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Zmarł Leszek Dzierżewicz
Z głębokim żalem i smutkiem zawiada-
miamy, że 25 lipca, w godzinach wie-
czornych zmarł Leszek Dzierżewicz, Bur-
mistrz Ciechocinka.
 
Był wybitnym, pełnym pasji, niezwy-
kle cenionym samorządowcem, zawsze 
wrażliwym na drugiego człowieka. Przez 
25 lat kierował Ciechocinkiem, mając 
dobro mieszkańców i kuracjuszy za naj-
większą wartość. Przez niemal siedem 
kadencji jego rządów Ciechocinek odzy-
skał swój blask, stając się perłą polskich 
uzdrowisk. Kiedy obejmował fotel burmi-
strza w 1997 roku, wybierali go jeszcze 
radni. Od 2002 roku pięciokrotnie wygry-
wał powszechne wybory. Trudno spisać 
wszystkie jego dokonania, wspomnijmy 
jedynie najważniejsze inwestycje, po-
mysły i przedsięwzięcia, które zmieniały 
Ciechocinek przez ostatnie ćwierć wieku.

Najbardziej spektakularną nową inwesty-
cją ostatnich lat jest wodny plac zabaw 
wraz z kompleksem zjeżdżalni i base-
nów położony w otoczeniu tężni solan-
kowych. Stopniowo rozbudowywany 
kompleks jest trzecim największym tego 
rodzaju obiektem w naszym kraju i przy-
ciąga do Ciechocinka tysiące amatorów 
wypoczynku w każdym wieku.

Jeszcze w tym roku do użytku zostało 
oddane nowe skrzydło Przedszkola Sa-
morządowego „Bajka”. W nowoczesnym 
budynku znajdują się dodatkowe oddzia-
ły przedszkolne i żłobek dla kilkudziesię-
ciu maluchów.

Seniorzy natomiast od ponad pięciu lat 
mogą korzystać z ośrodka dziennego 
pobytu o wdzięcznej nazwie „Nieza-
pominajka”. Odnowiona dawna siedzi-
ba Miejskiego Centrum Kultury przy 
ul. Mickiewicza stała się tętniącym ży-
ciem ośrodkiem kulturalnym skupiają-
cym niesłychanie aktywną społeczność.

To zresztą tylko wybrane, najbardziej 
charakterystyczne nowe przedsięwzięcia 
z ostatnich lat. Można do nich przecież 
dodać budowę obsypywanego branżo-
wymi nagrodami Campingu czy udaną re-
witalizację placu między Teatrem Letnim 
a Kinem „Zdrój”, dziś znanego jako Skwer 
Excentryków. Efektowne fontanny i ław-
ki przyciągają kuracjuszy i mieszkańców 
nie tylko wtedy, a skwer gości artystów, 
zespoły muzyczne podczas kameralnych 
koncertów czy odwiedzającego uzdrowi-
sko i miejską choinkę Świętego Mikołaja.
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Wspomniane Teatr Letni i Kino „Zdrój” to 
świetne przykłady udanych rewitalizacji. 
Teatr Letni, unikatowy na skalę europej-
ską obiekt, był remontowany kilkakrot-
nie. W latach 90. został uratowany przed 
ruiną, w ubiegłym roku zmodernizowane 
zostały m.in. systemy przeciwpożarowe 
oraz całe zaplecze z garderobami i toa-
letami.

Kompletną metamorfozę przeszedł 
gmach kina „Zdrój”. Oddany do użytku 
w 2012 roku budynek stał się siedzibą 
m.in. centrum kultury, biblioteki oraz 
Uniwersytetu dla Aktywnych. A uzdro-
wisko odzyskało salę kinową, która dziś 
dzięki wysiłkom pracowników MCK 
z powodzeniem konkuruje z największy-
mi multipleksami.

Troskliwą opieką otaczane były ciecho-
cińskie tereny zielone. Zaniedbany przez 
dekady park Tężniowy zyskał zupełnie 
nowe oblicze, z efektownymi fontanna-
mi i ścieżkami. Zrewitalizowane zostały 
znaczne części parku Zdrojowego oraz 
kameralny park Sosnowy. Do historycz-
nej formy wróciły partery Hellwiga, swy-
mi dywanami kwiatowymi znów cieszące 
oczy mieszkańców i kuracjuszy.

Pamiętać trzeba o wielu nie mniejszych, 
choć na pozór mniej efektywnych przed-
sięwzięciach, które łączyła dbałość 
o bezpieczeństwo mieszkańców. 

Zakończona w 2018 roku budowa wo-
dociągu z Torunia dała ciechocinianom 
dostęp do tańszej i dobrej jakości wody. 
Przebudowane skrzyżowania, jak choćby 
nowe rondo na ul. Zdrojowej, a także roz-
budowa sygnalizacji świetlnej, pozwoliły 
zwiększyć bezpieczeństwo na miejskich 
drogach. Program gazyfikacji sprawił, że 
ponad 90% nieruchomości ma dostęp do 
relatywnie czystego paliwa, jakim jest 
gaz ziemny.

Bezpieczeństwo ma wiele twarzy

A mamy jeszcze dopiero rozpoczęte pro-
jekty, jak budowa nowego dworca auto-
busowego czy uruchomienie zeroemisyj-
nej komunikacji miejskiej.

Przywrócić miastu blask



Zdaniem wielu przyja-
ciół Ciechocinka tym, co 
charakteryzowało kolej-
ne kadencje Burmistrza 
Leszka Dzierżewicza, była 
dbałość o kulturalne życie 
miasta. Nasze uzdrowisko 
zyskało nowe, cieszące 
się ogólnopolskim, a na-
wet międzynarodowym 
uznaniem, wydarzenia 
takie, jak choćby Festiwal 
Operowo-Operetkowy, 
Wielka Gala Tenorów, Fe-
stiwal Blues bez Barier, 
Festiwal Piosenki Mło-
dzieży Niepełnosprawnej 
czy Międzynarodowy Fe-
stiwal Piosenki i Kultury 
Romów. Kalendarz wyda-
rzeń, zwłaszcza w sezonie 
letnim, aż pęka od imprez 
muzycznych i kultural-

nych, festiwali o profilu bluesowym, roc-
kowym czy jazzowym.

W ostatnich latach Ciechocinek zaczął 
zapraszać niekwestionowane gwiazdy 
muzyki popularnej i disco na miejskie 
pikniki odbywające się od maja do sierp-
nia. A sezon letni od kilku lat otwiera Cie-
chocińska Parada Majowa przyciągająca 
rzesze turystów i kuracjuszy. Podobnie 
jak Ciechociński Deptak Sław, na którym 
swe gwiazdy odsłaniali m.in. Katarzyna 
Gaertner, Maryla Rodowicz, Zbigniew 
Boniek, Robert Korzeniowski czy Maciej 
Stuhr.

Ciechocinek przez tych 25 lat wypięk-
niał, stając się nowoczesnym, europej-
skim uzdrowiskiem. Miejscem, do które-
go warto przyjeżdżać o każdej porze roku 
z tysiąca powodów.

Kulturalny duch uzdrowiska
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Ciechocinek pożegnał 
swojego burmistrza

Mieszkańcy, samorządowcy, przedsta-
wiciele władz państwowych, działacze 
lokalnych organizacji, a także rodzina 
i przyjaciele pożegnali 30 lipca zmarłe-
go nagle Leszka Dzierżewicza, burmi-
strza Ciechocinka.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła 
msza święta w ciechocińskiej Kolegia-
cie Św. Apostołów Piotra i Pawła. Na-
stępnie tłumy mieszkańców oraz go-
ście odprowadzili Burmistrza ulicami 
miasta na cmentarz parafialny.

W urzędzie miejskim wyłożona została 
księga kondolencyjna.

Burmistrz Leszek Dzierżewicz zmarł 25 
lipca. Miał 66 lat.

Rodzina i bliscy ś.p. Leszka Dzierżewicza 
składają serdeczne podziękowania 
wszystkim obecnym podczas ceremonii 
ostatniego pożegnania.

Dziękujemy, że chcieli Państwo nas 
wesprzeć i wyrazić szacunek zmarłemu, 
który kochał Ciechocinek i od lat swą 
pracą oraz podejmowanymi inicjatywami 
służył  mieszkańcom miasta. 

Dziękujemy za wspólne przeżywanie 
tamtych trudnych chwil, za każde dobre 
słowo oraz pamięć o zmarłym. Wierzymy, 
że duch i serce ś.p. Leszka Dzierżewicza 
pozostanie w tym mieście na zawsze.

Wszystkim Państwu składamy wyrazy 
szacunku.
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Mam bardzo osobisty stosunek do Burmistrza, ponieważ 16 lat z nim współpracowałem. Dziś to się kończy. Leszku, drogi 
przyjacielu, Burmistrzu, tak szybko odszedłeś. Zostawiłeś nas w bólu, żałobie, zakłopotaniu. Byłeś nam przewodnikiem 
i mentorem. Jak dziś mamy działać bez twojej akceptacji? 25 lat byłeś Burmistrzem, ile to dni, ile rozmów, spotkań, ile 

wyjazdów, ile przepracowanych sobót, niedziel. Zawsze byłeś do dyspozycji, na każdej imprezie, każdym festiwalu. 25 lat 
to prawie całe twoje dorosłe życie, związane z tym miastem, Tężniopolis. Bóg dał Ci wiele talentów. Życzliwość, otwartość 
na drugiego człowieka, zjednywanie ludzi. Zawsze miałeś czas dla innych, a czasu dla siebie niewiele. Mówiłeś: „jeszcze rok 
i odpoczniemy. Ale zróbmy jeszcze przystanek, rondo, może jeszcze drogę, oświetlenie”. […] Bóg zabrał Cię do siebie na 

wyłączność, może też potrzebuje przyjaciela.

Marian Ogrodowski
Zastępca Burmistrza Ciechocinka

Z bólem i niedowierzaniem ja i wszyscy członkowie Rady Miejskiej Ciechocinka przyjęliśmy wieść o Twoim, 
Panie Burmistrzu, odejściu. […] Gdy byłeś wśród nas, pracowałeś, nie uświadamialiśmy sobie, jak wiele dla nas 

znaczyłeś, jak ważne było Twoje zaangażowanie w sprawy naszego wspólnego miejsca na Ziemi – Ciechocinka. W zadumie 
przypominamy sobie zdarzenia, w których wspólnie uczestniczyliśmy i widzimy w nich Ciebie, Burmistrzu, jako społecznika 

bez reszty oddanego naszemu Tężniopolis, jego mieszkańcom i gościom. Jeszcze brzmią w naszych uszach słowa Twoich 
wystąpień podczas sesji Rady Miejskiej, czy podczas miejskich uroczystości lub okolicznościowych spotkań. Trudno 

pogodzić się z boleśnie brzmiącymi słowami, że „już nigdy”, że cokolwiek się będzie działo w naszym, Twoim ukochanym 
Ciechocinku, to bez Twego udziału. „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”. My będziemy pamiętać, 

bo gdy się lubiło i szanowało Człowieka, a zostaje tylko Jego fotografia, to tak mało, tak mało.

Jerzy Sobierajski
Przewodniczący Rady Miejskiej Ciechocinka

Od 25 lat właśnie w tym czasie, w kulminacyjnym momencie wakacji, spotykaliśmy się w Ciechocinku w zgoła innych 
okolicznościach. Był to jedyny taki czas w roku, stały element kalendarza, czas radosnej muzyki, śpiewu, serdecznych 

spotkań, czas zabawy. Co rok spotykaliśmy się na festiwalu Operowo-Operetkowym w Ciechocinku. Od dwóch lat to piękne 
święto sztuki ma dla nas tragiczny i smutny wymiar. Festiwal Operowo-Operetkowy miał dwóch ojców. Pierwszy z nich, 
Kazimierz Kowalski, nasz serdeczny przyjaciel, opuścił nas nagle dokładnie rok temu. Nikt nie przypuszczał, że w drugą 

rocznicę tamtej bolesnej śmierci przyjdzie kolejna druzgocąca wiadomość i będziemy żegnać drugiego ojca, współtwórcę 
festiwalu, jego dobrego ducha i mecenasa. [...] Dowodów tego, że kultura była wyjątkowo bliska sercu Leszka Dzierżewicza 
jest zresztą bardzo wiele. Ciechocinek to istna mekka dla koneserów sztuki, pasjonatów muzyki, tańca, śpiewu. Wszyscy, 

którzy przyjeżdżają do Ciechocinka czują się tu jak u siebie, czują się dobrze, chcą tu być, bo w miejscu tym unosi 
się przyjazna aura, bo jest zadbane, piękne, zielone, kwitnące. Jest takie, gdyż mieszkańcy miasta powierzyli jego 

stery odpowiedniej osobie, ponad ćwierć wieku temu. Zaufali Leszkowi Dzierżewiczowi, a on tego zaufania nie zawiódł, 
z oddaniem i poświęceniem służył Ciechocinkowi. Żegnam dziś wzorowego, przykładnego i solidnego samorządowca.

Jarosław Kalinowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Pan Burmistrz był osobowością wybitną. Samorządowcem, cóż tu dużo mówić, dwa razy wybieranym przez Radę, ale 
pięć razy przez mieszkańców Ciechocinka, w którym wprawdzie się nie urodził, ale przybył do niego jako młody człowiek 
i zakochał się w tym mieście z wzajemnością. Pozostawi tutaj po sobie ogromne piętno pozytywnych zdarzeń i trwałych 

owoców swojej ćwierć wieku trwającej służby.

Józef Ramlau
Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski

Stajemy tłumnie w kościele, by oddać hołd Burmistrzowi Ciechocinka, jednemu z najdłużej sprawujących władzę 
samorządowców w Polsce. Żegnamy człowieka, który całym swoim życiem i pracą zasłużył na pamięć i najwyższe uznanie. 

Trudno o Burmistrzu mówić „był”, bo wciąż przed oczami mam jego postać. Dostojnie przemierzał korytarze urzędu, 
uśmiechnięty, rzeczowy, pełen pasji, aby z Ciechocinka uczynić miasto zdrowia i festiwali.

Zbigniew Sosnowski
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ostatnie pożegnania...
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Przyszliśmy tu po to, by pożegnać naszego przyjaciela, Leszka Dzierżewicza. [...] Śmierć nigdy nie przychodzi wtedy, 
kiedy trzeba. I również do niego przyszła za wcześnie. A on, jak zawsze subtelny, elegancki, podszedł do tego na swój 

sposób, jakby nie chciał nikomu wadzić, jakby nie chciał burzyć swojego dnia, jakby zaraz miał do nas wrócić. [...] Cóż on 
by nam powiedział? Być może ten wielki animator, propagator kultry nawiązałby do wiersza, może Adama Mickiewicza. „Na 
każdym miejscu i o każdej dobie, / Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, / Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, 

/ Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił”.

Adam Potaczek
Wicestarosta Aleksandrowski

W Toruniu, bardzo blisko, po sąsiedzku, przeżywamy i przeżywaliśmy ten moment, kiedy dowiedzieliśmy się o nagłej 
śmierci Burmistrza Leszka Dzierżewicza. Dla nas to nie tylko wzorcowy gospodarz Ciechocinka, ale także wielki przyjaciel. 

Dlatego żegnam Leszka czcią, bólem i serdeczną pamięcią. Przede wszystkim budził ogromny szacunek tym, czego 
dokonywał tutaj, w Ciechocinku. Był to format aktywnego, wyjątkowego samorządowca. […] Dla nas było ważne to, że 
walory Ciechocinka przekładał także na rozwój całej Rzeczypospolitej. A lubił eksponować je także wraz ze światowym 

dziedzictwem kopernikańskiego Torunia. Czasem mówiliśmy, że Toruń nie byłby znany w Polsce, gdyby nie Ciechocinek. 
Bo to do Ciechocinka przyjeżdżali ci, którzy później jadą odwiedzić także i sąsiednie miasto ze starówką wpisaną na 

listę światowego dziedzictwa UNESCO. [...] Dzielę z państwem ból i osamotnienie ufając, że ponad cierpieniem i żałobą 
dostrzeżecie nadzieję, której siła pozostaje w szlachetnym charakterze człowieka, który odszedł i jego dobroci, którą 

potrafił umiejętnie się dzielić i którego kochaliśmy i szanowaliśmy. [...] Czcigodny Panie Burmistrzu, drogi Leszku, 
w imieniu kopernikańskiego Torunia żegnam Cię, wiedząc, iż ten żal i honory jakie są Tobie oddawane, nie tylko są Tobie 
należne, ale są także tymi, które wypływają głęboko z serc. Dziękuję za lata dobrego koleżeństwa i bycia dla mnie i dla 

Torunia prawdziwym wzorem.

Michał Zaleski
Prezydent Torunia

Wszyscy znali Leszka Dzierżewicza jako cenionego, wybitnego samorządowca, w pełni zaangażowanego w sprawy 
Ciechocinka i bez reszty oddanego swojemu miastu. Wszyscy znali go jako człowieka niezwykle kompetentnego, człowieka 
wielkiej kultury osobistej i kultury słowa, wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka. Znali go jako tego, który przez 
25 lat wywarł swoje pozytywne piętno na rozwoju Ciechocinka, który po prostu Ciechocinek kochał. Nie wszyscy jednak 

wiedzieli, że Leszek Dzierżewicz był aktywnym działaczem naszej rodziny gmin uzdrowiskowych [...] nie wszyscy wiedzą, 
że poświęcał swój prywatny czas, by pomagać polskim uzdrowiskom. To Leszek walczył i zabiegał o pieniądze na rozwój 
i rewitalizację wszystkich uzdrowisk. Walczył o nowe projekty, programy, rozwiązania prawne. [...] Był wszędzie tam, 

gdzie rozstrzygał się los uzdrowisk. [...] Niestety, tacy ludzie jak on zawsze odchodzą za szybko.

Jan Golba
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

Leszek zaistniał w ostatnim 20-leciu jako wspaniały inicjator, organizator i realizator w rozległym obszarze działań, 
głównie samorządowych, ale też edukacyjnych, kulturalnych i społecznych. Można nawet powiedzieć, że były to działania 

mistrzowskie. I mistrzowsko godne jest naśladowanie jego działań szczególnie w obszarze kulturalnym, gospodarczym 
i społecznym.

Zygmunt Wiatrowski
profesor nauk humanistycznych

Znaliśmy go każdy z trochę innej strony. Inaczej wspominać go będzie rodzina, współpracownicy z Urzędu Miasta, 
przyjaciele, znajomi, ale również mieszkańcy Ciechocinka i można powiedzieć miliony kuracjuszy odwiedzających 
Ciechocinek [...] Zapamiętamy go jako kreatora, jako spiritus movens wielkich wydarzeń kulturalnych, które tu, 

w Ciechocinku, co roku się odbywały. Te setki festiwali, koncertów, spotkań artystycznych, to m.in. jego zasługa.

Jan Krzysztof Ardanowski
Poseł na Sejm

Na śmierć nigdy nie ma dobrej pory i zawsze wydaje się, że przyszła za wcześnie. Nie inaczej jest w przypadku 
naszego zmarłego Burmistrza, Leszka Dzierżewicza. [...] Był człowiekiem niezwykłym, a jego niezwykłość przejawiała 

się w drobnych gestach, bardzo chętnie pomagał potrzebującym i udzielał się charytatywnie. Krzywda innych nie 
była mu obojętna. Leszek Dzierżewicz już na zawsze pozostanie legendą Ciechocinka. [...] Drogi Leszku, dzięki Twoim 

intensywnym działaniom Ciechocinek zyskał miano Perły Uzdrowisk Polski i stał się wyraźnie rozpoznawalny w kraju i za 
granicą. Z ogromną energią i zaangażowaniem dbałeś o renomę Ciechocinka, pielęgnowałeś jego dziedzictwo kulturowe, 

angażowałeś się w kontynuację bogatej spuścizny historycznej, pozyskiwałeś znakomitych lekarzy i rehabilitantów, którzy 
działali w kurorcie na przestrzeni minionych lat. [...] Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci jako osoba o ogromnej 

wrażliwości na drugiego człowieka, osoba niezwykłej kultury, niestrudzenie dbająca o rozwój miasta i regionu.

Józef Łyczak
Senator
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W 1996 roku zostałem proboszczem parafii wojskowej w Ciechocinku. I tam po raz pierwszy, na wmurowaniu kamienia 
węgielnego, na poświęceniu tej świątyni, spotkałem Leszka. [...] Miał on postawę prawdziwie chrześcijańską. Jak mówił 

jeden ze świętych spotykając człowieka na swojej drodze „Chrystus zmartwychwstał twoja radość”. I ta radość była 
właśnie w Leszku. Ostatnio widzieliśmy się dwa tygodnie temu i powiedzieliśmy sobie „do następnego spotkania”. I można 
powiedzieć, do następnego spotkania tam, gdzie wszyscy dojdziemy i spotkamy się, wymienimy się radosnym uśmiechem.

Mikołaj Hajduczenia
proboszcz prawosławnej parafii św. Mikołaja w Toruniu

Odszedł wspaniały człowiek. Mądry, konsekwentny samorządowiec. Osoba o wielkim sercu, otwartym na potrzeby różnych 
środowisk, z ogromną empatią do drugiego człowieka. Zawsze służył ludziom, był nieocenionym wsparciem dla naszych 

działań na rzecz seniorów. Pozostanie na zawsze w Naszej Pamięci.

Wiesława Taranowska
Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku

Żadna śmierć nie przychodzi w porę, ale ta śmierć przyszła zupełnie nie w czas i przerwała Jego dzieło nieustannej pracy, 
nieustannego tworzenia dla miasta, któremu poświęcił życie. Leszek pozostawił po sobie ogromny dorobek. Pokazał jak 

w przestrzeni publicznej można być osobą najpiękniejszego dialogu i przyjaźni. W tej wrażliwej i ujmującej filozofii 
św. Augustyna jest takie pojęcie, że kiedy opuszczamy ten ziemski świat, to co dzieje się we wszechświecie, dzieje się 
poza czasem. Drogi Leszku, już poza tym ziemskim światem, w tej przestrzeni gdzie czas nie istnieje, niech odnajdują 
się te piękne słowa, które tu dzisiaj padały i już jako skrzydlate piękne hołdy dla tego co zrobiłeś, przypominają nam 
wszystkim kim byłeś dla Ciechocinka. Niech w ten pozaczasowy bezkres docierają dzwony Kolegiaty, które Cię dziś 

żegnały. Twój przykład i to, że pozostajesz jedną z najważniejszych postaci w historii Ciechocinka, niech będzie siłą dla 
następnych. 

Jerzy Wenderlich
były Poseł, Wicemarszałek Sejmu

12 lipca 1956 r. w Bydgoszczy przyszedł na świat chłopiec o imieniu Leszek, a po przeżyciu 66 lat i 25 lat posługi jako 
Burmistrz Ciechocinka, Leszek odszedł do Pana w niebiosach. [...] Jak powiedział św. Paweł “Nikt z nas nie żyje dla siebie

 i nikt z nas nie umiera dla siebie”. Żyłeś dla innych drogi Leszku. Zapisałeś złotą kartę w księdze życia ziemskiego
 i w wiecznej pamięci w sercu samego Boga.

ks. prał. Grzegorzak Karolak
proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wirtualna Księga Kondolencyjna

www.ciechocinek.pl/ksiega-kondolencyjna

Słowa pożegnania dla ś.p. Leszka Dzierżewicza 
Burmistrza Ciechocinka można złożyć  w 
Wirtualnej Księdze Kondolencyjnej dostępnej 
pod adresem:
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BAJKA W NOWEJ ODSŁONIE Po zakończeniu rozbudowy budynku Przed-
szkola Samorządowego nr 1 "Bajka" w Cie-
chocinku łatwo zauważyć, że nowa część 
obiektu dzięki nowoczesnej formie i kolo-
rystyce wyraźnie dominuje nad ponad 30 
letnim budynkiem przedszkola.

Stąd wydaje się, że dla stworzenia komplek-
su, który w całości cieszyć i urzekać będzie 
swym wyglądem, wskazane jest przebudo-
wanie jego elewacji. 

Obok przedstawiamy koncepcję, która na-
wiązuje do elementów elewacyjnych nowe-
go budynku, w którym funkcjonuje żłobek 
i dodatkowy oddział przedszkolny. Zawiera 
też nowe elementy takie jak wielobarwne 
puzzle, które rozmieszczone będą także 
w parkanie okalającym kompleks żłobko-
wo-przedszkolny.

SENIORZY NAD WISŁĄ

4 sierpnia seniorzy z Dziennego Domu 
Pobytu MAX w Ciechocinku spędzili czas 
na nadwiślańskiej przystani. Były zaba-
wy i tańce. Nie zabrakło również ogni-
ska i pieczenia kiełbasek. Całość minęła 
w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczestni-
cy wrócili do domów roześmiani i szczę-
śliwi.

 Jadwiga Kułakowska, Anita Kaczorowska, Urszula Majewska

Uroczystość poprzedzona była Mszą 
Świętą, której przewodniczył kapelan 
Policji ks. Prałat Leszek Malinowski. Na-
stępnie uczestnicy przemaszerowali do 
Dworku Prezydenta RP, gdzie odbyła się 
część oficjalna obchodów. Przemówie-
nia wygłosili m.in. Zastępca Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji i Komendanta 
Powiatowego Policji, Parlamentarzyści, 
przedstawiciele samorządów i instytucji 
współpracujących z Policją. W ramach 
wydarzenia rozdano awanse na wyższe 
stopnie oficerskie i podoficerskie, wygło-
szono podziękowania, gratulacje i życze-
nia. Cała uroczystość przebiegła w nie-
zwykle podniosłej atmosferze.

Obchody Święta Policji
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RELAKS DŹWIĘKIEM
W NIEZAPOMINAJCE

ZAKOŃCZENIE ROKU W UDA
W piątek 15 lipca studenci Uniwersytetu 
dla Aktywnych świętowali w restauracji Pa-
tio York zakończenie roku akademickiego. 

Po długim czasie pandemicznym, pełnym 
zakazów nareszcie mogliśmy cieszyć się za-
bawą i tańcem - mówią studenci.

Zakończenie było okazją do skosztowania 
pysznego jedzenia oraz porwania się w wir 
zabawy.

fot. Niezapominajka 

fot. Jadwiga Kułakowska

5 lipca w Klubie Senior + Niezapominaj-
ka odbył się seans relaksacyjny. Seniorzy 
podczas odpoczynku z dźwiękiem szukali 
rozluźnienia.

Spotkanie było możliwe dzięki Pani Mag-
dzie z "Ta chwila", która praktykuje jogę 
od 15 lat, uczestniczy w różnych warszta-
tach rozwoju osobistego, jogi. Ukończyła 
Kurs I i II stopnia masażu dźwiękiem 
Nadigong z Leszkiem Angulskim.

Relaksacja z dźwiękiem to spotkanie dla 
każdego, kto chce wyciszyć zmysły, uspo-
koić oddech, zregenerować się. 

KOSMICZNE WAKACJE ZE SZTUKĄ

18-22 lipca Miejskie Centrum Kultury 

zamieniło się w astronomiczną bazę. 

Wszystko dzięki zaangażowaniu Fun-

dacji Artystycznej KOSMOS i Pracowni 

Rekwizytornia Drzew.  Uczestnicy od po-

czątku do końca samodzielnie stworzyli 

fabularną grę planszową. Pionki i  plan-

sze powstały z materiałów z recyclingu.  

Dużo zajęć realizowanych było w  ple-

nerze. Wędrując ulicami miasta, prze-

żywali różne przygody. Między innymi 

malowano akrylem na płótnie. Stworzo-

no film przenoszący w przyszłość, w któ-

rym  zawarto wiadomość dla kolejnych 

uczestników. Przy okazji poznali sekrety 

tworzenia materiałów wideo. Dzieci na-

uczyły się m.in. obsługi sprzętu, oświe-

tlenia, kompozycji kadru. Nie zabrakło 

też warsztatów aktorsko-teatralnych, 

podczas których stworzono mini spek-

takl.
Kacper Wieczorkowski

fot. MCK Ciechocinek

 Zdrój Ciechociński  11 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Tp9GWvtVZkYRnJ9c92aD15tykDggfkjE1MJwSH6DTZRt6s67vceQu8ZgrHYZLTVJl&id=100057503079282


#Zdaniem Psychologa

MENTALNE STOP

Oddramatyzowć życie, złagodzić codzien-
ne stresy, zwolnić tempo i przywrócić 
właściwą hierarchię sprawom ważnym i 
nieważnym, myśleć pozytywnie – któż z 
nas tego nie potrzebuje. Ileż złych myśli 
rodzi się w codziennych sporach, ile uraz i 
gniewu, wrzodów żołądka czy bólów krzy-
ża. Każdy z nas zna przykłady wlokących 
się w nieskończoność dąsów a powodem 
jest różnica zdań.

Pewnego ranka za późno zadzwonił źle 
nastawiony budzik. Cały dzień może być 
nieudany. On wyskakuje z pościeli prze-
rażony, że spóźni się do pracy, ona złości 
się na niego, że źle nastawił budzik. Obo-
je szarpią dzieciaki, wrzeszcząc, że lenie, 
śpiochy i nie spieszy się im do szkoły. 
Oczywiście wysypują się płatki, wylewa 
się mleko a chleb spada na ziemię masłem 
do dołu; on nie może znaleźć czystej ko-
szuli, ona rajstop bez oczka a dzieci skar-
petek. Wszyscy myślą: koniec świata. A za 
chwilę nie odpali samochód. 

STOP – mówi Richard Carlson ( autor be-
stsellera Don’t Sweat the Small Staff tłum. 
Nie zadręczaj się drobiazgami). I to nie w 
momencie, kiedy już wszyscy wściekli sie-
dzą w samochodzie. Stop o wiele wcze-
śniej. Nie zadzwonił w porę budzik? No to 
trochę spóźnimy się do pracy czy szkoły, 
zdarza się. Można zadzwonić i uprzedzić o 
spóźnieniu. On może iść w swetrze a ona 

w spodniach, które leżą pod ręką a któż 
zauważy skarpetki nie do pary.   Kiedy w 
filmie nie uda się scena, to się ją powtarza. 
A gdyby tak, kiedy źle zaczął się dzień, po-
zwolić sobie na 2 minuty wrócić do łóżka 
i zacząć go od nowa – już budzik czy mle-
ko nie mają znaczenia. W duszy spokój, w 
sercu harmonia, w umyśle jasność. Wy-
szło nie tak, jak chcemy, więc stop, klaps i 
zaczynamy od nowa. To oczywiście nie za-
wsze jest wykonalne, bo bywają nadzwy-
czaj ważne terminy, umówione spotkania, 
odjazdy pociągów czy wylot samolotu. 
Ale mentalne STOP możliwe jest prawie 
w każdej sytuacji. Zatrzymaj się, pomyśl 
przez chwilę, jakie znaczenie naprawdę 
ma dany fakt, choćby i przykry, choćby w 
skutkach niezbyt korzystny. Pomyśl, bez 
paniki. Komu się uda pomyśleć realistycz-
nie stwierdza, że myślenie o frustrujących 
niedogodnościach w kategoriach „koniec 
świata” jest zdecydowanie przesadzone.
 
W książce Carlsona chodzi o uruchomie-
nie zdrowego rozsądku na przekór wzbu-
rzonym nerwom. Jedna z lekcji mówi: 
„gdy cię coś zdenerwuje, pomyśl, jakie 
znaczenie będzie miała ta sprawa za rok?” 
Większość codziennych sporów, spóź-
nień do pracy czy szkoły, rozładowanych 
akumulatorów w naszych samochodach, 
po pewnym czasie, nie znaczą więcej niż 
zeszłoroczny śnieg. Inna lekcja mówi: 
„pozwól innym mieć swoje zdanie” – jak 

AUTOR: MONIKA KOFEL-DUDZIAK
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wiele osób przestaje ze sobą rozmawiać 
z powodu różnicy zdań w mało istotnych 
kwestiach. Kolejna lekcja - „dokąd zmie-
rzasz, tam się znajdziesz” – kierunek za-
leży od nas. Można go sobie obrać wedle 
życzenia. Nasze myśli są niczym magnesy 
przyciągające to, o czym myślimy. Jeśli 
przykładowo wierzymy, że otaczający nas 
świat jest zły, to nasze myśli będą niespo-
kojne a rzeczywistość wyda nam się szara, 
nieciekawa i niebezpieczna. Wciągniemy 
w swoje życie okropnych ludzi i sytuacje, 
a te z kolei potwierdzą nasz obraz świata.  
Koncentrując się na porażce, tworzymy 
w umyśle tak silny obraz porażki, że staje 
się ona faktem.  Jeśli natomiast założymy 
jasny filtr, zauważymy dobro, życzliwość 
i piękno. Można kierować się dążeniem 
do osiągnięcia spokojnego i pogodnego 
nastroju a wtedy wylane mleko nie ziry-
tuje nas tak bardzo – będzie to tylko mini-
malna niedogodność. Koncentrując się na 
pozytywnej wizji,  będziemy ją realizować. 
Nie marnujmy czasu na to, by irytować się 
drobiazgami, frustrować się błahostkami. 
Dostawanie szału, słysząc czyjeś odmien-
ne zdanie, często naprawdę nie ma sen-
su. Stosujmy mentalne STOP, aby osiągać 
spokój. To właśnie on jest najlepszym do-
radcą w każdej sytuacji. 

Monika Kofel-Dudziak  
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ALDONA NOCNA

ŚW. RAFAŁ KALINOWSKI
#Na deptaku w Ciechocinku

#Na deptaku w Ciechocinku

Przez dziesiątki lat do uzdrowiska przyjeżdżało 
wielu znanych ludzi. Podczas spacerów w alejach 
parkowych można było spotkać aktorów, polity-
ków, dziennikarzy czy pisarzy. Cykl „Na deptaku 
w Ciechocinku” poświęcony jest ciechocińskim 
śladom interesujących postaci, a jest ich napraw-
dę bardzo wiele. 

W tym roku minie 115. rocznica śmierci Józe-
fa Kalinowskiego, znanego jako św. Rafał. Jest 
patronem Sybiraków, inżynierów, kolejarzy, żoł-
nierzy i oficerów oraz osób, które przeżywają 
trudne bądź beznadziejne sprawy. W jego nie-
zwykłej biografii jest także akcent ciechociński.

Przyszedł na świat 1 września 1835 roku 
w Wilnie w rodzinie szlacheckiej. Duży wpływ 
na wychowanie Józefa miała macocha, Zofia 
z Puttkamerów, córka Maryli Wereszczaków-
ny, którą cechowała głęboka pobożność. Jego 
ojciec Andrzej był nauczycielem, a przez wiele 
lat dyrektorem w Instytucie Szlacheckim, elitar-
nej szkole z internatem, która była przeznaczo-
na dla młodzieży pochodzącej ze szlacheckich 
i zamożnych rodzin. Nauczyciele byli Polakami 
i dbali o wychowanie patriotyczne swoich pod-
opiecznych w trudnych czasach zaborów. Józef 
był jednym z najlepszych uczniów tej placówki, 
a jego nazwisko było wyryte na tablicy marmu-
rowej tablicy powieszonej na ścianie budynku 
szkoły.

Miał zdolności do przedmiotów ścisłych, mógł 
wstąpić do wojska i kontynuować naukę. Jednak 
ojciec nie zgodził się na to, by syn wyjechał do 
Rosji, dlatego od 1850 roku młody Józef  kształ-
cił się w Instytucie Agronomicznym w Horach-
-Horkach niedaleko Orszy. Po półtorarocznym 
studiowaniu rolnictwa, które nie dawało mu ra-
dości, przeniósł się za zgodą ojca do Petersbur-
ga. Kształcił się w Mikołajewskiej Akademii In-
żynierskiej, w której studiowało wielu Polaków. 
Interesowały go przedmioty techniczne i inży-
nierskie. W 1856 roku ukończył ze stopniem 
„nadzwyczaj celującym” studia, otrzymał tytuł 
zawodowy i stopień inżyniera-podchorążego, 
rozpoczął też pracę jako adiunkt matematyki 
w swojej uczelni. 

Jednak nie interesowała go praca dydaktyczna, 
męczyła atmosfera carskiej stolicy. Dużo czytał, 
podjął próby literackie. Zdecydował się opuścić 
akademię i otrzymawszy zgodę, zatrudnił się 
w przy budowie linii kolejowej Kursk – Kijów 
– Odessa. Kiedy prace budowlane zostały za-
wieszone ze względów finansowych, wyjechał 
na urlop w rodzinne strony i stał się świadkiem 
ożywienia patriotycznego swoich rodaków, któ-
rzy zaczęli myśleć o powstaniu zbrojnym. Spo-
tkał wielu kolegów z lat szkolnych, którzy jako 
emisariusze wędrowali po kraju. Jesienią 1860 
roku na własną prośbę otrzymał przydział do 
Inżynierskiej Komendy w Brześciu Litewskim. 
Jego zadaniem było rozbudowywanie fortyfika-
cji i budowa prochowni.

Latem 1861 roku wyjechał na leczenie do Cie-
chocinka. Korzystał z kąpieli solankowych, spa-
cerował pod tężniami. Z zachowanych listów 
wynika, że drażnili go Rosjanie, którzy swoim 
niestosownym zachowaniem zakłócali nabo-
żeństwo katolików w miejscowej kaplicy (ko-
ścioła jeszcze wówczas nie wybudowano). Na 
kuracji poznał Karolinę Nowowiejską i Ludwikę 
Młocką, która starała się swatać Józefa z Ce- Aldona Nocna

liną Gruszecką, poznaną kilka lat wcześniej na 
wakacjach w Musiczach. Panna była urodziwa 
i dobra. Oboje mieli podobne ideały, byli sobie 
bardzo bliscy. Jednak plany matrymonialne nie 
zostały zrealizowane. Józef Kalinowski nie był 
dobrą partią, gdyż nie miał stałego zajęcia, wy-
starczających dochodów, by utrzymać rodzinę. 
Celina została wydana za mąż przez rodziców za 
bogatego ziemianina Adam Domańskiego, a  Jó-
zef nigdy się nie ożenił, ale całe życie pamiętał 
o swojej wybrance, pisał o niej w listach, a kiedy 
zmarła, często się za nią modlił.

Młody Józef coraz częściej myślał o porzuceniu 
wojska ze względu na zdrowie. Lekarze radzili 
mu, by zmienił tryb życia na bardziej spokojny 
i osiadł na wsi. Stąd w listach do rodziny wysy-
łanych z Ciechocinka pojawiają się plany wzię-
cia w dzierżawę gospodarstwa.  W maju 1863 
roku jego prośba o dymisję z wojska została 
przyjęta. Wówczas nawiązał kontakty z ludźmi, 
którzy byli zaangażowani w sprawy powstańcze 
i przyjął obowiązki Naczelnika Wydziału Wojny 
w Wydziale Wykonawczym Litwy, a oficjalnie 
był nauczycielem gimnazjalnym w Wilnie. Ka-
linowski stał się świadkiem terroru carskiego, 
był obecny na egzekucji  dowódcy sił powstań-
czych na Litwie Zygmunta Sierakowskiego. Co-
raz więcej jego znajomych było aresztowanych. 
Również i on nie uniknął represji. Za swoją dzia-
łalność został aresztowany i skazany na karę 
śmierci. Zamieniono ją na dziesięć lat ciężkiej 
katorgi, pozbawienie szlachectwa, praw stanu 
i rang wojskowych.

W lipcu 1864 roku opuścił rodzinne strony 
i kilka miesięcy potem, po wędrówce etapami 
z grupą innych skazańców, dotarł do Irkucka. Tu 
dowiedział się, że miejscem odbywania katorgi 
będzie Usole. Razem z innymi zesłańcami za-
mieszkał w koszarach usytuowanych na wyspie 
na rzece Angarze. Pisał do bliskich: „Na wyspie 
znajdują się warzelnie soli, w których pracujemy 
i źródła słone, bardzo podobne do tych, w któ-
rych się kąpałem w Ciechocinku. Korzystając 
z tej zręczności, prowadzę dalej moją kurację 
ciechocińską i już dziesięć wanien w tutejszym 
Zakładzie Mineralnych Kąpieli wziąłem.” Obda-
rzony talentem rysownika, ilustrował listy do 
rodziny, m. in. widokiem warzelni soli i koszar 
w Usolu.

Na mocy amnestii kara ciężkich robót została 
zamieniona na przymusowe osiedlenie w guber-
ni irkuckiej, z czego Józef Kalinowski skorzystał. 
Przeniósł się do Irkucka, gdzie mieszkało wielu 
Polaków. Zarabiał udzielaniem lekcji, pomagał 
Benedyktowi Dybowskiemu w badaniach Baj-
kału oraz księdzu w kancelarii, uczył w szkółce 
parafialnej. Nie zapominał o samokształceniu. 
Już wówczas był ceniony. Dybowski pisał o nim: 
„Jego tolerancja anielska, jego miłość ludzi, jego 
wyrozumiałość, jego uszanowanie dla obecnych 
poglądów etc. czyniły z niego człowieka tej mia-
ry, jakiej dzisiaj nie potykamy wśród ludzi poko-
lenia niniejszego”.

Dokument uwalniający go z zesłania zastał go 
w Permie. Po dziesięciu latach wraca do Pol-
ski. Posiadając doświadczenie korepetytora 
i wychowawcy, został nauczycielem młodego 
księcia Augusta Czartoryskiego, na którego 
miał duży wpływ (To późniejszy beatyfikowany 
salezjanin). Wyjechał ze swoim podopiecznym 
do Paryża, przebywał z chorowitym księciem 
w uzdrowiskach. W lipcu 1877 r. podjął ważną 
decyzję życiową. Udał się do domu nowicjackie-
go karmelitów bosych w Grazu w Austrii. Został 
zakonnikiem, złożył śluby zakonne i przybrał 
imię Rafał. Powrócił do Polski i osiadł w Czer-
nej. W 1882 roku po otrzymaniu święceń ka-
płańskich został przeorem klasztoru. Oddał się 
pracy jego odnowienia. Zasłynął jako mądry 
duszpasterz i społecznik, pamiętał o swoich 
wychowankach syberyjskich. Wielokrotnie go-
ścił św. Alberta Chmielowskiego. Zajmował się 
również historią kultu św. Józefa i M atki Bo-
skiej w zakonie karmelitańskim w Polsce. Żywił 
nadzieję na jedność Kościoła. Pod koniec życia 
został wybrany przeorem klasztoru w Wadowi-
cach. Zmarł tam w 1907 roku i został pochowa-
ny na cmentarzu w Czernej.

20 lat po jego śmierci polscy karmelici bosi 
zaczęli czynić starania o rozpoczęcie procesu 
kanonizacyjnego, który trwał do 1965 roku. 
W 1980 roku papież Jan Paweł II podpisał de-
kret o heroiczności cnót Rafała Kalinowskiego, 
a w 1983 roku kanonizował go na krakowskich 
Błoniach. 17 listopada 1991 roku Rafał Kali-
nowski został kanonizowany w Rzymie.
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MIĘDZYPOKOLENIOWA INTEGRACJA
Stowarzyszenie "Nasza Ostoja" realizuje 
projekt finansowany z Budżetu Samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. 
"Aktywni z seniorem". Założeniem projektu 
jest bowiem współpraca naszych seniorów 
z młodzieżą. Seniorzy i młodzież wzajemnie 
się poznają, aby wypracować wspólną płasz-
czyznę działania i wymiany doświadczeń.

W tym celu, w lipcu wybrali się wspólną 
przejażdżkę po Wiśle, aby poznać walory 
tej rzeki oraz spędzić miło czas przy rozmo-
wach. W działania włączył się Klub Sporto-
wy Wędkarstwa Wyczynowo Rekreacyjnego 
w Dolinie Ciechocińskiej. Dziękujemy!

ZESKANUJ
I ZOBACZ 

EFEKTY ZAJĘĆ!

Przygotowujemy się do wystawy fotogra-
ficznej „Nić i nitka”. Poszerzyliśmy swoją wie-
dzę na temat fotografii w trakcie warsztatów 
poprowadzonych przez Sandrę. Zapoznali-
śmy się z wiedzą teoretyczną oraz praktycz-
ną – zrobiliśmy zdjęcia swoich ulubionych 
przedmiotów w namiocie bezcieniowym. 
Poznaliśmy również popularne akcesoria 
fotograficzne.  Zajęcia przebiegały w życz-
liwej i przyjemnej atmosferze. Naładowani 
pozytywnie uczestnicy zaplanowali zajęcia 
plenerowe.  Będzie, będzie się działo! Zatem 
do zobaczenia!

Agata Krzyżanowska

fot. Sandra Kołodziejska

fot. Sandra Kołodziejska

fot. Sandra Kołodziejska

fot. Sandra Kołodziejska

fot. Sandra Kołodziejska fot. Sandra Kołodziejska
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XVII Festiwal Wielka Gala Tenorów, 
jak co roku przyniósł wiele pięknych 
i niezapomnianych chwil. Trzy dni fe-
stiwalowe: 8, 9 i 10 lipca przepełnio-
ne były czarującymi wykonaniami 
największych przebojów operowych 
i operetkowych. 

Brawurowym wykonaniem, a cap-
pella, pieśni neapolitańskiej "O sole 
mio" Eduardo Di Capua rozpoczął 
osiemnastą już edycję  Festiwalu 
"Wielka Gala Tenorów" Dariusz Sta-
chura, dyrektor artystyczny Festiwa-
lu.

Następnie wielotysięczna publicz-
ność wysłuchała wspaniałych wy-
konań znanych i lubianych arii 
i  piosenek, nierzadko światowych 
przebojów. Obok występów soli-

stów, publiczności zaprezentowały 
się duety, które tradycyjnie wykona-
ły pieśni o miłości. 

Choć drugiego dnia festiwalu aura 
nie dopisała, koncert się odbył, 
a  przygotowany repertuar został 
zrealizowany w całości. Wysłuchać 
można było "Besame mucho", mek-
sykańską pieśń "Granada", piesni ne-
apolitańskie z takimi utworami jak 
"Santa Lucia", "O sole mio", czy "Tor-
naa Surriento". Na zakończenie arty-
ści zaśpiewali dedykowaną wspania-
łej ciechocińskiej publiczności, pieśń 
"La spagnola". 

Ostatniego dnia, ciechocińska pu-
bliczności gromkimi brawami oce-
niała występy solistów. Laureaci 
otrzymali okolicznościowe dyplomy 

i nagrody finansowe. Po zakończeniu 
"Bitwy na głosy", w której rywalizo-
wali studenci Akadamii Muzycznych, 
odbył się program musicalowy. Sceną 
zawładnęli artyści Opery i Filharmo-
nii Podlaskiej, którzy w pełnym eks-
presji i dynamiki programie połączyli 
świetnie wykonane piosenki, dialogi, 
taniec i muzykę. Były więc nieśmier-
telne rock and rollowe przeboje Kasi 
Sobczyk oraz szlagiery Eugeniusza 
Bodo.

Szczególne podziękowania należą 
się Dariuszowi Stachurze, wielolet-
niemu Dyrektorowi Festiwalu, który 
niczym za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki, na trzy dni przeniósł 
publiczność w magiczny, operowy 
świat.
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Przyjmujemy zgłoszenia w kategoriach: •  Najpiękniejszy ogród  •  Najpiękniejszy balkon  •

Chętni mogą zgłaszać swój udział w Punkcie Informacji Turystycznej przy ulicy Zdrojowej 2B, 

telefonicznie pod numerem 54 416 01 60 lub drogą elektroniczną na adres: it@ciechocinek.pl

Konkurs„Zielony Ciechocinek”„Zielony Ciechocinek”

Przegląd zgłoszonych oraz wybranych przez komisję ogrodów i balkonów zostanie przeprowadzony do 15 sierpnia



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

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19 oraz na 
stronie internetowej www.bip.ciechocinek.pl zamiesz-
czono wykazy nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Ciechocinek przeznaczone 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:  19.09.
• Dziarski Tomasz t.dziarski@ciechocinek.pl:  26.09.
• Jucewicz Jarosław j.jucewicz@ciechocinek.pl:  03.10.
• Kędzierska Jolanta j.kedzierska@ciechocinek.pl:  10.10.
• Lipiński Kazimierz k.lipinski@ciechocinek.pl:  17.10.
• Marzec Robert r.marzec@ciechocinek.pl:  24.10.
• Rosiński Paweł p.rosinski@ciechocinek.pl:  31.10.
• Rybczyńska Agnieszka a.rybczynska@ciechocinek.pl:  07.11.
• Skibiński Daniel d.skibinski@ciechocinek.pl: 14.11.
• Skotnicki Wojciech w.skotnicki@ciechocinek.pl:  21.11.
• Sobieraj Sebastian s.sobieraj@ciechocinek.pl:  22.08, 28.11.
• Szadłowski Dariusz d.szadlowski@ciechocinek.pl:  29.08, 05.12.
• Wesołowski Paweł p.wesolowski@ciechocinek.pl:  05.09, 12.12.
• Zieliński Wojciech w.zielinski@ciechocinek.pl:  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

Inwestycja realizowana przy ulicy Żytniej obejmuje bu-
dowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami 
i  studniami. Dodatkowo zbudowany zostanie fragment 
kolektora sanitarnego, kanały technologiczne dla sieci 
światłowodowych i teletechnicznych, oświetlenie ulicz-
ne, nawierzchnia drogi i chodnika na długości blisko 
800 m.

Aktualnie trwają prace przy układaniu kolektora desz-
czowego i lokalizowanie studni. Ten zakres prac powi-
nien być zakończony do końca sierpnia. 

Znacznie szybciej, bo do końca lipca, zakończą się prace 
przy układaniu "deszczówki" w pasie drogowym ulicy 
Sportowej. Roboty w tym zakresie są bardzo zaawanso-
wane, ułożono ponad 650 m kolektora.

Zadania wykonuje toruńska firma Onde S.A. Wartość 
kontraktu wynosi 5,8 mln zł, z tego 4,7 mln. zł to środki fi-
nansowe pochodzące z Rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych "Polski Ład".

INWETYCJE
 DROGOWE W TOKU
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W drugiej części tegorocznych wakacji 
w Ciechocinku - mieście zdrowia, kwiatów 
i festiwali, odbędzie się I Międzynarodowy 
Festiwal i Konkurs Wokalny – Vistula So-
unds. Celem jest stworzenie cyklicznego 
przedsięwzięcia muzycznego kultywują-
cego tradycję polskiej oraz światowej pio-
senki, podczas którego chętni będą mogli 
przystąpić do jednego lub obu z dwóch 
konkursów wokalnych: Konkursu Piosenki 
Polskiej oraz Konkursu Piosenki Międzyna-
rodowej. Mieszkańcy Ciechocinka i okolic, 
turyści oraz kuracjusze uzdrowiska otrzy-
mają wyjątkowy prezent, który pozwoli im 
spędzić wakacyjny czas wolny z rodziną, 
twórczo i wyjątkowo. Na tę zupełnie nie-
odpłatną ucztę dla (d)ucha w dniach 15-19 
sierpnia 2022 roku zapraszają organizato-
rzy wraz z Urzędem Miasta Ciechocinek.  
Do końca czerwca br. przyjmowane były 
też zgłoszenia chętnych do udziału w kon-
kursach.

Położony poza dużymi centrami kultural-
nymi Ciechocinek dysponuje znakomitymi 
warunkami infrastrukturalnymi i przyrod-
niczymi do realizacji przedsięwzięć mu-
zycznych. Znany jest z wielu wydarzeń 
muzycznych, z których większość zdążyła 
już przejść do historii. Vistula Sounds ma 
szansę zapełnić lukę i stworzyć zupełnie 
nową jakość, oferując wszystkim meloma-
nom wyjątkowe spotkanie kultur i muzyki.

– Jesteśmy zachwyceni, że możemy pol-
skiej publiczności zaproponować tak nie-
zwykłe wydarzenie muzyczne. Pierwsza 
edycja naszego festiwalu, początkowo 
zaplanowana na lato 2020 roku, została 
z powodu pandemii dwukrotnie przesunię-
ta. Liczymy, że w tym roku doprowadzimy 
nasz projekt do szczęśliwego finału – emo-

cjonuje się mieszkający od lat w Polsce Or-
mianin, Sar Sargsyan, właściciel pięknego 
barytonu, pomysłodawca i dyrektor arty-
styczny festiwalu Vistula Sounds. – Czeka-
my na przyjazd zagranicznych gości, w tym 
młodych artystów, z wielu krajów świata, 
i oczywiście z Polski. Oprócz konkursu wo-
kalnego przeznaczonego dla uczestników 
walczących o nagrody, publiczność bę-
dzie miała okazję bez żadnych opłat wziąć 
udział w uroczystym koncercie otwarcia, 
koncercie piosenki szantowej, koncercie 
galowym laureatów, uroczystej ceremo-
nii wręczenia nagród oraz licznych wyda-
rzeniach towarzyszących. Zachęcamy do 
śledzenia naszej strony, gdzie znajdują się 
wszystkie aktualne informacje – dodał Sar 
Sargsyan.

W składzie międzynarodowego jury, na 
czele którego stanie pierwsza dama pol-
skiej sceny muzycznej – Grażyna Brodziń-
ska, znajdą się polskie i zagraniczne au-
torytety muzyczne i wokalne – gwiazdy, 
śpiewacy, piosenkarze, muzycy, pedagodzy 
wokalni. Wśród polskich członków jury 
znajdują się ponadto wokalistka jazzowa 
i pedagożka muzyczna – Joanna Zagdań-
ska, wokalista, dyrektor Muzeum Polskiej 
Piosenki w Opolu i kulturoznawca –  Jaro-
sław Wasik, wokalista musicalowy – Janusz 
Kruciński, a także jeden z najlepszych pol-
skich gitarzystów, rodowity ciechocinianin 
– Sławomir Małecki. Wśród pozostałych 
członków jury znajdują się Anna Poghosy-
an (Armenia), Veronika Yanovskaya (Biało-
ruś), Rossi Yordanova (Bułgaria), Aldegunda 
(Litwa), Claire McCartin (Malta) oraz Mitya 
Effterman (Mołdawia), a także Illaria (Ukra-
ina). 

Już teraz festiwal może pochwalić się ho-
norowymi patronatami, w tym wojewody 
województwa kujawsko-pomorskiego, 
marszałka kujawsko-pomorskiego, staro-
sty aleksandrowskiego i przewodniczącego 
Rady Miejskiej Ciechocinka.

– Po okresie przerwy spowodowanej pan-
demią i związanymi z nią obostrzeniami 
wszyscy z wytęsknieniem czekamy na 
powrót do normalności. W Ciechocinku 
oznacza to liczne wydarzenia kulturalne 

W CIECHOCINKU W RAMACH KONKURSÓW WOKALNYCH ZMIERZY SIĘ 
ZE SOBĄ 100 UCZESTNIKÓW Z 15 KRAJÓW.

i muzyczne, angażujące zarówno lokalną 
społeczność, jak i kuracjuszy oraz tury-
stów – powiedział Leszek Dzierżewicz, 
burmistrz Ciechocinka. – Z naszego do-
rocznego kalendarza imprez wypadły nie-
które znane wcześniej festiwale, dlatego 
tak bardzo cieszymy się na współpracę 
z organizatorami Vistula Sounds, którzy 
zapowiadają prawdziwy najazd uczestni-
ków z różnych stron świata. Z dumą za-
prezentujemy im nasze największe skarby, 
ponieważ festiwal odbywać się będzie 
w rozpoznawalnych ciechocińskich lokali-
zacjach, takich jak zabytkowy Teatr Letni, 
Muszla Koncertowa w Parku Zdrojowym, 
Przystań nad Wisłą, czy Ciechociński Dep-
tak Sław – dodał Leszek Dzierżewicz.

Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Wo-
kalny Vistula Sounds ma ambicje stać się 
coroczną, cykliczną imprezą o zasięgu mię-
dzynarodowym, z udziałem zagranicznych 
oraz polskich uczestników, gości i jurorów. 
Organizatorzy gwarantują wysoki poziom 
artystyczny i organizacyjny, a oprócz zma-
gań wokalistów o Grand Prix celem festi-
walu jest także promocja naszego kraju, 
polskiej kultury i tradycji wśród młodego 
pokolenia polskich oraz zagranicznych 
gości. Festiwale muzyczne stają się co-
raz popularniejszą formą spędzania czasu 
wolnego, rozwijają turystykę, wzbogacają 
życie ludzi i umożliwiają wspólne dzielenie 
się przeżyciami. 

Szczegółowe informacje o festiwalu znaj-
dują się pod tym linkiem.
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TĘŻNIE ODDANE 

Odebrano prace remontowe przy tęż-
niach – największej w Europie konstruk-
cji drewnianej do odparowywania wody 
z solanki.  

Prace rozpoczęły się od renowacji Tężni 
nr 3.  Ściągnięta została z nich tarnina, 
uszczelnione zostały zbiorniki solanko-
we. Zamontowany został również wia-
trak. Następnie zaczęto rewitalizację 
Tężni nr 1 – od tunelu aż do jej końca. 
Uszczelniono również zbiorniki. Wymie-
niono tarninę we wszystkich tężniach. 
Wyremontowano również alejki space-
rowe i budynek pompowni solanki.

Solankę do tężni pompuje się ze źródła 
nr 11 (fontanna “Grzybek”) i wtłacza na 
górę do korytek zainstalowanych na ich 
szczycie. Stąd solanka przesącza się kro-
plami po ścianach tężni i pod wpływem 
wiatru i promieni słonecznych intensyw-
nie paruje. Wokół tężni tworzy się słyn-
ny, bogaty w jod mikroklimat tworzący 
naturalne, lecznicze inhalatorium.

W trakcie prac remontowych były pro-
wadzone badania architektoniczne przez 

Kujawsko-Pomorski Konserwator Zabytków dokonał odbioru 
prac remontowych na terenie parku Tężniowego.

fot. Justyna M
ałecka

dr hab. inż. arch. Urlicha Schaafa. Dzię-
ki nim określono szczegółową technikę 
budowlaną oraz wyznaczono elementy 
konstrukcyjne, które były stosowane do 
budowy symbolu Ciechocinka. Budowa 
tężni I i II trwała od 1824 do 1828 roku, 
trzecia powstała w 1859 roku. Podstawę 
stanowi około 7000 wbitych w ziemię 
dębowych pali, na których umieszczono 
świerkowo-sosnową konstrukcję wypeł-
nioną tarniną, po której spływa solanka.

Zespół tężni jako unikatowy przykład 
budowli technicznych o wysokich walo-
rach historycznych i architektonicznych 
jest wpisany do rejestru zabytków Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
stanowią część pomnika historii.

Wartość całej inwestycji to 21,6 milio-
nów złotych. Realizacja zadania możliwa 
jest dzięki 15 milionom złotych dofinan-
sowania ze środków naszego Regional-
nego Programu Operacyjnego w ramach 
wsparcia na rozwój tak zwanych poten-
cjałów endogenicznych województwa.
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OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DLA MĘŻCZYZN

W dniu 23.07.2022 na boiskach do siat-
kówki plażowej przy Hali Sportowej OSiR, 
odbył się Otwarty Turniej Siatkówki Pla-
żowej dla Mikstów. Udział w rywalizacji 
wzięło 8 par, które zagrały systemem bra-
zylijskim. Po kilku godzinach zmagań wy-
łoniono zwycięzców turnieju.

W dniu 17.07.2022 na boiskach do siat-
kówki plażowej przy Hali Sportowej OSiR, 
odbył się Otwarty Turniej Siatkówki Pla-
żowej dla Mężczyzn. Udział w rywalizacji 
wzięło 13 par, które zagrały systemem 

Turniej Siatkówki Plażowej dla Mikstów

Klasyfikacja końcowa:

1. Graczyk/Suszek
2. Małachowska/Kurowski
3. Dąbrowska/Jankowski
4. Pulikowska/Suhak

Pamiątkowe statetki oraz poczęstunek dla 
uczestników turnieju ufundował ciecho-
ciński OSiR.

Zapraszamy na kolejne imprezy! Do zoba-
czenia!

Justyna Malinowska

brazylijskim. Cieszy nas niezmiernie fakt, 
że poziom rozgrywek był bardzo wysoki. 
Po kilku godzinach zmagań wyłoniono 
zwycięzców turnieju.

Klasyfikacja końcowa:

1. Aleksandrowicz/Droszyński
2. Kołodziejski/Jankowski
3. Lewicki/Więckowski
4. Woźniak/Michalski

Pamiątkowe statetki oraz poczęstunek dla 
uczestników turnieju ufundował ciecho-
ciński OSiR.

Zapraszamy na kolejne imprezy! Do zoba-
czenia!
 Justyna Malinowska

fot.  OSiR Ciechocinek

fot.  OSiR Ciechocinek
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Natalka została przyjęta, z czołową loka-
tą, do Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w Olsztynie. W tym znanym sportowym 
liceum spędzi najbliższe cztery lata, do-
skonaląc technikę pływania. Na początku 
lipca wzięła udział w Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych w pływaniu. Były to 
najważniejsze zawody pływackie w sezo-
nie. Natalii niewiele zabrakło do strefy me-
dalowej. Zmierzyła się z rywalkami z całej 
Polski w czterech konkurencjach. W elimi-
nacjach wywalczyła dwa finały. W finale 
B, 200 m stylem zmiennym uplasowała 
się na 12 pozycji, a w finale A, 400 m rów-
nież stylem zmiennym – zajęła 8 miejsce 
w Polsce. W tych wyczerpujących, czte-
rodniowych mistrzostwach wystartowało 

KOLEJNE SUKCESY NATALII

Poniedziałek, 15 sierpnia 2022

Oficjalna Ceremonia Otwarcia Festiwalu i Konkursu „Vistula Sounds”
� 19:30 Czerwony Dywan
� 20:00  Koncert Otwarcia
  Miejsce: Teatr Letni (ul. M. Kopernika 3, Ciechocinek)

 Wtorek, 16 sierpnia 2022

� 10:00 Konkurs Międzynarodowej Piosenki
  Miejsce: Teatr Letni (ul. M. Kopernika 3, Ciechocinek)

 Środa, 17 sierpnia 2022

� 9:30  Konkurs Polskiej Piosenki 
  Miejsce: Teatr Letni (ul. M. Kopernika 3, Ciechocinek) 
� 16:00  Warsztaty Wokalne;  
   Prowadzenie: Prof. Joanna Zagdańska (Polska); Illaria (Ukraina)
   Miejsce: Teatr Letni (ul. M. Kopernika 3, Ciechocinek) 
� 20:00  Panel dyskusyjny „Spotkanie Kultur”;  
   Prowadzenie: dr Jarosław Wasik (Polska) 
  Miejsce: Hotel Amazonka Conference & Spa****
  (ul. Traugutta 5, Ciechocinek)
� 21:00 Panel dyskusyjny „Od Ordonki do Sanah”, 
  dedykowany Hance Ordonównie 
    Prowadzenie: dr Jarosław Wasik (Polska)
   Miejsce: Hotel Amazonka Conference & Spa****  
  (ul. Traugutta 5, Ciechocinek)

 Czwartek, 18 sierpnia 2022

� 9:30  „Śladami Mikołaja Kopernika” – wycieczka do Torunia
  (dla uczestników Festiwalu)  
� 17:30  Uroczysta Ceremonia wręczenia nagród Festiwalu i Konkursu
  „Vistula Sounds”
             Miejsce: Przystań nad Wisłą (ul. Lipnowska 31, Ciechocinek) 
� 18:30  Koncert piosenki szantowej zespołu „Własny Port”  
             Miejsce: Przystań nad Wisłą (ul. Lipnowska 31, Ciechocinek)

 Piątek, 19 sierpnia 2022
  
� 10:00  „Solankowy szlak” – wycieczka po Ciechocinku
                  (dla uczestników Festiwalu) 
� 19:00  Uroczysty Koncert Galowy oraz wręczenie Grand Prix  
             Miejsce: Muszla Koncertowa (ul. R. Traugutta, 
  Park Zdrojowy, Ciechocinek) 
� 23:00  „Do zobaczenia w Ciechocinku” – wieczór pożegnalny z DJ-em
              (dla uczestników Festiwalu)
  Miejsce: Hotel Amazonka Conference & Spa**** 
  (ul. Traugutta 5, Ciechocinek)

Monday, August 15, 2022

Opening Ceremony of the “Vistula Sounds” Festival & Competition
� 7:30pm  Red Carpet
� 8:00pm  Opening Concert
   Venue: Summer Theatre (ul. M. Kopernika 3, Ciechocinek)

Tuesday, August 16, 2022

� 10:00am International Song Competition
   Venue: Summer Theatre (ul. M. Kopernika 3, Ciechocinek)
  

Wednesday, August 17, 2022

� 9:30am  Polish Song Competition
   Venue: Summer Theatre (ul. M. Kopernika 3, Ciechocinek) 
� 4:00pm  Vocal Master Classes 
            Hosted by: Prof. Joanna Zagdańska (Poland); Illaria (Ukraine)  
   Venue: Summer Theatre (ul. M. Kopernika 3, Ciechocinek) 
� 8:00pm  Panel Discussion “Meeting of Cultures” 
    Moderated by: Dr. Jarosław Wasik (Poland) 
    Venue: Hotelu Amazonka Conference & Spa 
   (ul. Traugutta 5, Ciechocinek)
� 9:00pm  Panel Discussion “From Ordonka to Sanah”, 
   dedicated to Hanka Ordonówna
             Moderated by: Dr. Jarosław Wasik (Poland)
             Venue: Hotel Amazonka Conference & Spa**** 
   (ul. Traugutta 5, Ciechocinek)

Thursday, August 18, 2022

� 9:30am   “In the footsteps of Nicolaus Copernicus” – 
   tour of the city of Torun (For contestants only)  
� 5:30pm   The “Vistula Sounds” Festival & Competition 
   Awards Ceremony 
                 Venue: banks of the Vistula River (Lipnowska 31, Ciechocinek) 
� 6:30pm  Sea shanty concert with the “Własny Port” band  
                 Venue: banks of the Vistula River (Lipnowska 31, Ciechocinek) 
          

Friday, August 19, 2022

� 10:00am  “The Saline Way” – tour of the city of Ciechocinek  
                           (For contestants only)  
� 7:00pm  Gala Concert, Grand Prix Awards Ceremony   
   Venue: Summer Stage (ul. R. Traugutta,
   Park Zdrojowy, Ciechocinek)  
� 11:00pm “Goodbye, Ciechocinek” – a farewell evening with a DJ
                           (For contestants only) 
    Venue: Hotel Amazonka Conference & Spa**** 
   (ul. Traugutta 5, Ciechocinek) 

www.ce.sarsargsyan.com | festiwal@ce.sarsargsyan.com
+48 603 881 419  |  +48 574 189 777
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15-19
SIE

Vistula Sounds

15-19 sierpnia, przystań nad Wisłą, Teatr Letni, Muszla Koncertowa.

W ramach Festiwalu odbędą się w Teatrze Letnim Uroczysty Koncert Otwarcia Festiwalu oraz 2 konkursy: Konkurs 
Międzynarodowej Piosenki i Konkurs Polskiej Piosenki, a także 2 Master Class-y, prowadzone przez międzynarodowych 
i polskich jurorów. Uroczyste wręczenie nagród laureatom wraz z koncertem muzyki szantowej będą miały miejsce nad 

brzegiem Wisły. Koncert Galowy odbędzie się w Muszli Koncertowej.  100 uczestników z 15 krajów. 
Szczegóły na stronie 18.

13
SIE

3. Ciechociński Kabareton, czyli terapia śmiechem

13 sierpnia, godz. 19:00, park Zdrojowy Muszla Koncertowa.

Po raz trzeci w Ciechocinku odbędzie się kabareton. Na scenie muszli 
koncertowej 13 sierpnia wystąpią formacje świetnie znane nie tylko 
miłośnikom gatunku: kabaret CIACH, kabaret CZESUAF oraz Igor 

Kwiatkowski w programie “Pół geniusz, pół kretyn”.

KALENDARZ WYDARZEŃ

w sumie 177 klubów, reprezentowanych 
przez 560 zawodników. W zawodach tak 
wysokiej rangi wyniki osiągnięte przez Na-
talię są imponujące. 

24 lipca Natalia wystartowała w X Mi-
strzostwach Polski w Pływaniu Długo-
dystansowym na Wodach Otwartych 
organizowanych na jeziorze Zamkowym 
w Wąbrzeźnie. Po raz pierwszy pokony-
wała dystans 2,5 km, ale zajęła trzecie 
miejsce w kraju. Dekoracji sportsmen-
ki dokonała osobiście, prezes Polskiego 
Związku Pływackiego, Otylia Jędrzejczak, 
nie szczędząc pochwał i słów zachęty do 
dalszych sportowych zmagań. Gratulacje!

13  
SIE

1 KOLEJKA KLASY 
OKRĘGOWEJ

13 sierpnia, godz. 15:00, 
 Stadion Miejski, 
ul. Tężniowa 6.

1 kolejka klasy okręgowej.
 Grupa 2: mecz 

Zdrój Ciechocinek vs Kujawiak 
Kowal.

13  
SIE

ŁĄCZY NAS WISŁA
ŚWIĘTO SOLI

13 sierpnia, godz. 10:00, 
 Warzelnia Soli, 

ul. Warzelniana 6.

13 sierpnia przed Warzelnią Soli 
przy ulicy Warzelnianej 6, odbędzie 

się festyn „Łączy nas Wisła - 
Święto Soli” W programie pokazy 

rzemieślnicze, bezpłatne zwiedzanie 
muzeum, pokazy i degustacje 
kulinarne,  muzyka na żywo!

SZCZEGÓŁOWY PLAN:
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Redakcja zastrzega możliwość zmian terminów wydarzeń.

20
SIE

Rodzinny Piknik nad Wisłą w Ciechocinku

SZCZEGÓŁOWY PLAN: 20 sierpnia, przystań nad Wisłą, ul. Lipnowska 31.

Na scenie: Kobranocka, Róże Europy, Własny Port, Szalone Gitary, DJ Martinez. Odbędzie się rónież 
Festiwal Kolorów. Na miejscu: stoiska lokalnych organizacji i stowarzyszeń, stoiska z rękodziełem ar-
tystycznym  ogródek piwny i gastronomiczny, stoiska ze „swojską wędliną i serami”, stoiska  z domo-
wymi ciastami i kuchnią regionalną, stoiska z kuchnią regionalną. Wspólne ognisko i biesiadowanie.

27
SIE

"Best Summer Party" Piknik na Zakończenie Wakacji

27 sierpnia, godz. 17:00, Stadion Miejski, ul. Tężniowa 6.

Ciechocinek żegna wakacje koncertowo. Na Stadionie Miejskim pod tężniami występują naj-
większe muzyczne gwiazdy, w ostatnich latach choćby Perfect czy Kamil Bednarek. Tym razem 

na scenie zaprezentuje się Ewa Farna, O.S.T.R., Tacy Sami oraz The Beatles z Polkowic. 
Oprócz muzyki na gości czekać będzie mała gastronomia i wesołe miasteczko.

3
WRZ

18. MIĘDZYNARODOWY 
FESIWAL "BLUES BEZ BARIER"

3 września, godz. 15:00,
park Zdrojowy, Muszla Koncertowa.

Początki Festiwalu Blues bez Barier sięgają pierwszej edycji Zlotu 
Fanów Zdrowej Wody, ciechocińskiego zespołu blues-rockowego. 

W roku 2000 zlot został przemianowany na Blues na Kujawach, a 
w 2005 roku zagościł na stałe w Ciechocinku jako Festiwal Blues 

bez Barier.

 Dziś to jedna z najbardziej cenionych w regionie imprez muzycznych, 
gromadząca co roku rzesze fanów muzyki bluesowej.

10
WRZ

HAPPY GUITAR FEST

10 września, godz. 17:30,
Teatr Letni, ul. Mikołaja Kopernika 3.

Happy Guitar Fest to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego na 
scenie spotkają się wykonawcy z różnych muzycznych światów. 

Elementem łączącym te światy jest gitara, której przeróżnych barw z 
pewnością doświadczy publiczność zgromadzona w ciechocińskim 

Teatrze Letnim w festiwalowy wieczór.

Na scenie: Skołowani, Stara Szkoła, pARTyzant, Michał Kielak & 
Jarosław Tioskow, Super Trio.

KALENDARZ WYDARZEŃ

26  
SIE

3 KOLEJKA KLASY 
OKRĘGOWEJ

26 sierpnia, godz. 18:00, 
Stadion Miejski, 
ul. Tężniowa 6.

3 kolejka klasy okręgowej.
 Grupa 2: mecz

Zdrój Ciechocinek
 vs Unia Gniewkowo

10  
WRZ

BIEG SOLNY

10 września, godz. 10:00, 
ul. Tadeusza 

Kościuszki 10.

Minimaraton integracyjny „Bieg 
Solny” wystartuje w tym roku już 

trzydziesty trzeci raz. Od 2019 
roku ta bardzo popularna impreza 
integracyjna nosi imię Zbigniewa 

Treschera, który pomimo znacznej 
niepełnosprawności startował w 

Biegu Solnym od samego początku, 
aż do 29 edycji.

20  
SIE

TURNIEJ 
SIATKÓWKI

20 sierpnia, godz 10:00, 
 plaża miejska nad Wisłą 

ul. Lipnowska 31.

Otwarty Turniej Siatkówki 
Plażowej dla Mężczyzn 

podczas Rodzinnego Pikniku 
nad Wisłą.
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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. 

27-28
"DC LIGA SUPER-PETS"

SIE

animacja, prod. USA, czas 1.46

• 27.08 (sobota) godz. 16.00

• 28.08 (niedziela) godz. 16.00

projekcja w 2D

"KAŻDY WIE LEPIEJ"

komedia romantyczna

prod. Polska

czas 1.30, od 15 lat

• 26.08 (piątek) godz. 19.00

• 28.08 (niedziela) godz. 19.00

„Nachwilę, na zawsze”

romans, prod. Polska, czas 1.45, od 15 lat

12.08 (piątek) godz. 19.00
14.08 (niedziela) godz. 19.00

„Niezgaszalni”

animacja, prod. Francja, czas 1.32, b/o

12.08 (piątek) godz. 16.00
14.02 (niedziela) godz. 16.00

Z Ciechocińską Kartą Mieszkańca wszystkie bilety do kina 5 złotych taniej.

 Zdrój Ciechociński  23 




