międzywojen-
nym. Projektanci tego rozległego zamierza-
nia kąpieliskowego na otwartym powietrzu 
arch. Romuald Gutt oraz inż. Aleksander 
Sznioli otrzymali za swoje dzieło główną 
nagrodę w ramach Krajowego Olimpijskie-
go Konkursu Sztuki w kategorii architektu-
ry w związku z XI igrzyskami olimpijskimi 
w Berlinie w 1936 r. Nic dziwnego, bowiem 
basen przez lata zachwycał gości. 

Budynek frontowy pływalni z nowego 
wówczas żelbetu nawiązywał formą do 
otaczających go tężni. Basen był zaopatrzo-
ny we wszelkie potrzebne urządzenia po-
mocnicze, jak: drabinki, skocznie, trampoli-
ny oraz ślizgi, z których zjeżdżało się przed 
II wojną światową na specjalnych wózkach, 
które przypominały saneczki. Według za-
łożeń projektantów jednorazowo mogłoby 
zażywać kąpieli w ciechocińskim basenie 
około tysiąca osób. 

Aldona Nocna

Częstym motywem fotografii pamiątko-
wych kuracjuszy zażywających kąpieli była 
tzw. kaskada solankowa, atrakcyjna wizual-
nie i funkcjonalnie, gdyż spadające z wyso-
kości 5 m strumienie ciepłej solanki maso-
wały letników ustawiających się pod nimi, 
a niektórzy nawet kładli się pod kaskadą 
w brodziku, wystawiając plecy na dobro-
czynne uderzenia. W rzeczywistości jest to 
kolejny przykład wielofunkcyjności rozwią-
zań, gdyż ta kaskada stanowiła skądinąd 
technologiczny element instalacji odżela-
ziającej, przewietrzającej i dezynfekującej 
solankę przed podaniem jej do basenu. Po-
niżej usytuowano plażę piaskową na pięciu 
tarasach kamiennej podbudowy, uspraw-
niającej wymianę lub płukanie piasku. Na-
tomiast plaże trawiaste zaplanowano po 
obu stronach basenu, zasadzając wzdłuż 
ogrodzenia szpalery zielone, osłaniające 
i chroniące od przeciągów. Były one zna-
czącym elementem aranżacji przestrzeni, 
sytuującym kąpielisko w enklawie zieleni.

Nowoczesność kąpieliska nie zawierała się 
jedynie w programie użytkowym czy ar-
chitektonicznej formie, ale również w wy-
korzystaniu nowych materiałów i wyro-
bów budowlanych. Jako główny materiał 
konstrukcyjny basenu i budynku został 
zastosowany żelbet, na elewacji budynku 
głównego - cegła klinkierowa w różnych 
odcieniach czerwieni, a na ścianach skrzy-
deł szatniowych - znakomitej jakości biała 
cegła silikatowa, która do dzisiaj zachowa-
ła swoją jasność. Olbrzymie przeszklenia 
zapewniły quasi-przemysłowe okna z pro-

fili żelaznych. Za popis inży-
nieryjno-konstrukcyjny można 
uznać płytę dachu centralnego 
o wzniesionych ku górze oka-
pach. 

Basen był jednym z elementów 
z planowanego parku Zdrowia 
- ośrodka przyrodolecznicze-
go, sportów letnich i kultury 
fizycznej. Reklamowany był 
jako „miniatura Adriatyku” lub 
„miniatura morza południowe-
go”. W broszurze reklamowej 
uzdrowiska z 1932 r. znajdu-
jemy informację o koncertach 
w kawiarni kąpieliska, gdzie co-
dziennie na otwartym powie-
trzu odbywały się muzyczne 
poranki i podwieczorki. Wystę-
powała orkiestra jazzbandowa 
pod kierunkiem kompozytorów 
Szymona Kataszka i Zygmunta 
Karasińskiego, którzy skompo-
nowali nawet tango i fokstrota, 
a w ich tekstach pojawia się 
ciechociński basen. W kawiarni 
grywali też Artur Gold i Jerzy 
Petersburski, a w 1933 r. odby-
ła się tam nawet rewia z udzia-

łem słynnej niegdyś Lucyny Messal. Kilka 
scen komedii muzycznej w jidysz Mamełe 
z 1938 r., w reżyserii J. Greena, ze słynną 
aktorką amerykańską Molly Picon w roli ty-
tułowej mateczki, ukazuje pływalnię z ką-
piącymi się ludźmi. 

Po wojnie pływalnia stała się znowu ulu-
bionym miejscem zarówno kuracjuszy 
rozbudowywanego wciąż uzdrowiska, jak 
i mieszkańców Ciechocinka. W niedziele 
przyjeżdżali tu amatorzy słonych kąpieli 
nie tylko z okolic, ale i z całej Polski. W la-
tach 70. wykorzystano pływalnię i trasę 
spacerową wzdłuż tężni jako plan filmowy 
jednego z odcinków serialu telewizyjnego 
„Daleko od szosy” w reżyserii Zbigniewa 
Chmielewskiego. Basen termalny również 
uczynił miejscem akcji Bolesław Fac w po-
wieści „Misja specjalna” wydanej w 1982 r.

Romuald Gutt wspólnie z Józefem Jankow-
skim zrealizował w uzdrowisku jeszcze bu-
dynek poczty (1934), będący dobrym przy-
kładem funkcjonalistycznego modernizmu. 
Naszkicował też nowoczesny dom zdrojo-
wy (niezrealizowany), który miał stanąć na 
rogu ul. Mickiewicza i Nieszawskiej. 

Po 1945 r. Gutt związał się z Wydziałem 
Architektury Politechniki Warszawskiej 
i ASP. Jego ówczesne prace to nowatorski 
budynek Głównego Urzędu Statystycznego 
oraz Ambasada Chin. W 1966 r. otrzymał 
pierwszą Honorową Nagrodę SARP. Zmarł 
w 1974 roku. Spoczywa w zaskakująco 
skromnej mogile na Powązkach.
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Ciechocińska Parada Majowa po raz 
piąty rozpoczęła sezon w naszym uzdro-
wisku. Ulicami miasta 1 maja przeszedł 
wielobarwny, roześmiany korowód, któ-
remu przyglądały się tysiące kuracjuszy, 
turystów i mieszkańców.

Paradę współtworzyło kilkadziesiąt cie-
chocińskich organizacji, sanatoriów, 
przedsiębiorstw, szkół i stowarzyszeń. 
W korowodzie można było podziwiać 
szczudlarza z Piekarni Polkorn, szkolne 
zespoły muzyczne, kolorowe stroje pod-
opiecznych Klubu Senior+ Niezapominaj-
ka czy zabytkowe samochody lokalnych 
pasjonatów motoryzacji. 

Parada tradycyjnie przeszła trasą wiodącą 
ulicami Widok, Zdrojową, Kościuszki, Wo-
łuszewską i Tężniową na Stadion Miejski, 
gdzie odbył się Majowy Piknik Rodzinny.
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Zeskanuj i obejrzyj
 film z parady!

PARADA ROZPOCZĘŁA SEZON
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ZA UDZIAŁ W 5. CIECHOCIŃSKIEJ 
PARADZIE MAJOWEJ SERDECZNIE 

DZIĘKUJEMY: 

Uniwersytetowi dla Aktywnych w Cie-
chocinku, Orkiestrze OSP Waganiec, 
Przedszkolu Niepublicznemu „Jaś i Mał-
gosia”  w Ciechocinku, Przedszkolu Samo-
rządowemu nr 1 „Bajka” w Ciechocinku, 
Przedszkolu Samorządowemu nr 2 im. 
Kubusia Puchatka w Ciechocinku, Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Ciechocinku, Szkole Pod-
stawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków 
w Ciechocinku, Zespołowi Wokalnemu 
„Ajki” pod kierownictwem Pani Iwony 
Krzysztanowicz, Zespołowi Szkół nr 1 w 
Ciechocinku, Liceum Ogólnokształcącemu 
im. Stanisława Staszica, Klubowi Seniora + 
„Niezapominajka”, Towarzystwu Przyjaciół 
Ciechocinka, Miejskiemu Centrum Kultury, 
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Janusza 
Żernickiego, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, 
Ciechocińskiemu Klubowi Sportowemu 
„Zdrój”, Uczniowskiemu Klubowi Sporto-
wemu „Kurort”, Ciechocińskiemu Klubowi 
Bokserskiemu „Potężnie”, Ciechocińskiemu 
Klubowi SKS „Aleksandria”, Toruńskiemu 
Klubowi „Oyama Karate” Janusz Brodacki, 
Wojskowemu Kołu Łowieckiemu nr 255 
„Wiarus” w Ciechocinku, Kołu Łowieckiemu 
nr 2 „Zdrój” w Ciechocinku, Klubowi Hono-
rowych Dawców Krwi „Strażak” przy OSP 
Straszewo, Orkiestrze OSP Płośnica, Klini-
ce Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana 
Pawła II, Sanatorium Uzdrowiskowemu 
„Promień”, Uzdrowisku Ciechocinek S.A., 
Sanatorium Uzdrowiskowemu „Sanvit”, 
„Akacja Medical Resort” w Ciechocinku, 
Pensjonatowi „Odyseja”, 22 Wojskowemu 
Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny 
w Ciechocinku, Sanatorium Uzdrowisko-
wemu „Krystynka”, Rycerzom Kolumba 
Rady 16014 im. Św. Jana Pawła II,  Ukra-
ińskim Mieszkańcom Ciechocinka (Olenie 
Kotovej), Pracownikom Urzędu Miejskie-
go w Ciechocinku, Radnym Rady Miejskiej 
Ciechocinka, Miejskiej Radzie Seniorów w 
Ciechocinku, Miejskiemu Przedsiębiorstwu 
Wodociągów i Kanalizacji w Ciechocinku, 
Piekarni Polkorn, Ośrodkowi jeździecko-
-rekreacyjnemu „Ranczo Pod Olszyną”, Łu-
kaszowi Małeckiemu – właścicielowi firmy 
COMEA, Ryszardowi Zawilskiemu - właści-
cielowi firmy „ITTAM”, Firmie „Hoper Bus”, 
Firmie Form-Plastic sp. z o.o. w Ciechocin-
ku, OSP Straszewo, OSP Wołuszewo, Klu-
bowi Motocyklowemu „Boruta MC Poland”, 
Ciechocińskiemu Środowisku Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stanisławo-
wi Odważnemu, Rafałowi Domagale, Ma-
riuszowi Partyckiemu, Komisariatowi Poli-
cji w Ciechocinku, Komendzie Powiatowej 
Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

PARADA ROZPOCZĘŁA SEZON

 Zdrój Ciechociński 17



3 maja był wyjątkowym dniem dla 32 Cie-
chocińskiej Drużyny Harcerek ZHR "Wid-
nokrąg" im. Ireny Chanek "Promyczek", 
uczestniczyłyśmy wtedy w miejskich ob-
chodach Narodowego Święta Konstytu-
cji 3 maja i świętowałyśmy 11 urodziny 
drużyny! Po uroczystościach miejskich 
harcerki wyruszyły na grę terenową, aby 
sprawdzić swoją wiedzę o historii drużyny. 
Przypominały sobie jakie zastępy działały 
kiedyś w Widnokręgu, kto założył druży-
nę i jaka jest jej obrzędowość. Następnie 
druhny udały się w okolice tężni, gdzie za-
stały piknik przygotowany przez zastępo-
we oraz kadrę. Największe wrażenie zrobił 
na wszystkich piękny tort przygotowany 
przez dh. Weronikę i dh. Marzenę. Nie mo-
gło zabraknąć również apelu, na którym 
został powołany nowy zastęp - "Wilga" 
pod wodzą dh. Marzeny. Życzymy nowej 
zastępowej samych sukcesów, a całej dru-
żynie harcerek owocnych przygód i kolej-
nych lat działania w ciechocińskim środo-
wisku! 

trop. Lena Kowalska

W ostatni weekend maja w Białych Bło-
tach odbył się harcerski biwak drużyny. 

URODZINY DRUŻYNY

BIWAK MAJOWY  DRUŻYNY HARCEREK
Mimo niepogody, harcerki bawiły się 
świetnie, a uśmiech nie znikał z ich twarzy. 
Tematem przewodnim biwaku było doce-
nianie otaczającego nas piękna, zarówno 
w przyrodzie jak i w drugim człowieku. 
Każdego dnia druhny rozwijały umiejęt-

ności terenoznawcze, obcowały z przyro-
dą, tropiły zwierzęta, analizowały gatunki 
roślin i rozpoznawały odgłosy ptaków, 
a nawet budowały szałasy. Mimo nieusta-
jącego deszczu druhny podjęły również 
wyzwanie i przyrządziły sobotni obiad 
w kociołkach nad ogniskiem. W niedzielę 
wczesnym rankiem harcerki powędro-
wały do Aleksandrowa Kujawskiego, aby 
uczestniczyć we Mszy Świętej. W trakcie 
biwaku druhna Rozalia została mianowana 
przyboczną ds. zuchenek, której serdecz-
nie gratulujemy i życzymy pięknej służby. 

 Niestety pogoda nie pozwoliła na nocleg 
w namiotach, ale już niedługo wyrusza-
my na obóz letni do Krówki Leśnej, gdzie 
spędzimy ponad dwa tygodnie w lesie pod 
namiotami! 

pwd. Daria Brożek HR

11. 
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21 maja młodzi harcerze i harcerki z cie-
chocińskich drużyn wzięli udział w warsz-
tatach pionierskich w Inowrocławiu. Pod-
czas warsztatów udało nam się zbudować 
4-metrową stołówkę dla zastępu bez uży-
cia gwoździ i bez kotwiczenia jej w ziemi. 
Była to doskonała okazja do nauki pracy 

w drewnie i obsługi elektronarzędzi, m.in. 
szlifierek, pił czy wiertarek. W trakcie ko-
lejnych zajęć stolarskich zajmowaliśmy się 
zdobnictwem obozowym, co zaowocowa-
ło wykonaniem dwóch zjawiskowych tote-
mów, jeden z nich przedstawiał spartanina, 
drugi zaś żaglówkę. Jesteśmy pewni, że 

poznane umiejętności będziemy mogli wy-
korzystać na tegorocznych obozach, które 
zbliżają się wielkimi krokami.

wędr. Kasia Domanowska

WARSZTATY PIONIERSKIE

PATRIOTYCZNE PIEŚNI PO RAZ XIV
6 maja zakończył się koncert Lauratów 
XIV Powiatowego Konkursu Piosenki i Re-
cytacji Poezji Patriotycznej.

Miejskie Centrum Kultury wspólnie ze 
Szkołą Podstawową nr 1 im. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Ciechocinku wręczyli 
nagrody i dyplomy wszystkim młodym ar-
tystom.

LAUREACI
1. W KATEGORII UTWÓR LITERACKI 

(WIERSZ, PROZA) JURY PRZYZNAŁO:

1) KLASY I-III:
I Miejsce: Izabeli Chojnackiej kl. I
I Miejsce: Lenie Bobińskiej kl. II 
II Miejsce: Annie Strzyżewskiej kl. III 
III Miejsce: Agacie Zawiszy kl. III 
III Miejsce: Aleksandrze Sobierajskiej kl. III 

2) KLASY IV-VI
I Miejsce: Hannie Żółtowskiej kl. V
II Miejsce: Mateuszowi Trzcińskiemu kl. V 
III Miejsce: Wojciechowi Kottusowi kl. V 

3) KLASY VII-VIII
I Miejsce: Patrykowi Wolskiemu kl. VIII
II Miejsce: Weronice Nocnej kl. VIII
III Miejsce: Franciszkowi Sękowskiemu kl. VII
III Miejsce: Zuzannie Piotrowskiej kl. VII

2. W KATEGORII PIOSENKA 
JURY PRZYZNAŁO:

1) KLASY I-III
I Miejsce: Julii Dąbrowskiej kl. II
II Miejsce: Nadii Obiała kl. III
III Miejsce: Jakubowi Krawcowi kl. II

2) KLASY IV-VI
I Miejsce: Dorocie Rackiej kl. V
II Miejsce: Mai Centkowskiej kl. V
III Miejsce: Natalii Banasiak kl. VI

3) KLAS VII-VIII
I Miejsce: Jakubowi Dybowskiemu kl. VII
II Miejsce: Alicji Woźniak kl. VIII
III MIEJSCE Malwinie Łuczak kl. VII
III MIEJSCE Oliwii Możdżeń kl. VII
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Zeskanuj aby zobaczyć
filmy instruktażowe
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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

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  
Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrze-
bujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie  po-
życzek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi 
ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją 
alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego 
urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane 
ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłat-
nej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub 
mediacji. W  2022 roku obowiązują wcześniejsze zapisy 
pod numerem telefonu: 54 282 79 24 lub 54 282 79 00

Zapisów można dokonać również drogą elektroniczną 
na stronie: https://np.ms.gov.pl/kujawsko–pomorskie/
aleksandrowski

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.

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: 06.06, 19.09.
• Dziarski Tomasz t.dziarski@ciechocinek.pl: 13.06, 26.09.
• Jucewicz Jarosław j.jucewicz@ciechocinek.pl: 20.06, 03.10.
• Kędzierska Jolanta j.kedzierska@ciechocinek.pl: 27.06, 10.10.
• Lipiński Kazimierz k.lipinski@ciechocinek.pl: 04.07, 17.10.
• Marzec Robert r.marzec@ciechocinek.pl: 11.07, 24.10.
• Rosiński Paweł p.rosinski@ciechocinek.pl: 18.07, 31.10.
• Rybczyńska Agnieszka a.rybczynska@ciechocinek.pl: 25.07, 07.11.
• Skibiński Daniel d.skibinski@ciechocinek.pl: 01.08, 14.11.
• Skotnicki Wojciech w.skotnicki@ciechocinek.pl: 08.08, 21.11.
• Sobieraj Sebastian s.sobieraj@ciechocinek.pl: 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 
kontaktując się osobiście, telefonicznie lub mailowo z Biurem 
Organów 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

Ciechocinek 2022

Budżet Obywatelski

Zmieniaj Ciechocinek!
Zgłoś projekt! Głosuj na najlepszą propozycję!

Zgłaszanie projektów   1 czerwca – 30 czerwca 

Głosowanie  15 września – 30 września
            Wyniki  15 października

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

W ramach budżetu obywatelskiego projekt może zgłosić każdy 
mieszkaniec Ciechocinka, którego wniosek poparło 10 innych 
mieszkańców. Każdy mieszkaniec może przygotować i złożyć tylko 
jeden projekt. 

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

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie elektronicznego 
formularza dostępnego na stronie www.ciechocinek.pl w zakładce 
Budżet Obywatelski. Formularz elektroniczny można wypełnić 
również w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w:
 
 •  Referacie Gospodarki Miejskiej ul. Kopernika 19, 
 •  Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta ul. Zdrojowa 2b.

Wyboru dokonują mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim.  
Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos, przez wskazanie 
dowolnej liczby projektów, których łączna wartośc nie przekracza 
kwoty przeznaczonej na realizaję budżetu obywatelskiego. Projekty 
wybrane w głosowaniu zostają wpisane do projektu Budżetu 
Miasta Ciechocinka na dany rok.

Więcej informacji: 
www.budzetobywatelski.ciechocinek.pl

Do końca czerwca można 
zgłaszać projekty do realiza-
cji w ramach tegorocznego 
budżetu obywatelskiego. Na 
proponowane przez miesz-
kańców inwestycje czeka 400 
tys. zł. Głosowanie już we 
wrześniu.

W ramach budżetu obywatel-
skiego projekt może zgłosić 
każdy mieszkaniec Ciechocin-
ka, którego wniosek poparło 
10 innych mieszkańców. Każ-
da osoba może przygotować 
i złożyć jeden projekt.

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

W poprzednich latach w  ra-
mach budżetu obywatel-
skiego zaproponowano m.in. 
budowę miejskiej plaży nad 
Wisłą, budowę Hali Pneuma-
tycznej nad Orlikiem czy bu-
dowę placu zabaw.

Zgłoszeń należy dokonywać 
poprzez wypełnienie elektro-
nicznego formularza dostęp-
nego na stronie internetowej
budzetobywatelski.ciecho-
cinek.pl w zakładce Bu-
dżet Obywatelski. Formu-
larz elektroniczny można 
wypełnić również w Urzędzie 
Miejskim w Ciechocinku w: 

1. Referacie Gospodarki Miejskiej 
ul. Kopernika 19,

2. Biurze Kultury, Sportu i Promo-
cji Miasta ul. Zdrojowa 2b.

Weryfikację złożonych pro-
jektów pod względem formal-
nym, merytorycznym, a  tak-
że pod kątem wykonalności 
technicznej przeprowadzą 
wyznaczone referaty orga-
nizacyjne Urzędu Miejskiego 
w Ciechocinku.

Wyboru projektów do reali-
zacji spośród zgłoszonych 
propozycji, które zostały po-
zytywnie zweryfikowane do-
konują mieszkańcy w głoso-
waniu bezpośrednim. Prawo 
do udziału w głosowaniu ma 
każdy mieszkaniec Ciecho-
cinka.

Projekty wybrane w głosowa-
niu do Budżetu Obywatelskie-
go Miasta Ciechocinka zostają 
wpisane do projektu Budżetu 
Miasta na kolejny rok.

- do 30 czerwca – zgłaszanie projektów  
- do 31 sierpnia – weryfikacja zgłoszonych projektów  
- 15 września – 30 września – głosowanie
- 15 października – ogłoszenie wyników

Harmonogram budżetu obywatelskiego: 
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W ubiegłym roku Janusz Majewski kręcił 

w naszym mieście film poświęcony Ada-

mowi Jędrzejowskiemu, znakomitemu 

perkusiście, który wiele lat temu zamiesz-

kał w Ciechocinku. Artysta nie osiadł na 

laurach, lecz kilka lat temu postarał się, 

by w muszli koncertowej zaprezentowana 

została szlachetna rozrywka. Niestety, tyl-

ko kilka razy został zorganizowany Happy 

Jazz Festiwal. Jednak to, że Włodzimierz 

Kowalewski napisał książkę „Excentrycy”, 

której głównym bohaterem jest puzoni-

sta, tworzący w Ciechocinku swój band 

po powrocie z emigracji do Polski,  oraz 

to, że na jej podstawie Janusz Majewski 

nakręcił znakomity film „Excentrycy, czyli 

po słonecznej stronie ulicy” – nagrodzony 

na wielu festiwalach, a także to, że reży-

ser i scenarzysta stworzyli nowe, wspólne 

dzieło, a w uzdrowisku są miłośnicy jazzu,  

splotło się w jedno: przez trzy dni trwała 

wspaniała impreza. 

Pierwszego dnia można było w gościnnej 

kawiarni Akacja uczestniczyć w herbatce 

z Excentrykami, czyli posłuchać rozmowy 

Włodzimierza Kowalewskiego i Janusza 

Majewskiego, a następnie w kinie Zdrój 

podziwiać świetny występ zespołu Ma-

rynata – Gypsy Jazz w składzie: Marcin 

Grabowski – kontrabas, Natan Kosętka – 

skrzypce i Maciej Olesiński – gitara, który 

zagrał niezwykle żywiołowy jazz. 

Jazz w Ciechocinku? Wielki jazz w małym Ciechocinku? Tak! 

W majowy weekend mieliśmy dużą dawkę dobrej muzyki. 

Były też ciekawe spotkania, rozmowy, wystawa fotografii i  filmy.

JAZZOWY   

Bohaterem  drugiego, sobotniego popo-

łudnia był Adam Jędrzejowski, który w ki-

nie Zdrój grał na perkusji razem ze swoim 

kwartetem w składzie: Marcin Grabowski 

– kontrabas, Marek Marszałek – saksofo-

ny, Igor Nowicki – klawisze. Ich wykonanie 

„On the Sunny Side of the Street” było re-

welacyjne! Odbył się także  przedpremie-

rowy pokaz filmu dokumentalnego w reży-

serii Janusza Majewskiego „Jazz Outsider” 

o Adamie Jędrzejowskim, który w „złotej 

epoce” polskiego jazzu współpracował 

z najwybitniejszymi instrumentalistami, 

grając w zespołach Krzysztofa Komedy 

i Andrzeja Trzaskowskiego. Scenariusz 

napisał Włodzimierz Kowalewski, który 

wymyślił film o spotkaniu nestorów pol-

skiego jazzu w Ciechocinku. Obok Adama 
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WEEKEND!
Jędrzejowskiego wystąpili m. in.: Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Wojciech Gogolewski, można było usłyszeć Andrze-ja Dąbrowskiego, Jana Ptaszyna-Wróblew-skiego, Macieja Obarę, Sonię Bohosiewicz, Dorotę Miśkiewicz, obejrzeć wplecione w akcję fragmenty muzycznego filmu „Jazz in Poland” w reż. Janusza Majewskiego z 1964 roku. Powstało wzruszające dzie-ło z Ciechocinkiem w tle (świetne zdjęcia uzdrowiska!). Kto nie przybył, niech żałuje, bowiem wiele stracił. Tym bardziej, że po projekcji można było zadawać pytania bo-haterowi filmu i jego twórcom.     

Z kolei trzeciego dnia w Teatrze Letnim wystąpił Big Band Excentrycy pod dyrek-cją Piotra Dąbrowskiego, a zaśpiewała Martyna Kasprzycka. Świetne wykonanie znanych i mniej znanych utworów prze-platane było rozmową Aldony Nocnej z Włodzimierzem Kowalewskim o jazzie w dawnym Ciechocinku. Wspominaliśmy początki jazzu w Polsce, zespoły Szymona Kataszka, Zygmunta Karasińskiego, Artu-ra Golda i Jerzego Petersburskiego, które występowały w uzdrowisku, klimat kon-certów sprzed II wojny światowej. Z kolei w kinie Zdrój można było podziwiać retro-spektywną wystawę fotografii studentek Uniwersytetu dla Aktywnych „Obok filmu i książki „Excentrycy” oraz obejrzeć film Janusza Majewskiego „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”, który był kręcony w naszym mieście.

To były cudowne trzy dni wielkiego jazzu w małym Ciechocinku. Gratulacje dla po-mysłodawców i organizatorów: Uniwer-sytetu dla Aktywnych i prezes Grażyny Ochocińskiej. Przy współudziale Miejskie-

go Centrum Kultury, Stowarzyszenia Zielo-ne Kujawy i wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujaw-sko-Pomorskiego, Starostwa Powiatowe-go, Akacja Medical Cafe udało się zorga-nizować niezapomnianą imprezę. Miejmy nadzieję, że stanie się cykliczna i znacząco wzbogaci program kulturalny w uzdro-wisku. Brawa na stojąco, słowa pochwał kuracjuszy z różnych stron Polski i miesz-kańców mówią same za siebie. Zachwyco-ny był też reżyser Janusz Majewski, który niejedno widział i słyszał.

Aldona Nocna
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Miejskie Centrum Kultury może pochwa-
lić się sukcesami grantowymi. Otrzyma-
ło dofinansowanie w wysokości 115 tys. 
zł  z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w programie Infrastruktura 
Domów Kultury na zakup sprzętu nagło-
śnieniowego i oświetlenie sali widowi-
skowo-kinowej Kina Zdrój, zakup sprzętu 
dokumentującego działalność MCK oraz 
doposażenie sali muzycznej i tanecznej. 

W maju Centrum otrzymało także dofi-
nansowanie w wysokości 38 tys. zł w ra-
mach programu Lato w Teatrze z Instytutu 
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 
na realizację półkolonii pod tytułem „Nie 
trzeba słów”. To już kolejny raz, kiedy MCK 
zaprasza młodych mieszkańców Ciecho-
cinka do wspólnej zabawy. Razem zdecy-
dują o tym jak będą pracować i tworzyć, 
by w finale zaprosić mieszkańców miasta 
na teatralne wydarzenie.

Ciechociński MCK 
z grantowymi sukcesami

Do projektu MCK planuje zaprosić 24 
dzieci, z którymi animatorzy będą praco-
wali przez dwa tygodnie bawiąc się te-
atralnie, muzycznie, plastycznie i literacko.  
W grupie znajdzie się miejsce dla m.in. 
dzieci nieneurotypowych i dzieci uchodź-
czych.

Będziemy zastanawiać się jak wyglądał-
by świat bez słów, w którym to nie słowa 
mają największą moc, w którym jesteśmy 
na siebie uważni i dla siebie dostępni. 
A gdybyśmy na chwilę przestali mówić 
i zaczęli szukać innych sposobów komu-
nikacji? Czy będąc w świecie bez słów 
docenilibyśmy ich wartość i moc? Czy 
bez słów umielibyśmy się ze sobą zaprzy-
jaźnić? - mówi dyrektorka MCK Agniesz-
ka Dąbrowska. Zwierzęta potrafią się ze 
sobą porozumiewać międzygatunkowo 
– a czy my potrafimy się dogadać z kimś, 
kto mówi innym językiem, kto mówi mało 
albo kto się od nas różni i z różnych powo-
dów inaczej doświadcza świata? I pytanie 
najważniejsze – czy potrafimy się z nim 
zaprzyjaźnić i czym właściwie jest dla nas 
przyjaźń? Sprawdzimy, ile możemy prze-
kazać za pomocą naszych min i gestów, 
a także czynów i działań. – dodaje.

 Odkryjemy, jak duże moce tkwią w sztu-
ce, które przekazać możemy za pomocą 
obrazów, kolorów, muzyki i dźwięków 
oraz ich połączeń. Sprawdzimy, co potra-
fi przekazać nasze ciało, gdy usta milczą. 
Uruchomimy wszystkie zmysły, by wspól-
nie doświadczać świata i poprzez sztukę 
nazywać go na nowo. Zastanowimy się, 

czy językiem sztuki można się ze sobą po-
kłócić, spierać, rozmawiać ze sobą. Spraw-
dzimy, w której dziedzinie sztuki czujemy 
się najlepiej, a która do nas nie przemawia 
i dlaczego.

Półkolonie odbędą się w terminie od 8 do 
20 sierpnia. Zgłoszenia wraz z pracą kwa-
lifikacyjną są przyjmowane od 13 czerwca, 
decyduje kolejność zgłoszeń i jakość pra-
cy. 

Więcej szczegółów na facebookowym 
fanpage oraz stronie mck.ciechocinek.pl

W maju MCK otrzymał także 50 tys. zł 
dofinansowania na założenie Przystani 
św. Mikołaja w Ciechocinku z funduszy 
Fundacji Świętego Mikołaja. Rozpoczął się 
cykl zajęć kulturalno-artystycznych pro-
wadzonych w języku ukraińskim. Dzieci 
uchodźcze mogę korzystać z dóbr kultury 
i rozwijać się podczas zajęć plastycznych, 
arteterapeutycznych, tanecznych i kuli-
narnych oraz twórczych lekcji języka pol-
skiego. 
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Otwarto także klub malucha, który jest 
czynny codziennie od godziny 11:00 do 
13:00. Rodzice z maluchami mogą, pod 
okiem animatorów, uczyć się i bawić 
w różnego rodzaju gry i zabawy kreatyw-
ne. 

W Ciechocińskiej Przystani bardzo nam 
zależy na integracji środowisk. Przystań 
jest otwarta dla wszystkich dzieci, bo 
dzieci nie znają granic w nawiązywaniu 
relacji i przyjaźni, a język nie przeszkadza 
im w komunikacji. - mówi Agnieszka Dą-
browska. 

W Przystani św. Mikołaja zaproponujemy 
w pierwszym tygodniu wakacji i w pierw-
szym tygodniu sierpnia kreatywne warsz-

taty integracyjne, gdzie pod okiem pol-
skich i ukraińskich artystów i animatorów 
zorganizujemy dzieciom ciekawe zajęcia. 
- dodaje.

Z powstałym Klubem Malucha wiązane są 
nadzieję na zorganizowanie dla szerszej 
publiczności mam i tatusiów wieczorów 
w kinie, podczas gdy ich pociechy będą 
zajęte twórczą zabawą pod okiem anima-
tora.  

Od kilku miesięcy MCK spotyka się 
z mieszkańcami na eventach fokusowych, 
zaprasza ich do rozmów na temat kultury, 
wychodzi na osiedla, do klubów, rozmawia 
z liderami społecznymi i z ciechociński-
mi stowarzyszeniami. Organizuje debaty, 
prowadzi wywiady pogłębione i pracuje 
różnymi metodami badawczymi, po to aby 
stworzyć diagnozę kulturalną Ciechocin-
ka. 

Aby dowidzieć się, jak powinna wyglądać 
kultura w naszym mieście, jakie mamy 

potencjały i co możemy zrobić razem dla 
społeczności Ciechocinka, jak możemy 
się rozwijać i jak spowodować zmiany, 
które pozwolą nam na większe i czynne 
uczestnictwo w tworzeniu kultury. Dzięki 
dofinansowaniu naszego projektu „Z KUL-
TURĄ NA TY” z Narodowego Centrum 
Kultury z programy Dom Kultury + Inicja-
tywy lokalne, mogliśmy zaprosić badaczy z 
Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, któ-
rzy opracowali dla nas diagnozę, dostępną 
na stronie mck.ciechocinek.pl.  - wyjaśnia 
dyrektor. 

Diagnoza to początek naszych wspól-
nych działań. Zapraszamy mieszkańców 
Ciechocinka do składania wniosków na 
inicjatywy, które będą realizowane od 1 
sierpnia do 31 października. Zależy nam 
na tym, żeby były to pomysły na wyda-
rzenia angażujące społeczność lokalną, 
odkrywające talenty mieszkańców, bazu-
jące na dziedzictwie kulturalnym, a przede 
wszystkim odpowiadające na potrzeby za-
warte w diagnozie.  Osoby mające pomy-

sły zapraszamy na spotkania konsultacyj-
ne od 13 do 15 czerwca o godzinie 17:30 
lub w innym terminie po umówieniu się te-
lefonicznym. Konsultowane projekty mają 
większą szansę na realizację. Na realizację 
3-7 zwycięskich inicjatyw MCK otrzymał 
dofinansowanie w łącznej kwocie 30 tys. 
zł z Narodowego Centrum Kultury. Za-
praszamy serdecznie do kontaktu. ciech.
mck@gmail.com, tel. 54 234 18 94. Każdy 
pomysł się liczy!
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Tradycyjnie od dziesięciu lat, Uniwersy-
tet dla Aktywnych wspólnie z ciechociń-
ską Miejską Biblioteką Publiczną wyszedł 
z książkami w majową niedzielę do ludzi 
w ramach akcji "Uwolnij książkę i poślij ją 
w świat".

Zebrane przez Uniwersytet i podarowane 
przez Miejską Bibliotekę książki są opa-
trzone "metryczką", a wolontariuszki z UdA 
rozdają je za darmo w kilku punktach Cie-
chocinka,  propagując ideę czytelnictwa. 

W tym roku poza dorosłymi, udało się ob-
darować książkami także dzieci, wywołu-
jąc na ich buziach uśmiech i radość. W su-
mie rozdano 349 książek!

Grażyna Ochocińska

Uwolnij książkę i poślij ją w świat!

Fot.  Wanda Rosińska

Koncertowy jubileusz Orkiestry Zdrojowej Reaktywacja

Właśnie w tym roku nasza orkiestra ob-
chodzi swój jubileusz 5-lecia działalności. 
W niepowtarzalnej atmosferze ciecho-
cińskiego parku Orkiestra Zdrojowa Re-
aktywacja, w doborowym składzie mu-
zyków symfonicznych z naszego regionu, 
rozpoczęła nowy sezon kuracyjny dyna-
micznym utworem „Tico tico”. Pierwszy 
koncert orkiestry odbył się już 8 maja. 
Publiczność jak zwykle dopisała, pogoda 
również. Muzycy przygotowali repertuar, 
na który złożyły się utwory taneczne ze 
znanych filmów i musicali. Orkiestra gra-
ła, podobnie jak w latach ubiegłych, pod 
kierunkiem wszechstronnie uzdolnione-

go artysty i znakomitego organizatora 
Pana Waldemara Urbańskiego. W ciepły 
wiosenny dzień kuracjusze delektowali 
się pięknymi tangami takimi jak „Zapach 
kobiety”, „Blue tango”, czy delikatnie za-
granym walcem z filmu „Noce i dnie” au-
torstwa Waldemara Kazaneckiego. Nie 
zabrakło zagadek muzycznych związanych 
m.in. z melodią z musicalu „Lili” autorstwa 
kompozytora Bronisława Kapera. Były też 
dowcipne akcenty związane ze wspomnie-
niami o Jerzym Dudusiu Matuszkiewiczu, 
wybitnym twórcy muzyki filmowej. Z po-
lotem orkiestra wykonała tematy muzycz-
ne autorstwa tego kompozytora z nastę-

pujących polskich filmów: „Poszukiwany, 
poszukiwana”, „Wojna domowa” i „Podróż 
za jeden uśmiech”. Jak zwykle zaproszo-
no publiczność do wspólnego „zagrania 
oklaskami” w rytm piosenki zespołu „The 
Beatles”. Na zakończenie artyści pozowali 
do zdjęć, które dla kuracjuszy z pewnością 
staną się miłą pamiątką z koncertu w wy-
konaniu ciechocińskiej Orkiestry Zdro-
jowej Reaktywacja. Już niedługo kolejne 
jubileuszowe koncerty, podczas których 
usłyszymy utwory Straussa, Lehara, a tak-
że muzykę XIX wiecznych salonów.

Anita Piwowarczyk

Fot.  Bogusław Kurtyka
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Zakończenie Roku w LO
29 kwietnia uczniowie klas 3c i 3d Liceum 
Ogólnokształcącego zakończyli edukację. 

Pan Dyrektor Zbigniew Różański wręczył 
także nagrody dla wybitnych abiturientów.  
Oto lista wyróżnionych:

Zuzanna Rybczyńska 5,29

Maciej Przybysz 5,00

Magdalena Szczęsna 4,82

Maria Wiśniewska 4,76

Aleksandra Balicka 4,76

Agata Afeltowicz 4,75

Specjalną nagrodą uhonorowany został 
Maciej Przybysz, który przez 3 lata nauki 
nie opuścił ani jednego dnia w szkole. Li-
sty gratulacyjne otrzymali również rodzi-
ce. Gratulujemy! Następnie wychowawcy 
podziękowali za wspólnie spędzony czas, 
życzyli wszystkiego, co najlepsze i wręczyli 
świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie 
klasy 2a zaprezentowali na koniec krótką 
część artystyczną.

Życzymy Absolwentom wytrwałości i suk-
cesów w dalszych edukacyjnych i życio-
wych zmaganiach!

Na przełomie maja i czerwca odbył się 
cykl audycji muzycznych skierowanych do 
uczniów szkół podstawowych w Ciecho-
cinku oraz do dzieci pięcio i sześcioletnich 
uczęszczających do ciechocińskich przed-
szkoli. Organizatorem jest Niepubliczna 
Szkoła Muzyczna "Camerata Vladislavia" 
w Aleksandrowie Kujawskim. W roli pro-
wadzącego audycje, a zarazem artysty wy-
stępującego na scenie, wystąpił pan Marek 
Dzięcielewski. Uczniowie szkoły muzycz-
nej zaprezentowali instrumenty, na których 
uczą się grać. Były to kolejno: skrzypce, 
pianino, flet poprzeczny, trąbka, saksofon 
i gitara. Widzowie mieli możliwość poznać 
budowę, sposób wydobywania dźwięku 
oraz brzmienie każdego z instrumentów. 
Odbyły się również prezentacje wokalne 
uczniów klasy śpiewu.

Monika Kosacka-Mińkowska

RUSZYŁA REKRUTACJA 
DO CIECHOCIŃSKIEGO LICEUM 

Od 16 maja uczniowie klas ósmych 
mogą złożyć dokumenty do Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława 
Staszica w Ciechocinku. 

Wypełniony i podpisany przez rodzica 
wniosek należy dostarczyć do sekre-
tariatu szkoły do 21 czerwca. Naukę 
można rozpocząć w jednej z następują-
cych klas: medyczna, ogólnosportowa, 
lingwistyczna, politechniczna i humani-
styczna. 

Profesjonalizm, cierpliwość, niezastą-
piona pomoc oraz wielkie serce. To 
cechuje nauczycieli naszego liceum. 
Szkoła pozwala rozwijać swoje pasje, 
skłania do odkrywania nowych zain-
teresowań. Dzięki odpowiedniemu po-
dejściu nauka staje się przyjemnością, 
a rezultaty osiągane przez naszych 
uczniów ze wszystkich egzaminów 
maturalnych są wyższe lub znacznie 

ZESKANUJ KOD I ZAPOZNAJ 
SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI 

REKRUTACJI!

MUZYCZNE 
WARSZTATY

Fot.  Kacper Wieczorkowski

Fot.  Sandra Wesołowska

wyższe od średnich krajowych i średnich 
z powiatu aleksandrowskiego.

Kacper Wieczorkowski
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SKS ALEKSANDRIA JEDZIE NA TURNIEJ FINAŁOWY
 KINDER + SPORT W GLIWICACH!29 maja w Grudziądzu odbyły się fina-

ły województwa minisiatkówki turnieju 
Kinder+sport. Do rundy finałowej za-
kwalifikowało się 6 zespołów. Każdy z 
nich rozegrał 4 spotkania. Po 3 meczach 
zawodniczki SKS Aleksandria uzyskały  
komplet zwycięstw po 2:0 z zespołami: 
Nakło, Joker Świecie, Culmen Chełmno, 
po czym trafiły na zespół z SP 31 Pałac 
Bydgoszcz, z którym zagrają o miejsce 1.

Niestety w rundzie finałowej mocniejsze 
okazały się być zawodniczki z Bydgoszczy, 
które zakończyły spotkanie wynikiem 2:0.

SKS Aleksandria zajmuje 2 miejsce w wo-
jewództwie kat. czwórek dzięki czemu 
zawodniczki otrzymały zaproszenie na 
Mistrzostwa Polski Kinder+sport, które 
odbędzie się 1-3 lipca w Gliwicach.

Gratulacje dla całego zespołu!

Justyna Malinowska

Skład:
Milena Kulpa

Martyna Lamparska

WYNIKI OTWARTEGO AMATORSKIEGO 
TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

Aż 48 zawodników przybyło na ciechociń-
ski Turniej Tenisa Stołowego, który miał 
miejsce 8 maja w Hali Sportowej przy uli-
cy Lipnowskiej. Zawodników podzielono 
na dwie grupy po 24 osoby. Rozegrali oni 
ze sobą mini turnieje systemem brazyli-
skim. Najlepsi zawodnicy zagrali ze soba 
o pierwsze miejsce w całym turnieju. Po 
kilkugodzinnych zmaganiach zwycięzcą 
okazał się być Michał Skowroński, który 
w zaciętym finale pokonał Jarosława Ja-
giełkę. 

Oto klasyfikacja końcowa turnieju:

1. Michał Skowroński
2. Jarosław Jagiełka

3. Łukasz Zdziebłowski
4. Piotr Wojciechowski

5. Piotr Milczarski
6. Krzysztof Skowroński

7. Piotr Gratkowski
8. Piotr Adamczak

Serdecznie gratulujemy!

Martyna Raszkiewicz

Maja Zdrojewska

Pola Orzeł

"Piosenki z ekranu" to powiatowy kon-
kurs wokalny, skierowany do uczniów 
szkół podstawowych, cieszący się co roku 
dużym zainteresowaniem. Pomysłodawcą 
i organizatorem jest Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Ciechocinku. W tym roku Miej-
skie Centrum Kultury w Ciechocinku jako 
współorganizator, gościło młodych arty-
stów na scenie Kina "Zdrój". 

Repertuar prezentowany podczas konkur-
su był bardzo różnorodny, łączący utwory 
z różnych epok i gatunków muzycznych. 
Były utwory z filmów, seriali, bajek dla 
dzieci czy musicali. Zmagania piosenka-
rzy, zespołów, a także duetów oceniało 
profesjonalne jury: Emilia Krasnomowiec, 
Agnieszka Dybowska, Sławomir Małecki 
oraz Piotr Komosiński, wszyscy od wie-

PIOSENKI Z EKRANU
lu lat nierozerwalnie związani z muzyką. 
W tym roku nagrodę Grand Prix zdobyła 
Helena Małecka z Raciążka, przygotowa-
na przez panią Annę Niemiec-Mościcką, 
nauczycielkę śpiewu w Niepublicznej 
Szkole Muzycznej "Camerata Vladisla-
via" w Aleksandrowie Kujawskim. Dzię-
kujemy fundatorom nagród, Klinice "Pod 
tężniami", Studio Tańca "Sway", Miejskie-
mu Centrum Kultury w Ciechocinku oraz 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Poczęstu-
nek dla uczestników konkursu oraz ich 
opiekunów został ufundowany przez 
Intermarche Ciechocinek oraz Piekarnię 
"Szulecki". Dekoracje oraz statuetki dla 
laureatów zostały zakupione z funduszu 
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej 
nr 3. Za profesjonalne nagłośnienie bar-
dzo dziękujemy panu Łukaszowi Małec-

kiemu. Wszystkim laureatom raz jeszcze 
gratulujemy i zapraszamy do udziału w V 
Jubileuszowym Powiatowym Konkursie 
"Piosenki z ekranu".

Monika Kosacka-Mińkowska
Sandra Wesołowska

Marta Turkiewicz
Joanna Bober

Fot.  Sandra Wesołowska

Fot. OSiR

Fot. OSiR
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W dniach 29.04-05.05 w Łomży odbywa-
ły się Mistrzostwa Polski Kadetek i Ka-
detów! Zawodnicy ciechocińskiego klubu 
CKB Potężnie zdobyli dwa medale.

Karolina Deręgowska po 3 zwycięskich 
pojedynkach, zdobyła tytuł Mistrzyni Pol-
ski, w wadze do 46kg, w której znajdowały 
się 3 zeszłoroczne medalistki Mistrzostw 
Europy młodziczek. 

Igor Piotrowski po dwóch wygranych wal-
kach zdobywa tytuł wicemistrz Mistrza 

"ZŁOTA"  KAROLINA DERĘGOWSKA

Polski, w wadze do 48kg. W finale musiał 
uznać wyższość lepiej dysponowanego 
przeciwnika.
Trzeci nasz reprezentant Krystian Kornac-
ki, w wadze do 46kg zakończył zmagania 
na ćwierćfinale. Warto docenić postawę 
i charakter naszego zawodnika, który 
przygodę z boksem rozpoczął dopiero kil-
ka miesięcy temu. 

Wielkie Gratulacje dla zawodników i Tre-
nerów za przygotowanie! Ciechocinek jest 
z was dumny!

Natalia Jabłońska od kilku lat gości na łamach 
naszej gazety, gdzie opisujemy jej pływac-
kie sukcesy. W maju również nie zawiodła. 
W dniach 28-29 bm. zorganizowano w Olsz-
tynie dwudniowe Otwarte Mistrzostwa War-
mii i Mazur, na których Natalia zdobyła ko-
lejne trofea: 2 miejsce stylem zmiennym na 
200 m, 2 miejsce stylem dowolnym na 100 
m i 3 miejsce stylem dowolnym, na znacznie 
dłuższym dystansie, bo 800 metrów.

W zawodach wystartowało 430 osób z całej 
Polski oraz zawodnicy z Ukrainy i z Litwy. Na 
listach startowych był m.in. Krzysztof Chmie-
lewski, finalista Igrzysk Olimpijskich w To-
kio. Organizatorzy uhonorowali zwycięzców 
niecodziennymi medalami w kształcie woje-
wództwa, o którego laury walczyli.

Dodajmy, że Natalia kończy teraz ósmą kla-
sę i aby dalej szlifować swój sportowy talent, 
złożyła  wniosek o przyjęcie do Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego w Olsztynie. Wkrótce 
poinformujemy o wynikach rekrutacji.

NATALIA ZNÓW
NIE ZAWODZI

Dziewczyny na medal!
W dniach 26-29 maja w Bolszewie odbyły 
się Mistrzostwa Polski Juniorek, na któ-
rych CKB Potężnie reprezentowały dwie 
zawodniczki, zdobywając dwa medale.

Patrycja Kwiatkowska, po przerwie wraca 
do rywalizacji i zdobywa srebrny medal 
Mistrzostw Polski Juniorek!

Patrycja Trykowska, która treningi pod 
okiem głównego Trenera rozpoczęła 
4 miesiące temu, w swoim debiucie na 
Mistrzostwach Polski zdobyła brązowy 
medal!

Justyna Malinowska Fot.  CKB Potężnie

Fot.  CKB Potężnie
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Redakcja zastrzega możliwość zmian terminów wydarzeń.

24-26
CZE

49. SPOTKANIA Z FOLKLOREM 
KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ

24 - 26 czerwca,  godz. 11:00, 
Muszla Koncertowa w parku Zdrojowym.

Największa w województwie i jedna z najstarszych w kraju imprez 
promujących sztukę ludową. W Muszli Koncertowej w parku Zdro-

jowym występuje kilkadziesiąt zespołów folklorystycznych z całego 
regionu. Festiwal wieńczą cieszące się ogromną popularnością wśród 
kuracjuszy i gości koncerty muzyki etnicznej z różnych kontynentów. 
Imprezie towarzyszy jarmark regionalny z udziałem kilkudziesięciu 

wystawców z Polski, a także Litwy czy Białorusi. Goście i kuracjusze 
mogą skosztować lokalnych specjałów oraz kupić ludowe pamiątki i 

wyroby rękodzielnicze.

2
LIP

FESTIWAL 
HAPPY JAZZ

2 lipca, godz. 19:00,
Muszla Koncertowa 
w parku Zdrojowym.

Happy Jazz Festiwal w Ciechocinku 
jest zupełnie inny niż wszelkie 
istniejące festiwale, niesie on 

bowiem optymizm, dając radość 
życia, wprowadzając publiczność 
w pozytywny nastrój. Nośne hasło 
„Happy Jazz w Ciechocinku” daje 

miastu ogólnopolską popular-
ność, wyróżnia je i zaprasza do 

odwiedzin.

21
CZE

WYSTAWA
PRAC

21 czerwiec, godz. 17:00, 
MCK, ul. Żelazna 5.

Wystawa prac pracowni plastycz-
nej MCK.

Wstęp wolny.

17
CZE

KONCERT
DON VASYL

17 czerwca, godz. 19:00,  
Teatr Letni.

Koncert Don Vasyl & gwiazdy 
cygańskiej pieśni.

Bilety w cenie 70-100 zł, do
 nabycia w kasie Teatru Letniego

17
CZE

GALA
 OPERETKOWO 
MUSICALOWA

17 czerwca, godz. 15:00,  
Teatr Letni.

Gala Operetkowo Musica-
lowa Poświęcona Pamięci 
Bogusława Kaczyńskiego 

pt. "Usta Milczą, Dusza 
Śpiewa - Wielka Sława to 

żart..."

Bilety w cenie 80zł do naby-
cia w kasie Teatru Letniego 

18
CZE

SZTUKA BEZ BARIER

18 czerwca, godz. 19:00,  
Teatr Letni.

Prezentacje Artystyczne “Sztuka bez barier” to wydarzenie o integra-
cyjnym charakterze, którego celem jest zwrócenie uwagi na różne 
formy aktywności artystycznej i twórczej, w tym również artystów 
z niepełnosprawnościami. Tegoroczna edycja “Sztuki bez barier” 

odbędzie się w przepięknym i słynącym z wyjątkowej akustyki, Teatrze 
Letnim w Ciechocinku.

Wstęp wolny!

20
CZE

ATMASFERA KONCERT DLA POKOJU

20 czerwca, godz. 19:00,
MCK, ul. Żelazna 5.

Atmasfera to ukraiński zespół, który tworzy muzykę o niewyobrażalnej 
energii i harmonii, taką, która dotyka serca i przynosi ukojenie dla 

umysłu. 

Serdecznie zapraszamy na koncert na rzecz pokoju na Ukrainie.
20 czerwca obchodzony jest Dzień Uchodźcy - święto, które ma upa-
miętniać odwagę i siłę uchodźców i uchodźczyń do stworzenia sobie 

nowego miejsca na ziemi.

 Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich.

8
LIP

 FESTIWAL WIELKA GALA TENORÓW

8 lipca, Muszla Koncertowa 
w parku Zdrojowym.

Na początku lipca zapraszamy na prawdziwą muzyczną ucztę 
w uzdrowisku. – Ciechocinek to muzyka piękna, przyjemna, choć 

niekoniecznie łatwa. Cała sztuka polega na tym, by nie dać poznać, 
że jest trudna. Każdy przyjeżdża tu, by odetchnąć, by poinhalować 

się tą cudowną muzyką klasyczną – Mówi Dariusz Stachura, dyrek-
tor festiwalu. Wielka Gala Tenorów to znakomici soliści Orkiestry 

Symfoników Bydgoskich. W ostatnich latach na publiczność czeka-
ją też niespodzianki, jak choćby nawiązania do jazzu i swingu.

12
CZE

FESTIWAL JOGI

12 czerwca, godz. 13.00-
19.00, MCK, ul. Żelazna 5.

MCK wspólnie z Manadala Toruń 
zapraszają Państwa na Festiwal 

Jogi.

Joga nie zna ograniczeń wieku, 
płci ani światopoglądu, dlatego 

zapraszamy wszystkich.

Wstęp wolny!

KALENDARZ WYDARZEŃ

25
CZE

POTĘŻNE GRANIE 
ROCZNIKI 

2015 I 2009/2010

25 czerwiec, godz 9:00 i 
14:00, Stadion Miejski uk. 

Tężniowa 6.

Na stadionie odbędzie się Turniej 
Piłki Nożnej dla roczników 2015 
i 2009/2010. Obowiązują zapisy.

 Informacje pod nr. 665 143 941.

Wstęp wolny!

26
CZE

POTĘŻNE GRANIE 
ROCZNIKI 

2014 I 2011

Na stadionie odbędzie się Turniej 
Piłki Nożnej dla roczników 2014 

i  2011. Obowiązują zapisy.

 Informacje pod nr. 665 143 941.

Wstęp wolny!

26 czerwiec, godz 9:00 i 
14:00, Stadion Miejski ul. 

Tężniowa 6.
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REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”
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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 
otwarcia kasy.

„Infinite Storm”

dramat, thriller, prod. Polska, Australia,
czas 1.57, od 15 lat

11.06 (sobota) godz. 19.00
12.06 (niedziela) godz. 19.00

„Foki kontra rekiny”

animacja, przygodowy prod. RPA,
czas 1.40, b/o

24.06 (piątek) godz. 16.00
25.06 (sobota) godz. 16.00
26.06 (niedziela) godz. 16.00

„Książę”

dramat, kostiumowy prod. Wielka Brytania,
czas 1.36, od 15 lat

11.06 (sobota) godz. 16.00
12.06 (niedziela) godz. 16.00

17-19

akcja, prod. USA, czas 2.11

• 17.06 (piątek) godz. 19.00

• 18.06 (sobota) godz. 19.00

projekcja w 2D

od 15 lat

"TOP GUN:
MAVERICK"

CZE

„Detektyw Bruno”

familijny, prod. Polska,
czas 1.50, b/o

18.06 (sobota) godz.16.00
19.06 (niedziela) godz.16.00

„Goliat”

thriller, prod.Francja,
 czas 2.02, od 15 lat

25.06 (sobota)  godz.19.00
26.06 (niedziela) godz.19.00 

• 19.06 (niedziela) godz. 19.00
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Odkryj Ciechocinek!
Maj w Ciechocinku

fot. Justyna Małecka


