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ZESKANUJ I WEJDŹ
NA STRONĘ BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO

DO ROZDANIA 400 TYS. ZŁOTYCH
15 września rozpoczynamy głosowanie
na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Ciechocinka,
do końca września, zadecydują jakie
projekty zostaną zrealizowane w 2023
roku.
O 400 tys. zł ubiega się sześć projektów. Głosy będzie można oddać na
stronie
budzetobywatelski.ciechocinek.pl. Każdy głos się liczy!

Modernizacja boiska Stadionu Miejskiego

200 tys. zł

Montaż systemu wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu auli SP3

300 tys. zł

Przedszkolne Boisko Marzeń Kubuś Puchatek

150 tys. zł

Mural antysmogowy dla SP3

110 tys. zł

Pole do minigolfa

200 tys. zł

Wrzutnia książek przy bibliotece

20 tys. zł

Trzynasta Edycja Święta Soli
Festiwal Łączy nas Wisła - Święto Soli, po
latach przerwy ponownie odbył się w Ciechocinku.
Impreza zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka we współpracy z Uzdrowiskiem Ciechocinek i
Urzędem Miasta przyciągnęła tłumu turystów i mieszkańców uzdrowiska. Festiwal obfitował w stoiska rzemieślnicze, od
garncarza przez jubilera, kowala po pokazy wytopu brązu. Goście mogli spróbować
regionalnych potraw na czele z gęsiną.
Gratką była także możliwość bezpłatnego
zwiedzania Muzeum Warzelni Soli wraz
z wystawą okolicznościową "120 lat wody
mineralnej Krystynka". Zainteresowani
mogli przyjrzeć się procesowi warzenia
podczas demonstracji w miniaturowej kadzi. Najmłodsi mogli skorzystać z licznych
dmuchanych atrakcji oraz wybić pamiątkową monetę.
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PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA
Rozmowa z Marcinem Strychem
Jak to się stało, że pełni Pan funkcję burmistrza?
Zacznę od tego, że nikt z nas, mieszkańców Ciechocinka, nie był gotowy na to co się stało. Mam tu na
myśli niespodziewaną śmierć śp. Leszka Dzierżewicza, który rządził miastem nieprzerwanie przez 25 lat.
Szanuję go i zapamiętam jako człowieka niezwykle
zaangażowanego w sprawy miasta, znającego wszystkie jego aspekty, zawsze eleganckiego i bardzo pracowitego. Z mocy prawa, dzień wygaśnięcia jego mandatu był również ostatnim dniem świadczenia pracy
w urzędzie miejskim dla jego wieloletniego zastępcy
- Mariana Ogrodowskiego. Urząd miejski został więc
z dnia na dzień bez osoby decyzyjnej. W takich przypadkach Wojewoda rekomenduje, a Premier RP powołuje osobę do pełnienia funkcji burmistrza, która
obejmuje to stanowisko i rządzi miastem do momentu
wyłonienia nowego burmistrza w przedterminowych
wyborach. Dziś już wiadomo, że termin I tury tych wyborów przypadnie w niedzielę, 23 października 2022
r.
Ale dlaczego akurat Pan?
Z pewnością nie stało by się tak gdybym się na to
nie zgodził. Nie bez znaczenia był zapewne fakt, że
w 2018r., w ostatnich wyborach samorządowych na
burmistrza miasta uzyskałem w II turze 45,67% poparcia. Mieszkam w Ciechocinku od urodzenia. Od
14 lat pracuję w samorządzie powiatowym. W lipcu
2019 r. objąłem stanowisko dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych. Podczas pełnienia funkcji Burmistrza
przebywam na bezpłatnym urlopie, delegowany właśnie z Zarządu Dróg. Od lat interesuję się Ciechocinkiem, jego bieżącymi sprawami i ciekawą historią,
zależy mi na dobru jego mieszkańców, bo to także
moja tzw. mała Ojczyzna. W latach 2014-2018 byłem
radnym Ciechocinka. Dlatego, wiedząc że jest taka
potrzeba, nie mogłem odmówić Panu Wojewodzie
i przyjąłem rekomendację, którą 16 sierpnia 2022 r.
zaakceptował Prezes Rady Ministrów.

fot. Piotr Komosiński

Co jest najtrudniejsze w pełnieniu tej funkcji?
Z perspektywy tych kilku tygodni sądzę, że najtrudniejsze jest udźwignięcie ciężaru i odpowiedzialności
za podejmowane decyzje o losach ludzi i ich spraw.
Druga strona medalu to nieustanna dyspozycyjność
i umiejętność równoległego zarządzania wieloma
sprawami i własnym czasem, którego już zaczęło mi
brakować dla rodziny i bliskich. To taka ukryta "wartość dodana", albo patrząc z drugiej strony, realny
koszt pełnienia tej funkcji, zwłaszcza, że nie mam
zastępcy, z którym mógłbym podzielić się częścią
obowiązków. Ale nie boję się pracy i wyzwań, które
zawsze traktowałem jak dodatkową motywację i źródło satysfakcji.
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Zapowiedział Pan, że przynajmniej do wyborów rewolucji nie będzie?
Tak, ponieważ nie startuję w nadchodzących wyborach i zostałem powołany, a nie wybrany przez społeczeństwo. Uważam, że wprowadzanie istotnych
zmian byłoby na tym etapie nieuczciwe w stosunku
do mojego śp. poprzednika jak i następcy. Ten zostanie wyłoniony w nadchodzących wyborach i otrzyma
od ciechocinian mandat zaufania. Zrobię wszystko,
aby rozpoczęte inwestycje, zaplanowane wydarzenia,
festiwale i wszystko to, co jest dorobkiem tego miasta
i co zostało uchwalone w tegorocznym budżecie, było
kontynuowane i zrealizowane. Myślę, że w stosunku
do pracowników urzędu, pracowników miejskich
spółek i jednostek organizacyjnych, radnych rady
miejskiej i rady seniorów oraz mieszkańców, będzie

to uczciwe postawienie sprawy. Dlatego zapowiedziałem, że rewolucji nie będzie i proszę traktować moją obecność w ciechocińskim magistracie
wyłącznie technicznie. Moja decyzja o niestartowaniu w wyborach jest również nieodwołalna.
Dlaczego nie startuje Pan w nadchodzących wyborach?
Mam do dokończenia zadanie, którego podjąłem
się obejmując stanowisko Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych i chcę dotrzymać słowa danego mojemu pracodawcy, którym jest Starosta
Aleksandrowski. Praca w drogownictwie daje mi
dużo satysfakcji. Inwestujemy w sprzęt, prowadzimy duże inwestycje, budujemy i remontujemy
drogi. Dostałem wolną rękę i przez ostatnie 3 lata
udało mi się stworzyć zespół, z którego jestem
dziś naprawdę dumny. Nadrabiamy w ten sposób
wieloletnie zapóźnienia na powiatowych drogach,
choć trzeba uczciwie przyznać, że wciąż jest wiele
do zrobienia, bo sieć dróg powiatowych to ponad
200 km. Mam też już swoje plany na 2023 rok,
ponadto nie chcę firmować swoją osobą i nie chcę
podpisywać się pod działaniami, których nie byłem autorem. Mając na uwadze, że ze śp. Burmistrzem Leszkiem Dzierżewiczem mieliśmy często
odmienne zdanie na temat stanu i kierunku rozwoju miasta, to jakoś nie czułbym się komfortowo
podpisując się pod jego niedokończoną kadencją,
kadencją którą przerwała nagła śmierć Pana Burmistrza.
A czy zmiany w mieście są potrzebne?
W mojej ocenie zmiany są bardzo potrzebne, a nawet konieczne. Jeśli poważnie myślimy o przyszłości Ciechocinka jako uzdrowiska i kurortu to
powinniśmy jak najszybciej zrewidować ostatnie
dwie dekady alokacji miejskich środków budżetowych i wyciągnąć z tego wnioski. Należy się zastanowić czy chcemy tylko używać dawnej marki
Ciechocinka jako perły uzdrowisk, czy faktycznie
tę markę budować i wzmacniać. Czy chcemy za
pieniądze z budżetu uzbrajać nowe tereny deweloperom, czy ratować parki, zabytki i zadbać
o centrum miasta, którego estetyka pozostawia
wiele do życzenia. Patrząc na inne uzdrowiska
w Polsce i na świecie, mimo że mamy ogromny
potencjał tkwiący m.in. w naszym płynnym złocie
- solance, a także w świetnej dostępności komunikacyjnej, historii uzdrowiska, specjalistycznej
bazie leczniczej i bazie noclegowej, to w mojej
ocenie zostaliśmy mocno w tyle.
Coraz mniej kurortu w Ciechocinku?
Niestety tak. Coraz więcej za to ruin i pustostanów w centrum, szpetnych namiotów i reklam,
betonu, samochodów i hałasu. Niepokojące jest
także przyzwolenie na ekspansywną zabudowę,
która dokonuje się kosztem terenów zielonych
stanowiących otulinę uzdrowiska. Inwestujemy
środki budżetowe miasta na peryferiach i jako
miasto rozrastamy się wszerz, zapominając o tym,
co powinno cechować prawdziwe uzdrowisko, kurort, którego de facto w Ciechocinku coraz trudniej upatrywać. To nie wróży dobrze Ciechocinkowi, jego gościom, a w dłuższej perspektywie jego
mieszkańcom. Dlatego uważam, że powinniśmy
wrócić do źródeł. Np. Park Sosnowy pozbawiony
przy okazji tzw. "rewitalizacji" naturalnie występujących tam zakrzaczeń i paproci umiera na naszych
oczach. Można iść i zobaczyć na własne oczy. Brakuje ręki miejskiego ogrodnika, brakuje specjalisty
do pozyskiwania środków zewnętrznych w urzędzie miejskim. Niestety nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego tak jest.
Co z tężniami, Grzybkiem?
To obiekty będące własnością Uzdrowiska Ciechocinek S.A. Cieszy ostatni remont tężni, który
przedłuży ich żywot ale wstęp na teren okołotężniowy jest płatny, również dla mieszkańców. Przy

dobrej woli rady miejskiej i burmistrza można było
się dogadać i tę sprawę rozwiązać jedną umową
z UC S.A. Będę przekonywał mojego następcę,
aby ten temat pozytywnie załatwić. Należy też
rozwiązać sprawę betonowych koryt, które są
własnością miasta, a które szpecą otoczenie i wyraźnie psują solankowy mikroklimat przy tężni nr
I. Latem to miejsce wylęgu komarów, jesienią rezerwuar gnijących liści i przykrych zapachów. Ta
nieudana miejska inwestycja zasługuje na to, aby
zasypać ją ziemią i posadzić tam halofity (rośliny
słonolubne, red.), które byłyby ciekawostką dla
mieszkańców i turystów. Niestety ten pomysł nie
znalazł akceptacji gospodarza miasta i koryta jak
stały, tak stoją. Problem na styku miasto - spółka
uzdrowiskowa widać też przy fontannie "Grzyb".
Kuracjusze czytają w kolorowych folderach, że
można się tu inhalować bogatym w jod aerozolem
solankowym. Teoretycznie tak, ale nie wspomina
się, że będą przy tym również narażeni na wdychanie samochodowych spalin, a szumu spadającej wody nie usłyszą, bo panuje tam nieustanny
hałas. Zmiana organizacji ruchu jest kompetencją
burmistrza i choć problem ten był przerabiany
niemal na wszystkich komisjach rady w kadencji
2014-2018, pozostaje nierozwiązany od lat. Te
przykłady można mnożyć, jako mieszkańcy to widzimy i nasi goście też to doskonale widzą i coraz
częściej są rozczarowani. Kwestii nieładu przestrzennego, ulicznego handlu, tzw. tymczasowych
pawilonów i namiotów oraz kontrowersji ze strefą
płatnego parkowania, z której większość dochodu
trafia do spółki w Gdańsku nie będę tu poruszał,
bo zabraknie miejsca w tym numerze "Zdroju".
Dlaczego Festiwal Wisły zniknął z kalendarza imprez?
Nie wiem, ale się domyślam (śmiech). Zniknęła
też impreza "Młodzież wita wakacje", a szkoda bo
oferta dla ciechocińskiej młodzieży powinna być
rozwijana, a nie zwijana. Wracając do Festiwalu
Wisły to zastąpił go "Piknik nad Wisłą". Zabrakło
na nim niestety nocnej parady statków, wikingów,
prawdziwych flisaków i bezpłatnych rejsów po
rzece dla chętnych. Działając w zespole organizacyjnym Festiwalu Wisły, który tworzą pasjonaci
z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej znamy
wartość produktu który tworzymy i nie musimy
się pchać tam, gdzie nas nie chcą. W tym roku
Festiwal Wisły trwał 2 dni we Włocławku i 2 dni
w Toruniu. Flotylla ponad trzydziestu statków i łodzi przepłynęła w drodze z Włocławka do Torunia
przy ciechoci ńskiej miejskiej plaży bez cumowania.
Działa Pan również w innych stowarzyszeniach?
Po przegranych wyborach w 2018 r. wstąpiłem do
Stowarzyszenia "Razem dla Ciechocinka", w którym wzięliśmy sobie za cel ratowanie zabytkowego basenu termalno-solankowego zlokalizowanego między tężniami. Działamy pro bono. Chcemy
doprowadzić do skutecznego wywłaszczenia
Termy Ciechocinek Sp. z o.o., czyli spółki która
posiada prawo wieczystego użytkowania tego zabytkowego obiektu. Pomijając walory zabytkowe
wszyscy mamy świadomość, że ten basen solankowy w sezonie był obok tężni kołem zamachowym turystyki Ciechocinka.
Jakie zadania stoją przed miastem do czasu wyborów?
Właśnie kończy się kilka drogowych inwestycji,
m.in. remont nawierzchni ulic Solnej i Wiślanej,
a także budowa nawierzchni ul. Sportowej, gdzie
trwają końcowe prace związane z wykonaniem
zjazdów, kanalizacją i ułożeniem nowych krawężników. Do końca października planowane jest
też zakończenie budowy całkowicie nowej nawierzchni wraz kanalizacją ulicy Żytniej. Kwestią
najbliższych tygodni będzie oddanie do użytku
hali pneumatycznej, która uzupełni infrastrukturę sportową przy Szkole Podstawowej Nr 1. Kilka

razy w tygodniu przed lub po pracy objeżdżam
miasto, sprawdzam jak realizowane są budowy,
rozmawiam z wykonawcami, przyglądam się postępowi robót. Dobry projekt i dobry nadzór to
dobrze wykonana inwestycja.
Jakie są wyzwania, które będzie kontynuował
następca?
Warto nadmienić, że w realizacji są również projekty inwestycyjne wieloletnie i wieloetapowe
jak, m.in. budowa dworca autobusowego przy
ul. Kolejowej, wdrażanie systemu ekologicznej
komunikacji miejskiej (dwa autobusy elektryczne),
czy projekt rewitalizacji deptaka (ul. Armii Krajowej). Wyłoniony został też wykonawca nowego
oświetlenia ulic: Raczyńskich, Św. Brata Alberta,
Żytniej, Słońsk Górny, Spółdzielczej, Osiedlowej,
Wierzbowej, Traugutta i Solnej. Wyzwaniem jest
na pewno projekt budżetu Ciechocinka na 2023
rok uwzględniający wzrost kosztów praktycznie
wszystkiego, szczególnie gazu i energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów obsługi zadłużenia. Niep okój budzi informacja sprzed
kilku dni o kończącym się miejscu na wysypisku
odpadów w Służewie, na które trafiają śmieci
odbierane przez Ekociech od mieszkańców Ciechocinka. Radni zostali poinformowani o ujawnionych w spółce zarządzającej wysypiskiem nieprawidłowościach. W związku z tą sytuacją zawisło
nad nami widmo kolejnych podwyżek. Wszystko
wskazuje na to, że mieszkańcom Ciechocinka
i ościennych gmin przyjdzie niedługo zapłacić za
chciwość, nieuczciwość, niegospodarność i brak
nadzoru nad tym, co działo się na wysypisku
w Służewie. Wyzwaniem są bez wątpienia również terminy odbioru niektórych wspomnianych
wcześniej miejskich inwestycji oraz oczywiście
organizacja I. oraz pewnie i II. tury wyborów.
Spodziewał się Pan aż tylu kandydatów?
Może nie aż tylu, ale tak. Obstawiałem, że do
pierwszej tury zgłosi się ok. 10 kandydatów.
Z jednej strony to dobrze, bo mieszkańcy będą
mieli wybór i będziemy mieli prawdziwe święto
demokracji w mieście, z drugiej należy pamiętać,
że pensja Burmistrza Ciechocinka w wysokości
16.120 zł + dodatek za wysługę lat, została ustanowiona przez radę miejską w listopadzie 2021 r.
i jest wyższa od uposażenia Prezydenta Torunia.
Chciałbym wierzyć, że wspomniana kwota nie ma
nic wspólnego z liczbą kandydatów, ale jestem
realistą. Kandydatom życzę powodzenia i mam
nadzieję, że zwycięzca swoją ciężką pracą na rzecz
miasta zasłuży sobie na tak sowite wynagrodzenie.
Czego życzyłby Pan mieszkańcom?
Życzę im dobrego i mądrego gospodarza, który
otacza się pracowitymi specjalistami, a nie pochlebcami. Chciałbym abyśmy mogli być dumni
z faktu, że mieszkamy w Ciechocinku - pięknym,
zielonym, zadbanym i wyjątkowym kurorcie
w centrum Polski. Abyśmy traktowali miasto i dbali o nie jak o swój dom i nie bali się reagować, gdy
trzeba reagować.
A czego Panu życzyć?
Chciałbym się jeszcze za życia wykąpać w największym w Europie basenie solankowym jaki
mamy między tężniami.
Wierzy Pan w to?
Oczywiście. Jakbym nie wierzył i nie byłoby w tej
sprawie żadnych postępów, to bym się w sprawę nie angażował. Podjęte działania, szanse,
przeszkody i perspektywy na uratowanie basenu
mogę przybliżyć czytelnikom "Zdroju" w kolejnym
numerze.
Z przyjemnością, dziękuję za rozmowę
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PODSUMOWANIE
HARCERSKICH WAKACJI

32 Ciechocińska Drużyna Harcerek "Widnokrąg" im. Ireny Chanek "Promyczek"
spędziła tegoroczny obóz w Krówce Leśnej wraz z środowiskiem inowrocławskim Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Podczas 16 owocnych dni wiele się
działo, m.in. gotowałyśmy na kuchni polowej podczas FoodHarców czy brałyśmy
udział w dniu sportu i festiwalu "HarcNuta". Podczas gry samarytańskiej dokształcałyśmy nasze umiejętności z pierwszej
pomocy. Zwiedzałyśmy muzeum Borów
Tucholskich w Tucholi i zobaczyłyśmy
najmniejsze zakamarki miasta. Odbyłyśmy wiele leśnych wędrówek i harców.
Wraz z harcerkami z Inowrocławia brałyśmy udział w grze ekonomicznej. Aktywnie spędziłyśmy ten czas, zdobywając
zarówno artystyczne, jak i puszczańskie
umiejętności oraz każdego wieczoru za-

siadałyśmy w kręgu przy ognisku, aby
wysłuchać refleksyjnych gawęd. Niezapomnimy też nocy, spędzonej na hamakach pod gwiaździstym niebem. Już nie
możemy się doczekać kolejnych biwaków
i obozów.
Serdecznie zachęcamy wszystkie chętne
dziewczyny w wieku 11-15 do dołączenia
do naszej drużyny, aby wspólnie przeżywać harcerską przygodę. Kontakt do drużynowej: tel. 736 632 228.

JEŹDZIECTWO NA MEDAL
W dniach 20-21.08.2022 r. w Toruniu
miały miejsce XXV Jeździeckie Mistrzostwa Polski Amatorów. W tych jubileuszowych zawodach uczennica Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ciechocinku Maja Miecielska
wywalczyła tytuł Vice Mistrza w kategorii open. Maja związana jest z jeździectwem od ponad 8 lat i reprezentuje Klub
Jeździecki „Bonanza”, który do zeszłego
roku miał swoją siedzibę w Ciechocinku.
Maja w roku ubiegłym zdobyła III klasę
sportową i poza skokami przez przeszkody trenuje również ujeżdżenie, w którym
może pochwalić się tegorocznym tytułem
II Vice Mistrza Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zawodniczka bierze
regularnie udział w zawodach rangi to6 Zdrój Ciechociński

warzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej.
W zeszłym roku Maja zajęła wysokie 15
miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w Ujeżdżeniu w Bogusławicach,
co między innymi zdecydowało o powołaniu jej do Kadry Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ujeżdżeniu na rok bieżący.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

fot. A. Arciszewska

Nowa oferta Miejskiego Centrum Kultury
ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WARSZTATY PLASTYCZNE
Agnieszka Kraszewska

CREEP TEAM
Kamila Marczak-Lipowska

WARSZTATY WOKALNE
Sławomir Małecki

koszt: 80zł/mies.
START: październik
dzieci 7-9 lat środa 16.45 - 17.45
młodzież 10-12 lat środa 15.30 - 16.30

poniedziałek, środa, piątek
od godz. 15.30
koszt: 100zł/mies.
START: 12.09 godz. 15.30 - 17.30

nabór do grupy tanecznej
poniedziałek od godz. 16.00
koszt: 120zł/mies.
START: październik
dzieci i młodzież od 6 lat

PRACOWNIA SZTUK
PIĘKNYCH ATELIER
Wiktor Pogorilyj

JOGA DLA DZIECI
Julianna Kublicka Mandala TORUŃ

koszt: 200zł/mies.
START: październik
dzieci i młodzież od 8 lat

czwartek godz. 16.15-17.15
zapisy: 512 160 945
dzieci i młodzież od 6 lat

WARSZTATY GITAROWE
Krzysztof Toczko pARTyzant
wtorek od godz. 12.00
koszt: 120zł/mies.
START: 6.09
dzieci i młodzież od 7 lat
NAUKA GRY NA PERKUSJI
Piotr "Vysol" Wysocki
czwartek 15.30 - 16.30
koszt: 100zł/ mies.
lekcje indywidualne 240zł/1h
START: październik
dzieci i młodzież od 7 lat
PRACOWNIA SZTUK
PIĘKNYCH ATELIER
Marzena Cecylia Karcz
wtorek godz. 17.00 - 19.00
START: październik
młodzież od 12 lat
PRACOWNIA RYSUNKU
I MALARSTWA
Paweł Lewandowski-Palle
piątek godziny 15.35 -17.35,
17.35 - 19.35
koszt 224zł/mies.
START: 2.09
dzieci i młodzież od 8 lat

WARSZTATY TEATRALNE
Magdalena Gałuszka
środa godz. 16.30 - 18.00
koszt: 100zł/mies.
START: październik
młodzież od 10 lat
ROBOTYKA
grupa początkująca 6-8 lat
czwartek 15.30-16.45
koszt: 170zł/mies.
grupa średniozaawansowana 9-12lat
czwartek 17.15-18.45
koszt: 190zł/ mies.
START: 15.09

DZIECIĘCY ZESPÓŁ
FOLKLORYSTYCZNY
Joanna Kobus
piątek godz. 17.00 - 18.00
koszt: 170zł/mies.
START: październik
dzieci i młodzież od 5lat
ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
JOGA Julianna Kublicka Mandala
TORUŃ
czwartek od godz. 17.15 - 20.30
zapisy: 512 160 945

SZACHY ze Szkołą Szachową
Gambit Toruń

SZACHY ze Szkołą Szachową
Gambit Toruń

grupa początkująca
grupa średniozaawansowana
1h x tyg 120zł/mies.
START: październik
dzieci i młodzież od 7 lat

grupa początkująca
grupa średniozaawansowana
1h x tyg 120zł/mies.
START: październik

WARSZTATY KREATYWNE
Monika Szczepańska
poniedziałek godz. 16.00 - 17.00
koszt: 60zł/mies.
dzieci i młodzież od 8 do 12 lat

JAZZ FUNK Uliana Kushnir
zajęcia taneczne
wtorek godz.17.30 - 18.30
koszt: 150zł
ZAPISY I INFORMACJE
telefonicznie: 54 234 18 94 | e-mailem: ciech.mck@gmail.com

"Praca naszą potrzebą i wielkim błogosławieństwem
ludzkości" – wykład prof. Wiatrowskiego
Profesor Zygmunt Wiatrowski przeprowadził rozważania p.t. "Praca
naszą potrzebą i wielkim błogosławieństwem ludzkości", w których
zaprezentował stanowisko i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z 1946 roku opublikowane we Włocławku p.t. "Duch pracy ludzkiej".
Zachęcamy do przeczytania obszernego wykładu na stronie:

www.ciechocinek.pl/wyklad-prof-wiatrowski/
lub poprzez zeskanowanie kodu QR dostępnego po prawej stronie.
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Terapia
Kabareton Śmieche

Po raz trzeci w Ciechocinku odbył się
kabareton. Na scenie Muszli Koncertowej 13 sierpnia wystąpiły formacje
świetnie znane nie tylko miłośnikom
gatunku: Kabaret Ciach, Kabaret Czesuaf oraz Igor Kwiatkowski w programie "Pół geniusz, pół kretyn".
Ciechociński Kabareton już po raz
trzeci okazał się frekwencyjnym sukcesem. Występy artystów oglądało
i nagradzało gromkimi brawami kilka
tysięcy mieszkańców i gości naszego
uzdrowiska. Na deskach ciechocińskiej Muszli gościły już takie ekipy jak:
Łowcy.B, Kałamarz, Kabaret Pod Wyrwigroszem, Kabaret Smile, Kabaret
Jurki, czy Rafał Zbieć i Mikołaj Cieślak
z Kabaretu Moralnego Niepokoju.
8 Zdrój Ciechociński

em po raz trzeci!

ZESKANUJ I SPRAWDŹ
GALERIĘ ZDJĘĆ!

fot. Sławomir Świątkiewicz

W TRZECIEJ EDYCJI WYDARZENIA WYSTĄPILI:
CIACH - kabaret założony w 1994
roku przez Tomasza Kowalskiego, Zbigniewa Gawrońskiego, Mariusza Matysika, Adama Magiera, Małgorzatę
Czyżycką i Janusza Rewersa w Zielonej Górze. Grupa znana jest z programów pełnych różnorodnych tematów
i niesamowitej energii. Zagrali w wielu
realizacjach telewizyjnych i festiwalach, m.in. Listopadowa Noc Kabaretowa TVP2, Kabareton Opolski TVP1,
Płocka Noc Kabaretowa TVP2. Aktualnie kabaret występuje w składzie:
Małgorzata Czyżycka, Leszek Jenek,
Tomasz Kowalski, Mateusz Czechowski.

CZESUAF to polski kabaret założony
w 2002 w Poznaniu. Prezentują inteligentny, niebanalny humor dla widzów
na scenach całej Polski. Przez czas
swojego działania grupa stworzyła
kilkanaście autorskich programów
komediowych, zdobyła nagrody na
największych festiwalach kabaretowych i wystąpiła w najważniejszych
realizacjach telewizyjnych. Najbardziej rozpoznawalne numery kabaretu
to m.in. „Mowa nienawiści”, „Rośliny
doniczkowe” i „Ferie w Zakopanem”.
Obecny skład: Wojciech Kowalczyk,
Maciej Morze, Tomasz Nowaczyk,
Olga Łasak.

IGOR KWIATKOWSKI artysta kabaretowy, autor tekstów i znakomity aktor niezawodowy, założyciel Kabaretu
Paranienormalni. Niezrównany w swej
wyobraźni i umiejętnościach parodystycznych, od lat zaskakuje coraz to
nowymi kreacjami, które bawią i zjednują sobie sympatię tysięcy widzów.
Porywające widowiska Igora Kwiatkowskiego wyróżniają się błyskotliwym humorem, żartami z najwyższej
półki, aktualnością i niemal namacalnym kontaktem z publicznością. Spotkanie to gwarancja wielkich emocji
i radosnych wspomnień.
Zdrój Ciechociński 9

Tegoroczna edycja Festiwalu Operowo-Operetkowego rozpoczęła się
minutą ciszy, w trakcie której wspominaliśmy Leszka Dzierżewicza, długoletniego Burmistrza Ciechocinka
oraz Kazimierza Kowalskiego utalentowanego śpiewaka operowego,
wieloletniego dyrektora naczelnego
i artystycznego Teatru Wielkiego
w Łodzi. To oni tworzyli Festiwal od
samego początku.
Pierwszego dnia Festiwalu odbył
się koncert galowy poświęcony pamięci Kazimierza Kowlaskiego oraz
uroczystość nadania Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym imienia wyżej wspomnianego artysty.
Kolejne dni wypełnione były muzyką i śpiewem operowym zaczynając
od złotej ery wiedeńskiej operetki,
przez koncerty w wykonaniu młodych artystów operetkowych i musicalowych, a kończąc na koncertach
kameralnych w Teatrze Letnim.
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fot. Sławomir Świątkiewicz

XXIV FESTIWAL OPEROWO-OPERETKOWY
IM. KAZIMIERZA KOWALSKIEGO

ZESKANUJ I SPRAWDŹ
GALERIĘ ZDJĘĆ!
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ZESKANUJ I SPRAWDŹ
GALERIĘ ZDJĘĆ!
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fot. Sławomir Świątkiewicz

KOLEJNA EDYCJA RODZINNEGO
PIKNIKU NAD WISŁĄ

20 sierpnia odbyło się rodzinne spotkanie na nabrzeżu królowej polskich
rzek, przygotowane przez samorząd
Ciechocinka. Obfitowało ono w wiele
ciekawych atrakcji.
Piknik rozpoczął się od zawodów
wędkarskich dla dzieci i młodzieży.
Zwycięzcom puchary z przyjemnością
wręczył pełniący funkcję Burmistrza
Ciechocinka Marcin Strych, a wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i upominki.
Następnie przy dźwiękach muzyki
płynącej ze sceny można było świetnie bawić się na festiwalu kolorów
oraz rywalizować w zajęciach bloku

Sport+. Dzieci z radością malowały
twarze, tworzyły figurki z masy solnej
oraz chętnie korzystały z zajęć edukacyjnych prowadzonych przez animatorów kultury. Dużym powodzeniem
cieszyła się strefa baniek mydlanych
i zjeżdżalnie dla maluchów. Można też
było skorzystać z przejażdżki łódkami po Wiśle, konno lub upiec kiełbaski, którymi poczęstowanych zostało
blisko 800 osób. We współpracy z kołem gospodyń wiejskich z Odolionu,
Raciążka oraz wspólnie ze Związkiem
Gmin Ziemi Kujawskiej przygotowane zostały smakowite pierogi, żurek
kujawski, chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym, czy znakomite domowe wypieki. Ku satysfakcji organizatorów apetyty dopisywały.
Popołudnie wypełniły występy muzyczne. W trakcie trwania Pikniku
na scenie zaprezentowały się takie
gwiazdy jak Kobranocka, Róże Europy, Własny Port czy Szalone Gitary.
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#ZDANIEM PSYCHOLOGA

WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ, KOCHAM CIĘ!
AUTOR: MONIKA KOFEL-DUDZIAK
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Justyna Małecka

Każde dziecko potrzebuje mieć przynajmniej jednego dorosłego, który zawsze
bez wyjątków będzie w nie wierzył. Kiedy
świat obcina skrzydła, dom ma być miejscem, gdzie będą doklejone. Kiedy ostatnio
mówiliście swojemu dziecku, że jesteście
szczęściarzami, że je macie? Kiedy ostatnio
po prostu pobyliście razem, bez oczekiwań,
przesłuchań. Iloma słowami wzmocniliście
dziś swoje dziecko? Warto podjąć wysiłek,
by pomóc dziecku osiągnąć pełen potencjał,
także poprzez zdjęcie z jego barków ciężaru nakładanego przez wewnętrzny przymus
„bycia najlepszym”. Przestańmy porównywać i krytykować nasze pociechy. Doceniajmy i zauważajmy wysiłki, nie negujmy
pomysłów, podejdźmy z zaciekawieniem,
bez oceniania. Akceptujmy swoje ukochane dziecko takie jakie jest, bez ciągłego
ulepszania. Mnóstwo dzieci wspina się na
wyżyny, aby zadowolić ciągle niezadowolonych rodziców. Złe zachowanie dziecka to

Autorką zdjęcia jest:

Tradycyjny system wychowania i szkolnictwa, który w dużej mierze opiera się
na porównaniach, etykietach i ocenach
wspiera sztywną postawę. Zgodnie z nią
poziom inteligencji i rodzaje talentów są
stałe, człowiek ma niewielkie szanse w
obszarach, które nie pokrywają się z jego
mocnymi stronami. Osoby z takim nastawieniem niechętnie podejmują wyzwania
w nieznanych sobie dotąd obszarach i łatwo zniechęcają się porażkami, traktując
je osobiście, jako dowód swoich niskich
kompetencji. Ich działania nakierowane
są na potwierdzenie, że są kompetentni w
pewnych obszarach. Wyrazem tego jest postawa „jeśli nie jestem w czymś najlepszy,
to jestem w tym najgorszy. Sukcesy innych
ludzi działają na nie deprymująco. Osoby
z nastawieniem na rozwój wierzą, że inteligencja i talenty przynajmniej częściowo
dają się kształtować dzięki systematycznemu wysiłkowi. W obliczu wyzwań poszukują rozwiązań, a niepowodzenia traktują jako
lekcje. Sukcesy innych ludzi w obszarze, w
którym sam podejmuje wysiłki, są dla nich
inspiracją – potrafią szczerze gratulować.
Badania amerykańskiej psycholożki prof. C.
Dweck wskazują, że osoby o postawie bliższej nastawieniu na rozwój osiągają w życiu

większe sukcesy i są w mniejszym stopniu
obciążone stresem niż osoby o postawie
bliższej sztywnemu nastawieniu. Dzieci
w sztywnym systemie od małego słyszą, że
ładnie rysują bądź mają dobry słuch za to
nie są najlepsze w matematyce, czy słabo
śpiewają. Są też chwalone w sposób statyczny („ale jesteś mądry, ale szybki z ciebie
biegacz”) zamiast dynamiczny („poradziłaś sobie z tym trudnym zadaniem, pobiłeś swój rekord w bieganiu”). To umacnia
w nich przekonanie, że mocne i słabe strony
są niezmienne, a jednocześnie przeszkadza
we wszechstronnym rozwoju i zwiększa lęk
przed porażką. Dorosłym wychowanym
w taki sposób bardzo trudno jest powstrzymać się od wypowiadania tego typu opinii
i komunikować się w sposób wzmacniający
nastawienie na rozwój. Nie podejmują nowych wyzwań, zniechęcają się porażką i nie
przyznają się do błędów. Dziecko potrzebuje autentycznego dorosłego, a zatem przeciwieństwa takiej postawy.

FOTOMIGAWKA

„A co dostał Jaś z tej klasówki? A nie mogłeś się bardziej postarać? Twój brat to miał
z matematyki same piątki. Twój przyjaciel
potrafi, a Ty tylko tróje przynosisz.” Porównywanie, to jedna z tych rzeczy, których
dzieci nienawidzą słyszeć od rodziców.
Niczego nie wnosi, a obcina skrzydła. Niektórym dzieciom obraz rodziców kojarzy się
właśnie tak – „Co dzisiaj mi wytknie? Z czego będzie niezadowolony? Na pewno czegoś nie zrobiłem albo zrobiłem niezgodnie
z jej/ jego oczekiwaniem i zaraz mi się za
to dostanie”. Taki mamy system nastawiony
na naprawianie braków, błędów i deficytów. Nawet jak jesteś świetny z matmy, to
i tak czujesz się słabym uczniem, bo robisz
błędy ortograficzne. Nawet kiedy pięknie
malujesz, to czujesz się głupi, bo słabo liczysz i zawsze to słyszałeś. Niestety system
naprawiania braków nie zawsze przynosi
skutek. Natomiast system wspierania potencjału, który tkwi w każdym człowieku,
zawsze kończy się dobrze. Ocenianie i porównywanie niszczy poczucie własnej wartości. Ze względu na różnice indywidualne
między dziećmi mało sensowne są porównywania z rodzeństwem czy kolegami z
klasy. Porównywanie dziecku nie służy, nie
mobilizuje do wysiłku, nie przyczynia się do
wzrostu samooceny, nawet jeśli wypada na
jego korzyść (bo ma poczucie, że musi być
najlepszy). Porównywanie dzieci budzi w
nich tylko niechęć do siebie nawzajem.

#Zdaniem Psychologa

nic innego jak „walka o siebie”, kiedy mają
już dość. Są spokojne, kiedy mogą być sobą.
Kłamią wtedy, kiedy czują, że my dorośli nie
poradzimy sobie z prawdą. Czują się niewystarczające, „rodzice wydają tyle kasy na
korepetycje, a ja i tak ich nie zadowalam”,
„lubią mnie tylko wtedy kiedy przyniosę dobrą ocenę”- te słowa słyszę w gabinecie. My
dorośli zbyt mocno przywiązujemy się do
cyferek, tych najwyższych, a one przecież
wcale nie odzwierciedlają prawdy o naszym
dziecku. Pamiętajmy, że oceny szkolne nie
mierzą: kreatywności, pasji, rozwagi, miłości, otwartości, odwagi, życzliwości, ciekawości, poczucia humoru, optymizmu, siły,
elastyczności, nastawienia, cierpliwości,
autentyczności, uczciwości, wytrwałości,
lojalności, empatii, pomysłowości, wrażliwości i niezależności. Nie są miarą tego,
jak nasze dziecko radzi sobie w relacjach
z ludźmi, czy ma swoje zdanie, jak poradzi
sobie w życiu. Dziecko, które wraca ze szkoły ze słabą oceną nie potrzebuje reprymendy, ono już czuje się źle. Zapytaj, jak możesz
pomóc, zaciekaw się w czym tkwi kłopot.
Niech wie, że Ty widzisz w nim o wiele więcej niż cyferkę w dzienniku. Kiedy grubo
pokroi sałatkę, a z ciasta wyjdzie zakalec
- doceń, nie krytykuj. Powiedz, że pyszne.
Wtedy Twoje dziecko będzie miało chęć, by
pomagać w kuchni, w domu. Będzie cieszyć
się, że doceniasz. A z czasem zacznie kroić równo i dopracuje przepisy. Nie gaś jego
chęci, nie zarzucaj radami. Wspieraj, bądź
zaciekawiony. Ucz się swojego dziecka.
Pozwól mu próbować różnych rzeczy. Pozwól mu mieć swoje zdanie. Wierz w swoje
dziecko! Potrzebuje od ciebie: być widziane,
słyszane i kochane. W każdym z nas tkwi
potencjał, a dom rodzinny ma być miejscem,
gdzie dziecko będzie go rozwijało. Nie naprawiaj, nie zmieniaj, nie etykietuj. Miłość,
akceptacja i kropka.
Monika Kofel-Dudziak

#Na deptaku w Ciechocinku

HALINA CZERNY-STEFAŃSKA
ALDONA NOCNA

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

W 1987 roku do uzdrowiska przyjechała
ekipa filmowa. Wśród aktorów takich jak:
Bronisław Pawlik, Wiesława Mazurkiewicz czy Tatiana Sosna-Sarno pojawiła się
wówczas Halina Czerny-Stefańska, która
zagrała siebie, czyli pianistkę, wykonującą
koncert w parku Zdrojowym. Na widowni
siedzi Genia Smoliwąs (Lidia Fiedosiejewa - Szukszyna) i słucha muzyki. To matka
niesfornego Januszka. Wdowa boryka się
z różnymi problemami, ale największym
jest wychowywanie syna, który wagaruje, obraca się w towarzystwie chuliganów
i trafia do zakładu poprawczego. Matka
poświęca się dla syna, rezygnuje z własnego szczęścia. Kiedy z porady lekarza wyjeżdża na kurację do Ciechocinka, poznaje
w sanatorium zamożnego introligatora,
którego gra Bronisław Pawlik. Ten kusi
ją opowieściami o wspaniałym życiu we
dwoje. Jednak Genia odrzuca propozycję
emeryta. Najważniejszy jest dla niej Januszek. Film cieszył się przed laty dużą popularnością. Na ekranie można zobaczyć
uzdrowisko z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Melomani wypatrzą scenę ze
znaną na świecie pianistkę, której nazwisko pojawia się na liście obsady.
Natura obdarzyła Halinkę Czerny mocnymi i dużymi dłońmi oraz absolutnym
słuchem. Pochodziła z arystokratycznej
rodziny Schwarzenbergów o tradycjach
muzycznych, nic więc dziwnego, że szybko zauważono jej wrodzony talent. Pierwszych lekcji udzielał jej ojciec Stanisław.
Kiedy miała zaledwie 7 lat, wystąpiła na
inauguracji koncertów Chopinowskich
w Warszawie. Jej popis stał się sensacją,
a ówczesna prasa pisała: „Halusia ma dopiero siedem lat. Siedząc na krzesełku przy
fortepianie, nie dosięga nóżkami podłogi,
a jednak paluszkami wydobywa całą pełnię dźwięku fortepianowego, a w pasażach, chwytach akordowych ma dojrzałe
zacięcie wirtuozowskie”. Szybko została

fot. wikipedia.org

W tym roku minie setna rocznica urodzin
wybitnej pianistki Haliny Czerny-Stefańskiej. Mało kto pamięta, że dała nietypowy koncert w ciechocińskiej muszli koncertowej. Wystąpiła w piątym odcinku
„Widoczek z Ciechocinka” serialu „Ballada
o Januszku” w reżyserii Henryka Bielskiego. Film powstał na podstawie książki
Sławomira Łubińskiego pod tym samym
tytułem.

okrzyknięta cudownym dzieckiem, ale
dziewczynka szlifowała swój talent. Studiowała w Paryżu i w Warszawie. Jako
dziesięciolatka wygrała Konkurs Młodych
Talentów w Warszawie. W czasie wojny
poznała Ludwika Stefańskiego, z którym
występowała na tajnych koncertach. Wyszła za niego za mąż, a w 1943 r. urodziła
córkę Elżbietę, która poszła w ślady swoich
rodziców i została klawesynistką. Stała się
sławna po otrzymaniu w 1949 r. I nagrody
(razem z Bellą Dawidowicz) na IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im.
F. Chopina. Polskie Radio nagrodziło ją za
najlepsze wykonanie mazurków. Rok później ukończyła z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie
w klasie prof. Zbigniewa Drzewieckiego.
Zaczęła występować w najlepszych salach
koncertowych całego świata. Odbyła kilkadziesiąt tournée w Związku Radzieckim.
W 1987 r. Prezydium Rady Najwyższej
ZSRR przyznało jej Order Przyjaźni Narodów.
Jej repertuar był bardzo szeroki. Grała muzykę barokową i współczesną, ale
wszyscy oczekiwali od niej wykonywania
muzyki Fryderyka Chopina. Jej kariera artystyczna była pełna sukcesów. Nagrała
kilkanaście płyt z kompozycjami Chopina
i Beethovena. Przez wiele lat współpracowała z firmą Steinway & Sons, reklamując

#Na deptaku w Ciechocinku

jej fortepiany w Japonii. Prowadziła również działalność pedagogiczną, wykładając
na uczelniach Polsce i Japonii, prowadziła
kursy mistrzowskie. Otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Tokio.
Zapraszano ją do jury najważniejszych
konkursów pianistycznych: Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Piotra Czajkowskiego i Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina. Uczestniczyła również w życiu
społecznym. Była radną miasta Krakowa,
członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W 1981 r. weszła
w skład Prezydium Frontu Jedności Narodu, popierała wprowadzenie stanu wojennego, za co ją wygwizdano na koncercie
w Filharmonii Krakowskiej.
Halina Czerny-Stefańska przez ponad pół
wieku prowadziła karierę artystyczną.
Zdobyła międzynarodową sławę. Pozostały nagrane płyty, pamięć wielbicieli
jej talentu. Pianistka zmarła w 2001 roku
i spoczęła na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie w Alei Zasłużonych. Pięć lat
później w parku im. Jerzego Waldorffa
w Słupsku odsłonięto pomnik „Klawiatura
gwiazd”, na której umieszczono jej nazwisko wśród siedmiorga wybitnych pianistów uczestniczących w Festiwalu Pianistyki Polskiej.
Aldona Nocna
Zdrój Ciechociński 15

Koncertowe

ZAKOŃCZENIE

Best Summer Party – Piknik na Zakończenie Wakacji już za nami. Niesamowite emocje i wspomnienia, które zostaną
z nami na długo.

Wakacji

Na ciechocińskiej scenie wystąpiły takie
zespoły jak: Ewa Farna, O.S.T.R., The Beatles z Polkowic, Tacy Sami LP Show. Wydarzenie zakończyło się dyskoteką pod
gwiazdami. Na stadionie miejskim nie zabrakło również innych atrakcji, między innymi wesołego miasteczka, dmuchańców
dla najmłodszych czy gastronomi i ogródków piwnych.
Impreza została objęta patronatem medialnym Radia Eska.

ZESKANUJ I SPRAWDŹ
GALERIĘ ZDJĘĆ!

fot. Sławomir Świątkiewicz
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OGŁOSZENIA
MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ
TELEFON W SPRAWIE SENIORA

722 090 098

UNIWERSYTET DLA
AKTYWNYCH REKRUTUJE
Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu dla Aktywnych
w Ciechocinku zaprasza do wstąpienia w szeregi naszych
studentów.
Na zainteresowane osoby czekamy do 23 września
w Miejskim Centrum Kultury w pokoju nr 8 na drugim
piętrze we wtorki w godzinach 11:00- 13:00 i piątki w godzinach 14:00 - 16:00.
Otrzymacie tam państwo informacje o naszych zajęciach
i będzie możliwość zapisania się na uniwersytet.
Grażyna Ochocińska

INFORMACJE
ZWIĄZANE Z DODATKIEM
WĘGLOWYM

RADA MIEJSKA SENIORÓW

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Porady prawne udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w każdy piątek w godz. 10:00 – 14:00
Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?
Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „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 nieodpłatnej 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 zamieszczono wykazy nieruchomości stanowiących własność
Gminy Ciechocinek przeznaczone do dzierżawy.

DYŻURY RADNYCH W 2022 ROKU
Radni Rady Miejskiej Ciechocinka przyjmują wyborców i interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-15:30 w siedzibie Urzędu
Miejskiego, pokój nr 12.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku
możliwę jest już pobieranie wniosków o wypłatę dodatku węglowego.
Przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ciechocinku od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9:00 do 13:00 (wtorek od 12:00 do 16:00).

• Barczak Dariusz d.barczak@ciechocinek.pl:
• Dziarski Tomasz t.dziarski@ciechocinek.pl:
• Jucewicz Jarosław j.jucewicz@ciechocinek.pl:
• Kędzierska Jolanta j.kedzierska@ciechocinek.pl:
• Lipiński Kazimierz k.lipinski@ciechocinek.pl:
• Marzec Robert r.marzec@ciechocinek.pl:
• Rosiński Paweł p.rosinski@ciechocinek.pl:
• Rybczyńska Agnieszka a.rybczynska@ciechocinek.pl:
• Skibiński Daniel d.skibinski@ciechocinek.pl:
• Skotnicki Wojciech w.skotnicki@ciechocinek.pl:
• Sobieraj Sebastian s.sobieraj@ciechocinek.pl:
• Szadłowski Dariusz d.szadlowski@ciechocinek.pl:
• Wesołowski Paweł p.wesolowski@ciechocinek.pl:
• Zieliński Wojciech w.zielinski@ciechocinek.pl:

19.09.
26.09.
03.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
07.11.
14.11.
21.11.
28.11.
05.12.
12.12.
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.
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Vistula Sounds
Nowy festiwal muzyczny w Ciechocinku
Niemal przez tydzień, w dniach 15-19 sierpnia Teatr Letni, Muszlę Koncertową, hotele, nadwiślańską
przystań w Ciechocinku wypełniały muzyczne brzmienia.
Młodzi ludzie z 15 krajów Europy nie tylko
prezentowali swoje talenty przed międzynarodowymi jurorami. Czas festiwalowy
wypełniony był warsztatami, prelekcjami.
Pomysłodawcy nowego festiwalu w Ciechocinku, choć sami nie pochodzą z tego
Uzdrowiska, postanowili stworzyć całkowicie nową, niespotykaną podczas podobnych konkursów, wizję tego projektu.
Goście, poza edukacją oraz konkurowaniem o nagrody i wyróżnienia, poznawali
historię, dziedzictwo kulturowe, architekturę Ciechocinka i Torunia. Żaden inny
festiwal, jaki znamy, nie posiada w swoich
ramach programowych podobnych celów
ani ambicji. W mieście i na scenach muzycznych Uzdrowiska pojawili się młodzi
ludzie, ich rodziny, nauczyciele. Zarówno
próby, jak i koncerty szerokim echem niosły się ponad parkiem. Różnorodne języki,
kultury, gwar, radość – coś bardzo ciekawego i zjawiskowego wzbogaciło w tych
dniach zdrowy klimat naszego Tężniopolis.
W gamie uznanych już wydarzeń klasycznych, jak koncerty operowe, operetkowe,
jazzowe czy bluessowe, pojawiła się świeżość, młodość, wielokulturowość. Świetny
pomysł, wysoka jakość muzyczna, uznani
jurorzy europejscy, jednym słowem: "powiew wielkiego świata...”.
Vistula Sounds Festiwal to bez wątpienia
nowa jakość zarówno w Ciechocinku, jak
i na kulturalnej mapie Polski. Sama idea
spotkania młodych wykonawców z kilkunastu krajów i założenie, że artyści wykonują zarówno swój rodzimy repertuar, ale
także polskie piosenki, okazała się znakomitym pomysłem na integrację i pretekstem twórczych inspiracji. Pomysłodawcą
festiwalu jest Mariusz Kisielewski, dyrektorem artystycznym Sar Sargsyan. Udało
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im się stworzyć prawdziwe, szczere spotkanie kultur, ale też zaprosić profesjonalny zespół realizatorów tego niekomercyjnego przedsięwzięcia.
- Muszę przyznać, że czas spędzony w Ciechocinku był dla mnie doświadczeniem
nie tylko artystycznym, ale także wyjątkowym z powodu współpracy z jurorami
z Malty, Ukrainy, Litwy, Mołdawii czy Bułgarii. Muzeum Polskiej Piosenki, którego
jestem dyrektorem, zaufało twórcom imprezy i przyznało swój patronat, wierzę w
to, że organizatorzy znajdą w przyszłości
wsparcie w Ciechocinku i całym regionie, by z powodzeniem zrealizować kolejną odsłonę festiwalu. Vistula Sounds,
w której wzięło udział prawie 100 wyko-

nawców oraz kilkudziesięciu opiekunów
z kilkunastu krajów jest przedsięwzięciem
skomplikowanym i kosztownym, ale bez
wątpienia wartym kontynuacji – powiedział dr Jarosław Wasik, jeden z jurorów
Festiwalu.
Festiwal „Dźwięki Wisły” zorganizowała
warszawska Agencja Sar Sargsyan Cultural Entertainment, która zajmuje się edukacją oraz popularyzowaniem piękna kultur różnych narodów. Agencja prezentuje
polskie talenty muzyczne na międzynarodowych festiwalach i konkursach w Europie. Witajcie w Ciechocinku: mieście zdrowia, ogrodów i festiwali!
Teresa Kudyba

fot. Piotr Komosiński
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KRAINA BEZ SŁÓW

Zaproponowaliśmy dzieciom stworzenie świata, w którym komunikujemy się
ze sobą za pomocą języków innych niż
słowa. Sprawdzamy wspólnie, co możemy przekazać za pomocą naszych ciał,
min i gestów. Odkryliśmy, jak duże moce
tkwią w sztuce – co możemy przekazać
za pomocą obrazów, kolorów, muzyki
i dźwięków oraz połączenia ich wszystkich ze sobą. Uruchamiamy wszystkie
zmysły, by wspólnie doświadczać świata
i poprzez sztukę nazywać go na nowo.
Czy potrafimy opowiedzieć innym językiem o swoich nastrojach, potrzebach,
kłopotach, planach, marzeniach?
Dużo uwagi poświęciliśmy znaczeniu
słów i roli języka. Rozmawialiśmy o mocy
słów, przyglądaliśmy się słowom, które
dodają skrzydeł i tym, które je podcinają. Sprawdziliśmy, czy jesteśmy w stanie
dogadać się z kimś, kto mówi innym językiem (w grupie było 5 osób ukraińskojęzycznych), kto mówi mało albo kto się
od nas różni i z różnych powodów inaczej doświadcza świata. Pogłębieniu tej
refleksji służyła sobotnia wyprawa do
Niewidzialnego Domu w Toruniu oraz godzinna próba niemówienia.
Przez kilkanaście dni półkolonii dzieci
tworzyły etiudy filmowe i teatralne, wymyślały opowieści o świecie, w którym
ludzie tracą moc mowy. Dzieci z dużym
zaangażowaniem brały udział w warsztatach muzycznych, teatralnych, scenograficznych i pedagogiczno-teatralnych.
Samodzielnie zaprojektowały plakat,
który posłużył do promocji finałowego
artystyczne wydarzenia pt. „Kraina bez
słów”.
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fot. MCK Ciechocinek / Monika Szczepańska

W tym roku Miejskie Centrum Kultury
przygotowało półkolonie artystyczne
pod nazwą „Nie trzeba słów”. Wzięły
w nich udział 24 dzieci w wieku 8-12 lat.

LATO W TEATRZE

LATO W TEATRZE to program Instytutu
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program
składa się z konkursu grantowego na
realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży,
szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz
artystyczno-edukacyjnych
projektów
objazdowych w namiocie cyrkowym.
W aktualnej 15. edycji programu dofinansowanie otrzymało 69 ośrodków
z całej Polski – 25 organizacji pozarządowych i 44 samorządowe instytucje kultury.
Ośrodki, które w poprzednich latach co
najmniej trzykrotnie organizowały Lato
w teatrze, mają za zadanie zrealizować
projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału
w programie. Ten moduł został nazwany
Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom. Autorskie warsztaty
przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na
poznanie i samodzielne wykorzystanie
teatralnego języka, a przede wszystkim
na twórcze wyrażenie siebie i zabawę
teatrem.
Miejskie Centrum Kultury
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Wyniki XI Mistrzostw Ciechocinka
Oldboyów w Siatkówce Plażowej

fot. OSiR Ciechocinek

Szóstego sierpnia na boiskach do siatkówki plażowej przy Hali Sportowej OSiR,
odbyły się XI Mistrzostwa Ciechocinka
Oldboyów w Siatkówce Plażowej. Udział
w rywalizacji wzięły pary z Ciechocinka, Aleksandrowa Kujawskiego, Torunia,
Płocka, Bydgoszczy oraz Podlasia. Zawodników podzielono na trzy kategorie wiekowe. Po kilku godzinach zmagań wyłoniono
zwycięzców turnieju.
Klasyfikacja końcowa:
Kat. 75+
1. Schwartz/Zalewski
2. Skorupa/Koczorowski
3. Wysocki/Gajewski
Kat. 105+
1. Trawkowski/Ciuśniak
2. Szajkowski/Fryźlewicz
3. Dobersztyn/Nagórski
Kat. 114+
1. Dzierżawski/Cieślewicz
2. Gutowski/Waszkiewicz
3. Gutowski/Domagała
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Dziękujemy piekarni Złoty Kłos za słodki
poczęstunek dla zawodników! Pamiątkowe statuetki oraz grilla ufundował ciechociński OSiR.
Zapraszamy na kolejne imprezy! Do zobaczenia!
Justyna Maziarz-Malinowska

Ciechocińska pływaczka nie zwalnia!
Natalia Jabłońska swoimi wynikami w pływaniu przyzwyczaiła nas do tego, że godnie reprezentuje nasze miasto. Tym razem
zmagała się z morskimi falami. 20 sierpnia
wzięła udział w wyścigach pływackich dookoła molo w Sopocie. Na dystansie 1200
m zajęła pierwsze miejsce w kategorii wiekowej do lat 16 i jednocześnie była trzecia
wśród wszystkich kobiet biorących udział
w zawodach. Wyścig ukończyło 156 osób,
a zwycięzcy otrzymali medale i pamiątkowe statuetki z rąk Pani wiceprezydent Sopotu, Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim.
Czternastolatka z podziwu godną determinacją realizuje swoje marzenia. Mimo wakacji ukończyła niedawno specjalistyczny

kurs, uzyskując patent sternika motorowodnego. Tak trzymaj!

fot. Karolina Misztal - fb.com/MOSiR Sopot

Zapraszamy do udziału w projekcie
"Obrona nie tylko na Orliku"
Projekt dedykowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, przede wszystkim do
dziewcząt i kobiet. Pozostałymi adresatami mogą być rodziny i seniorzy. Każdy
uczestnik będzie miał zapewnioną wodę,
a dla najaktywniejszych uczestników przewidziane są pamiątkowe gadżety.
Zajęcia prowadzone będą przez:
Janusza Brodackiego – doświadczonego instruktora ze stopniem mistrzowskim
4 DAN, potwierdzonym certyfikatem wielkiego mistrza Shigeru Oyama,
Olgę Wojciechowską – psycholog w Centrum Pomocy Psychologicznej i Terapii
w Aleksandrowie Kuj. oraz Zespole Szkół
Specjalnych nr 1 w Ciechocinku,
Damiana Deręgowskiego – instruktora
rekreacji ruchowej, spec. Joga,

40 w POLSCE

lokalizacji

26.08 godz.16:30 Wzmocnij siebie - zajęcia sportowe - Kompleks Wodnego Placu Zabaw
30.08 godz. 16:30 Wzmocnij siebie - zajęcia sportowe - Kompleks Wodnego Placu Zabaw
01.09 godz. 16:30 Samoobrona w praktyce -zajęcia z Januszem Brodackim
05.09 godz. 17:00 Samoobrona to stn umysłu - warsztaty z psycholog Olgą Wojciechowską
08.09 godz. 16:30 Samoobrona w praktyce - zajęcia z Januszem Brodackim
13.09 godz. 16:30 Wzmocnij siebie - zajęcia sportowe – Joga z Damianem Deręgowskim
15.09 godz. 16:30 Samoobrona w praktyce - zajęcia z Januszem Brodackim
20.09 godz. 16:30 Wzmocnij siebie - zajęcia sportowe - Joga z Damianem Deręgowskim
22.09 godz.16:30 Samoobrona w prakty - zajęcia z Januszem Brodackim
27.09 godz. 16:30 Wzmocnij siebie - zazjęcia sportowe - podsumowanie projektu

od czerwca do

2022

Justynę Maziarz – Malinowską – Menadżera Sportu w ciechocińskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji.

października

10 zajęć, elementy sztuki walki, ćwiczenia
ogólnorozwojowe, poprawienie kondycji
fizycznej, spotkania z psychologiem,
techniki panowania nad strachem i stresem,
zdrowe praktyki żywieniowe, ćwiczenia
relaksacyjne, elementy historyczne

“Obrona nie tylko na Orliku” to projekt
organizowany przez Fundację Orły Sportu
i dofinansowany ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.osir.ciechocinek.pl oraz po
zeskanowaniu poniższego kodu.
ZESKANUJ
I SPRAWDŹ
TERMINARZ!

Więcej na www.orlysportu.pl/obrona
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KALENDARZ WYDARZEŃ

WRZ

11

WRZ

WRZ

14

15-17

OTWARTE
ATELIER

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA "DBAJ O ZDROWIE"

FESTIWAL PIOSENKI MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Malowanie rodzinne i nie tylko!
Zapraszamy na otwarty plener
malarski pod okiem znanych artystów. Będzie można namalować
portret mieszkańca lub członka
swojej rodziny. Przenosimy atelier
do przestrzeni publicznej, gdzie
publiczność staje się czynnym
uczestnikiem zajęć malarskich bez
względu na wiek.

W programie m.in wykłady:
„Zdrowie największą wartością człowieka”,
„Aktualne zagrożenia dla zdrowia ze strony chorób zakaźnych”,
„Bezpieczeństwo żywności - stare i nowe wyzwania ‘’,
„Nadzór nad chorobami zakaźnymi”.

Ten festiwal to Ciechocinek w pigułce. Z jednej strony rehabilitacja
niepełnosprawnych dzieci, z drugiej odkrywanie i rozwijanie niezwykłych muzycznych talentów oraz możliwość obcowania z nimi w niezwykłym otoczeniu parku Zdrojowego. Festiwal bywa trampoliną do
muzycznej kariery, to tu pierwsze kroki stawiała Ewa Lewandowska,
niewidoma śpiewaczka późniejsza gwiazda telewizyjnego programu
“Mam Talent”.

11 września,
godz. 12:00,
Skwer Excentryków.

14 września, godz. 10:00,
Miejskie Centrum Kultury - Kino Zdrój,
ul. Żelazna 5.

15-17 września, godz. 15:00,
Muszla Koncertowa w parku Zdrojowym,

WRZ

WRZ

WRZ

WRZ

WRZ

PROMOCJA MIĘSA
DROBIOWEGO

SPOTKANIE
AUTORSKIE
Z MARCINEM
KYDRYŃSKIM

WYSTAWA
"OD JASIA I MAŁGOSI DO EKSCENTRYKÓW"

DEBLOWY
TURNIEJ TENISA
ZIEMNEGO

„TRZY KRÓLESTWA”

Spotkanie autorskie z Marcinem
Kydryńskim – radiowcem, wędrowcem, fotografem, chwilami
piosenkopisarzem, producentem
płyt, organizatorem koncertów i
festiwali. Wstęp 20 zł.

Toruńskie Spacery Fotograficzne - Wystawa. Podczas spaceru
powstało wiele pięknych zdjęć
naszego miasta, w związku z tym
chcielibyśmy zaprosić Państwa
na wystawę fotograficzną pod
jakże trafnym tytułem: "Od Jasia
i Małgosi do Ekscentryków.
Wstęp wolny.

16-17 16
16 i 17 września podczas 25.
Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej w Ciechocinku
odbędzie się promocja mięsa
drobiowego.

16

17

17

Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego. Wydarzenie odbędzie się w
ramach 10. Edycji Narodowego
Dnia Sportu.

„Trzy królestwa” to projekt
interdyscyplinarny łączący wiedzę
przyrodniczą ze sztuką. Ma
formę gry terenowej, podczas której
wyposażeni w ekwipunek odkrywcy
odnajdują „Trzy królestwa”:
- pachnące ziemią i deszczem
Królestwo Mokszy
- kwietne dywany i mandale Gardenii
- Królestwo Sylfów, Drozdów i Much.

16-17 września,
godz. 13:00, Muszla
Koncertowa
w parku Zdrojowym.

16 września, godz. 18:00,
MCK,
ul. Żelazna 5.

16 września, godz. 17:30,
MCK, ul. Żelazna 5.

17 września, godz. 10:00,
Korty Tenisowe
w parku Zdrojowym.

17 września,
MCK,
ul. Żelazna 5.

WRZ

WRZ

WRZ

PAŹ

PAŹ

18

V KONCERT DLA
SENIORÓW

Organizowany przez Miejska
Rade Seniorów w Ciechocinku
koncert w Teatrze Letnim.
Wstęp wolny

18 września,
godz. 15:00, Teatr Letni,
ul. Mikołaja Kopernika 3.
26 Zdrój Ciechociński
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ORKIESTRA DĘTA
VABANK

Orkiestra Dęta Vabank - Kolberg
z puzonem pod pachą - muzyczna awantura. Wstęp wolny!

26 września,
godz. 19:00, MCK,
ul. Żelazna 5.

29

KONCERT DARKA
KORDEKA

6

© UNICEF/Diarassouba

STAND-UP
MACIEJ BRUDZEWSKI
"SKOK NA STRACH"

Koncert Darka Kordeka polskiego aktora teatralnego,
musicalowego, filmowego
oraz prezentera telewizyjnego,
konferansjera, piosenkarza.
Powszechną popularność zdobył w latach 90. jako Marek
Siedlecki w kultowej telenoweli
"W Labiryncie".

Stand-uper z Olsztyna! Wywraca
rzeczywistość do góry nogami
i robi jej "motorówkę". Pełne emocji i losowych zawijasów historie
oraz nietuzinkowe spostrzeżenia
sprawiają, że nie chce się wychodzić z jego świata.

Wstęp 40 zł

Bilety 45 zł, dostępne na:
https://bkb.pl/79342-7fae4

29 września,
godz. 18:00, MCK,
ul. Żelazna 5.

6 października,
godz. 20:00, MCK,
ul. Żelazna 5.

11

Zapraszamy na wykład:

WYKŁAD:

„Afryka oczami
pracownika
UNICEF. Jak skutecznie pomaga
AFRYKA
OCZAMI

PRACOWNIKA UNICEF.
JAK SKUTECZNIE
POMAGAC?

Podczas wykładu poznają Państwo:

religie i kultury afrykańskie
akcje pomocowe, jakie UNICEF prowadzi w Afryce
program pomocy PONADCZASOWI – jak zaangażować się w pomoc spisując swój testam

Podczas wykładu poznają
Państwo:
ZAPRASZAMY
religie i kultury afrykańskie oraz
11 października 2022, godz. 17:00
akcje pomocowe,
jakie
UNICEF
Kino Zdrój, ul. Żelazna 5, Ciechocinek
prowadzi w Afryce, program
Prezentację poprowadzi dr Agnieszka Podolecka, orientalistka i afrykanistka.
pomocy PONADCZASOWI – jak
zaangażować się w pomoc spisując
swój testament.

11 października,
godz. 17:00, MCK,
ul. Żelazna 5.

REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

WRZ

24-25

„ORLĘTA.
GRODNO'39”
projekcja w 2D
wojenny, prod. Polska, czas 105 min.

od 13 lat
• 24.09 (sobota) godz. 19.00
• 25.09 (niedziela) godz. 16.00

„Jak zostałem samurajem”
animowany, familijny, prod. USA, Chiny, Wielka Brytania
czas 98 min, od 6 lat
10.09 (sobota) godz. 16.00
11.09 (niedziela) godz. 16.00

„Szczęścia chodzą parami”
komedia, prod. Polska,
czas 108 min, od 13 lat
17.09 (sobota) godz. 19.00
18.09 (niedziela) godz. 16.00

„Zołza”
komedia, prod. Polska,
czas 96 min, od 13 lat
30.09 (piątek) godz. 18.00
01.10 (sobota) godz. 19.00
02.10 (niedziela) godz. 19.00

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

„Wrobiony”

kryminał, prod. Polska,
czas 101 min, od 15 lat
17.09 (sobota) godz. 16.00
18.09 (niedziela) godz. 19.00

„Greckie wakacje”
komedia romantyczna, prod. RPA,
czas 111 min, od 13 lat
23.09 (piątek) godz. 18.00
24.09 (sobota) godz. 16.00
25.09 (niedziela) godz. 16.00

„Pies w rozmiarze XXL”
animowany, familijny, prod. USA,
czas 88 min,
01.10 (sobota) godz. 16.00
02.10 (niedziela) godz. 16.00

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze i zmian godzin
otwarcia kasy.
Dla filmów w systemie 2D:
– bilet normalny 20 złotych
– bilet ulgowy 15 złotych dla dzieci do lat 16 na bajki i filmy animowane
Z Ciechocińską Kartą Mieszkańca wszystkie bilety do kina 5 złotych taniej.
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Odkryj Ciechocinek!
Imprezowy Sierpień
fot. Sławomir Świątkiewicz

