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1 września to nie tylko początek roku szkol-
nego, to też ważna data w historii naszego 
kraju, a także Europy i Świata. To rocznica 
wybuchu II Wojny Światowej.

Co roku z tej okazji w całym kraju odbywają 
się uroczyste apele w miejscach pamięci.

W Ciechocinku odbyło się tradycyjne już 
spotkanie przy obelisku, miejscu pamięci 
tych, którzy oddali swe życie za naszą wol-
ność.

W uroczystości udział wzięli kombatan-
ci, przedstawiciele ratusza, radni miejscy, 
przedstawiciele różnych środowisk i orga-
nizacji, harcerze, delegacje ciechocińskich 
szkół oraz mieszkańcy naszego miasta i ku-
racjusze.

83 lata temu, 1 września 1939 roku wybuchła
 II wojna światowa.  W Ciechocinku zorganizowane zostały

 uroczystości miejskie ku czci poległym. 

83 LATA TEMU WYBUCHŁA
II WOJNA ŚWIATOWA

W ostatnich miesiącach można było podziwiać w stolicy Ciechocinek sprzed lat utrwalony na 
fotografiach. Aż w dwóch miejscach pojawiło się nasze uzdrowisko.

Ciechocinek na wystawach w Warszawie

W Muzeum Sportu i Turystyki prezen-
towana była wystawa „Ach jak przyjem-
nie… - turystyka i wypoczynek na pocz-
tówkach XIX i XX wieku”. Wśród ponad 
100 widokówek znalazły się mało znane 
pocztówki ukazujące Ciechocinek, któ-
re przenoszą widza w klimat dawnego 
uzdrowiska. Deptak w parku Zdrojowym, 
nieistniejąca kawiarnia Grand Cafe, Za-
kład Ortopedyczny Graffa, basen termal-
no-solankowy, ulica Przejazd - to kilka 
z nich. Całkowitym zaskoczeniem dla 
mnie – filokartystyki – była pocztówka 
prezentująca bufet na dworcu kolejowym. 
W opisie naszego uzdrowiska znalazło się 
zdanie: „Popularność Ciechocinka, mimo 
upływu czasu, nadal nie słabnie”. Widać 
to doskonale przez cały rok, bowiem se-
zon kuracyjny trwa teraz 12 miesięcy, 
a nie 5 jak niegdyś. Cieszy to, że muzeum 
zadbało o wydanie pięknego katalogu. Na 
ostatniej stronie jego okładki zamiesz-
czono kolorową pocztówkę – akwarelę 
Aleksandra Makowskiego prezentującą 
pijalnię wód mineralnych, opisaną jako 
Główny Pawilon.

Z kolei w Domu Spotkań z Historią 
można było podziwiać fotografie Cze-
sława Olszewskiego. Zespół kuratorski 
– historyczka i krytyczka sztuki Marta 
Leśniewska oraz fotograf Tomasz Kuba-
czyk wybrali 95 zdjęć z bogatej kolekcji 
negatywów. Olszewski utrwalił w latach 

30. XX wieku między innymi dzieła Ro-
mualda Gutta, zrealizowane w Ciechocin-
ku: basen termalno-solankowy i pocztę. 
Jak zauważyła kuratorka: „To cenne źró-
dło wiedzy o kulturze architektonicznej 
w Polsce przed 1939 rokiem, po części 
już nieistniejącej lub zdegradowanej”. Pa-
trząc na piękną pływalnię, która obecnie 
jest w ruinie, czy pocztę, którą zmienio-
no (szczególnie wnętrze nie przypomina 
dawnej eleganckiej przestrzeni), można 
zapłakać. Serce ściska z żalu, jak nie dba 

się u nas o dziedzictwo narodowe. Warto 
dodać, że niektóre ze zdjęć Olszewskiego 
były wykorzystane jako widokówki. Mam 
je w swojej kolekcji. Wystawie towarzy-
szy album polsko-angielski „Miastowi-
dzenie. Fotografie Czesława Olszewskie-
go”, który serdecznie polecam. Znalazły 
się w nim fotografie Ciechocinka, którego 
już nie ma i za którym tęsknimy.

Aldona Nocna

fot. Archiw
um

 Aldony N
ocnej

fot. Kacper W
ieczorkow

ski
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W zaciszu ciechocińskiej, bibliotecznej 
czytelni studenci uniwersyteckiego Saloni-
ku Literackiego czytali  "Ballady i romanse" 
wieszcza Adama Mickiewicza. 

"Ballady i romanse" zostały opublikowa-
ne w czerwcu 1822 roku w Wilnie, jako 
główna część pierwszego tomu "Poezyj" 
Adama Mickiewicza, pisanego w latach 
1819–1821.  Cykl wierszy był początkiem 
dziejów poezji romantycznej w Polsce i tym 
samym otworzył nową epokę w literaturze.
Do dziś mickiewiczowskie wiersze są po-

3 września odbył się "Rodzinny piknik na 
trawie Slow and Chill". Organizatorem wy-
darzenia było Miejskie Centrum Kultury 
w Ciechocinku.

Pomysł dwóch mieszkanek Ciechocinka, 
Urszuli Rogalskiej i Malwiny Gadziemskiej 
zrealizowany został w ramach programu 
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. 

Ciekawa oferta warsztatowa, muzyka na 
żywo, wykład dla rodzin, możliwość ku-
pienia książki i rękodzieła, gry terenowe 
- to musiało się udać. Podziękowania dla 
wszystkich zaangażowanych w realizację. 
Mówimy - do zobaczenia za rok, bo chcemy 
aby ta impreza na stałe wpisała się w ka-
lendarz wydarzeń. 

Projekt Dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pularne, a ich współczesne znaczenie dla 
naszej literatury zaowocowało ustano-
wieniem 2022 roku Rokiem Romantyzmu 

Polskiego, który został ogłoszony z okazji 
dwusetnej rocznicy wydania zbioru.

Poezja romantyczna w bibliotece

ZŁOTE GODY
W URZĘDZIE MIEJSKIM

Dwie pary odebrały z rąk pełnią-
cego funkcję burmistrza Marcina 
Strycha medale za długoletnie po-
życie małżeńskie.

Wzruszająca uroczystość odby-
ła się 6 września w Sali Ślubów 
w Urzędzie Miejskim. Nie zabrakło 
życzeń od burmistrza i tradycyjnej 
lampki szampana.

Był to moment na chwilę wspo-
mnień wywołujących łzy wzrusze-
nia i uśmiech na twarzach jubila-
tów.

Medal za długoletnie pożycie 
małżeńskie otrzymali:

Maria i Andrzej Boguccy, związek 
małżeński zawarli w 1971 r.,

Zofia i Andrzej Kuduk, związek 
małżeński zawarli w 1971 r.

fot.  M
ałgorzata Poniatow

ska
fot.  M

onika Szczepańska

Rodzinny piknik "Slow and Chill"
w ramach programu Narodowego Centrum 
Kultury: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. 
Edycja 2022.

MCK Ciechocinek
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Informujemy, że zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
7 września 2022 r. wybory przedtermino-
we Burmistrza Ciechocinka zostaną prze-
prowadzone 23 października 2022 r. w go-
dzinach od 7:00 do 21:00.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden 
z kandydatów na burmistrza nie uzyska 
więcej niż połowy ważnie oddanych gło-
sów, w dniu 6 listopada 2022 r., również w 
godzinach od 7:00 do 21:00, zostanie prze-
prowadzone ponowne głosowanie (tzw. II 
tura), w którym sposób głosowania i wa-
runki ważności głosu są takie, jak w dniu 
pierwszego głosowania. 

Kampania wyborcza zakończy się o godzi-
nie 24:00, 21 października.

Szczegółowe informacje oraz Rozporzą-
dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
7 września 2022 r. dostępne jest na stronie 
https://wloclawek.kbw.gov.pl.

Na kolejnych stronach przedstawiamy za-
rejestrowanych kandydatów na burmistrza 
Ciechocinka.

Informacje o wyborach
przedterminowych

Na podstawie złożonych wniosków oraz 
oceny Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia 
i oceny wniosków o przyznanie Stypendium 
Burmistrza Ciechocinka przyznano jednora-
zowe stypendia za wysokie wyniki w nauce 
oraz szczególne osiągnięcia edukacyjne dla 
uzdolnionych uczniów z klas IV, V, VI, VII, 
VIII szkół podstawowych działających na 
terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Stypendia podzielono na dwie grupy, w za-
leżności od osiągnięć.

I grupa: po 1825,00 zł dla każdego 
z uczniów:
- Angelika Gabryelska
 uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1
- Marianna Migdalska
 uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 
- Natalia Stasiak 
uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3
- Maksym Mysiora
 uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3

II grupa: po 1100,00,00 zł dla każdego 
z uczniów:
- Patryk Wolski
 uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1
- Malwina Łuczak
 uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1
- Milena Kulpa
 uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 
- Zuzanna Piotrowska
 uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1  
- Jakub Cichocki
 uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 
- Jakub Świątkiewicz
 uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 
- Marcelina Cichorz
 uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3

Stypendia naukowe rozdane!
fot. Justyna M

ałecka
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Andrzej Łozicki
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Proszę o Państwa głosy.
Z poważaniem
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WOJCIECH MARJAŃSKI
NA BURMISTRZA CIECHOCINKA

Wojciech Marjański, lat 48. Wraz 
z żoną Natalią, nauczycielką w Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Polskich Olim-

pijczyków, wychowujemy dwie cór-
ki: Oliwię i Oktawię. Od zawsze 
związany jestem z Ciechocin-
kiem. Dziadek Stefan był pra-
cownikiem fizycznym przy tere-
nach zielonych, Tato Stanisław 
wychowawcą wielu pokoleń 
ciechocinian, a Mama Barba-
ra zaś - długoletnim pracow-
nikiem PSS Społem w Cie-
chocinku. Z wykształcenia 
pedagog i menadżer służby 
zdrowia, ukończyłem studia 
podyplomowe z administra-
cji samorządowej, posiadam 
14-letni staż pracy w samo-
rządzie jako radny miejski, 
wicestarosta powiatu alek-
sandrowskiego, dyrektor 
jednostki powiatowej i za-
stępca burmistrza mia-
sta Nieszawa. Od ponad 

Drodzy Mieszkańcy Ciechocinka, 23 paź-
dziernika 2022 roku – po raz pierwszy 
w historii miasta - będziemy wybierać 
Burmistrza Ciechocinka w przedtermi-
nowych wyborach. Jako człowiek za-
angażowany w lokalne sprawy publicz-
ne, Radny Rady Miejskiej Ciechocinka 
/2006-2014/, Wicestarosta Aleksan-
drowski w latach 2014-2018, kierując się 
poczuciem odpowiedzialności za rozwój 
naszego miasta, zwracam się z uprzejmą 
prośbą o poparcie mojej kandydatury na 
Burmistrza Ciechocinka.

• Podjęcie działań związanych z pozyskaniem 
basenu termosolankowego na rzecz Ciechocin-
ka;

• Poszerzanie oferty edukacyjnej dla dzieci 
i młodzieży oraz systematyczna poprawa wa-
runków pracy i nauki w podległych placówkach 
oświatowych;

• Modernizacja i rozbudowa Stadionu Miej-
skiego dla potrzeb mieszkańców oraz zaplecza 

dla sportowców wyczynowych, korzystających 
z bazy rehabilitacyjnej i noclegowej Ciechocin-
ka;

• Sukcesywne zwiększenie środków na sport 
dzieci i młodzieży, jako sposób na walkę z uza-
leżnieniem cyfrowym i otyłością wśród mło-
dych mieszkańców miasta;

• Przywrócenie połączenia kolejowego na tra-
sie Aleksandrów Kujawski- Ciechocinek;

• Podjęcie działań związanych z przejęciem 
i rewitalizacją dworca kolejowego;

• Zwiększenie ilości ścieżek rowerowych - 
opracowanie założeń koncepcyjnych; 

• Kontynuacja rozpoczętych inwestycji;

• Zwiększenie udziału środków zewnętrznych 
w zadaniach inwestycyjnych na terenie miasta; 

• Poprawa estetki miasta – uchwała krajobra-
zowa; 

• Wspieranie działań podmiotów ekonomii 
społecznej /stowarzyszenia, fundacje, spół-
dzielnie itp./; 

• Opracowanie koncepcji rewitalizacji Parku 
Tężniowego – okolice pomnika Staszica;

•  Realizacja konsultacji społecznych w najważ-
niejszych sprawach dla miasta, z uwzględnie-
niem podmiotów gospodarczych; 

• Opracowanie koncepcji rewitalizacji i prze-
znaczenia końcowej części parku Zdrojowego; 

• Nieodpłatny wstęp mieszkańców Ciechocin-
ka na teren tężni – współpraca z Uzdrowiskiem 
Ciechocinek S.A.;

W związku z tym, że wybory odbywają się 
przedterminowo, w trakcie kadencji 2018-
2023, niektóre z przedsięwzięć inwestycyj-
nych są już w fazie realizacji, inne w trakcie 
postępowań przetargowych, jeszcze inne na 
etapie przygotowawczym, dlatego pragnę 
przedstawić realny program, którego najważ-
niejsze składowe będą dotyczyły następują-
cych zagadnień:

dwóch lat zarządzam jednym z naj-
większych podmiotów gospodarczych 
Ciechocinka - Kolejowym Szpitalem 
Uzdrowiskowym Sp. z o.o. w Ciecho-
cinku. Obok opieki nad kuracjuszami 
i rozwiązywaniem ich codziennych 
bolączek i problemów, zajmujemy się 
rehabilitacją neurologiczną, ogólno-
ustrojową i opieką długoterminową dla 
mieszkańców naszego miasta i powia-
tu. Wieloletnia praca zawodowa, którą 
rozpocząłem w 1995 roku w Centrum 
Niezależnego Życia, zwanym potocznie 
„Sajgonem”, następnie w samorządzie 
i w końcu w spółce prawa handlowego, 
jak również gruntowne wykształcenie, 
dają mi doświadczenie, kompetencje 
i kwalifikacje do ubiegania się o za-
szczytny urząd Burmistrza Miasta Cie-
chocinka. 

Przekonany jestem, że moje doświadcze-
nie samorządowe, kompetencje, rozwaga, 
skuteczność w działaniu, zdolności orga-
nizacyjne, umiejętność pracy w zespole 
oraz znajomość problematyki samorzą-
du pozwolą mi skutecznie kierować roz-
wojem naszej małej Ojczyzny w różnych 
aspektach jej funkcjonowania.

Z Ciechocinkiem związany jestem od za-
wsze - całą swoją wiedzę i doświadczenie 
oddaję lokalnej wspólnocie poprzez pracę 
zawodową oraz społeczną. Jestem osobą 

pracowitą, twórczą, kreatywną, komuni-
katywną, chętnie podejmującą nowe wy-
zwania, jak również pełną szacunku dla 
ludzi. 

Uprzejmie zachęcam Państwa do wzięcia 
udziału w wyborach i poparcia mojej kan-
dydatury jako osoby, która nie zawiedzie 
Państwa oczekiwań. Gwarantuję rzetelną 
i twórczą pracę na rzecz mieszkańców 
Ciechocinka.
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Kandydat na Burmistrza 

Mój program:

NIE ZMARNUJCIE TEJ SZANSY

SŁAWOMIR HANDZIUK

Uczynić z Ciechocinka Perłę Uzdrowisk Polskich

DLA MIASTA i MIESZKAŃCÓW
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JUCEWICZ
opracowaniu wspólnie z mieszkańcami i przedsiębiorcami strategii
rozwoju i promocji miasta 
partnerstwie w relacjach: miasto – uzdrowisko
staraniach o wpis Ciechocińskiej Fabryki Soli na listę światowego
dziedzictwa UNESCO 
budowie nowoczesnego krytego, pełnowymiarowego basenu 
obniżeniu kosztów utrzymania infrastruktury miejskiej 
bezpłatnych parkingach dla posiadaczy karty mieszkańca 
odzyskaniu gruntu pod odbudowę basenu solankowego 
przebudowie dróg lokalnych, traktów spacerowych, 
budowie ścieżek rowerowych 
stworzeniu warunków dla inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości 
poprawie estetyki miasta

JAROSŁAW

KOCHAM CIECHOCINEK I ZALEŻY MI NA:

Wieloletni samorządowiec, społecznik zaangażowany w sprawy miasta, przedsiębiorca.
Ciechocinianin od urodzenia. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie                     
i kontrola w podmiotach leczniczych. Piastuje kierownicze stanowisko w
międzynarodowej  korporacji poligraficznej. Łączy pracę etatową z zarządzaniem
własnym przedsiębiorstwem. Ekspert w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym
unijnych. Posiada uprawnienia audytora wiodącego systemów zarządzania jakością.
Jest doradcą komisji sejmowych i zespołów parlamentarnych: Komisja Cyfryzacji,
Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT), Komisja Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) oraz Parlamentarny Zespół ds.
Cyberbezpieczeństwa Dzieci. Jest społecznikiem. Już jako nastolatek wspierał medialnie
lokalny klub sportowy, prowadząc stronę ciechocińskiego „Zdroju”. Zasłynął w Polsce jako
mieszkaniec walczący z niekompetencją lokalnego magistratu i bezradnością radnych.
Sprzeciwił się posadowieniu masztu telefonii komórkowej: szpecący krajobraz uzdrowiska
i groźny dla zdrowia. Jarosław Jucewicz jest laureatem Europejskiego Lauru
Przedsiębiorczości jako Lider Społeczeństwa Obywatelskiego, przyznanego przez
Warszawską Izbę Gospodarczą.

SFINANSOWANE Z KWW JAROSŁAWA JUCEWICZA
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DARIUSZ

BARCZAK

• realizacja zadań służących wzmocnieniu uzdro-
wiskowej i turystycznej funkcji miasta,

• pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym 
funduszy z Unii Europejskiej na rozwój infrastruk-
tury miasta oraz poprawę warunków życia miesz-
kańców,

• kontynuacja rozpoczętych projektów inwe-
stycyjnych, w tym: nowy dworzec autobusowy, 
ekologiczna komunikacja miejska, modernizacja 
oświetlenia ul. Żytnia, Słońsk Górny, Osiedlowa, 
Spółdzielcza, Wierzbowa, Traugutta, Solna, Ra-
czyńskich, Brata Alberta, budowa nawierzchni uli-
cy Żytniej i Słowackiego, rondo Bema-Zdrojowa, 
nowy projekt deptaka Armii Krajowej,

Nazywam się Dariusz Barczak, mam 
46 lat i jestem rodowitym mieszkańcem  
Ciechocinka. Ukończyłem zarządzanie 
i marketing na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu oraz studia 
podyplomowe z logistyki w Wyższej 
Szkole Logistyki w Poznaniu. 

Od roku 2018 jestem radnym Rady 
Miejskiej Ciechocinka, w której pełnię 
funkcję Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, a także członkiem dwóch 
Komisji: Finansowej i Uzdrowiskowej.

Od ponad dwudziestu lat prowadzę 
działalność gospodarczą w zakładzie 
fotograficznym Kodak Express 
w Ciechocinku. 

W swojej pracy chciałbym postawić 
na zespołowość, transparentność oraz 
profesjonalizm.

Podejmując się kandydowania na bur-
mistrza miasta chciałbym wykorzystać 
swoją wiedzę o problemach  mieszkań-

KANDYDAT
NA BURMISTRZA CIECHOCINKA

ców Ciechocinka i pracować na rzecz  
miasta w kierunku poprawy warunków  
mieszkańców, jak i  kuracjuszy oraz go-
ści odwiedzających nasz kurort. 
Zdaję sobie sprawę z nowych wyzwań, 
które stoją przed przyszłym burmi-
strzem i jeżeli Państwo obdarzą mnie 

zaufaniem i  oddadzą głos na moją oso-
bę, zrobię wszystko, by nie zawieść po-
kładanych we mnie nadziei.

Dariusz Barczak, 
kandydat na burmistrza Ciechocinka 

w wyborach 23 października 2022 roku.

JAKO BURMISTRZ WAŻNE BĘDĄ DLA MNIE:

• realizacja projektów z zakresu aktywizacji mło-
dzieży, osób starszych oraz osób potrzebujących 
wsparcia,

• poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pie-
szych poprzez ich doświetlenie,

• przygotowanie miasta na nowe kierunki rozwo-
ju na kolejne lata,

• projekt krytego basenu miejskiego,

• efektywna współpraca z jednostkami organi-
zacyjnymi Miasta, Spółkami Miejskimi i Uzdrowi-
skiem Ciechocinek,

• rewitalizacja parku Sosnowego oraz Zdrojowe-
go,

• renegocjacja umowy  parkowania  miejskiego na 
bardziej korzystną dla mieszkańców Ciechocinka,

• otwartość na współpracę z lokalnymi przed-
siębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, 
a także z każdym dla kogo ważny jest rozwój i do-
bro Ciechocinka, a podnoszenie standardu życia 
mieszkańców jest priorytetem,

• podejmę starania o przejęcie dworca kolejowego,

• klub dla młodzieży przy Miejskim Centrum Kul-
tury.

MATERIAŁ SFINANSOWANO Z BUDŻETU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW DARIUSZA BARCZAKA
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od ponad 20 lat jestem jednym z Was. I tak 
pozostanie. Na prośbę wielu mieszkańców 
zdecydowałem się kandydować na urząd 
Burmistrza Ciechocinka. Co prawda 
niemal wszyscy kojarzą mnie tylko ze 
sceną, dlatego chciałbym powiedzieć 
więcej o sobie. 

Posiadam duże doświadczenie w pracy 
samorządowej. Byłem radnym i członkiem 
Zarządu Miasta. Piastowałem także 
funkcję dyrektora Domu Kultury 
oraz byłem dyrektorem dużej firmy, 
wytwórni wód gazowanych. Przez wiele 
lat prowadziłem własną działalność 
gospodarczą. Wiedzę menadżerską 
z zakresu zarządzania zdobyłem na 
Francuskim Instytucie Geopolitycznym 
w Paryżu. Kilkanaście lat pracy za granicą, 
m.in. w Finlandii, Szwecji, Norwegii, 
Chorwacji czy Szwajcarii pozwoliło 
mi zdobyć dodatkowe doświadczenie 
zawodowe oraz znajomość języków 
obcych. Natomiast ukoronowaniem 
dokonań na terenie ziemi kujawskiej 
było zwycięstwo w plebiscycie Gazety 
Pomorskiej   Osobowość 2017 roku  za 
działalność charytatywną, postawę 
patriotyczną i krzewienie kultury polskiej. 
Otrzymałem wtedy 3007 głosów. 

Zawsze stałem po stronie słabszych. Przez 
lata kierowałem charytatwyną fundacją, 
dostarczającą bezpłatnie wózki inwalidzkie 
i łóżka rehabilitacyjne dla chorych 
dzieci. Niejednokrotnie podczas moich 
koncertów zbierałem pieniądze na leczenie 

Drodzy Mieszkańcy Ciechocinka, osób potrzebujących. Oświadczam, że 
od władz Ciechocinka nie oczekiwałem i 
nie otrzymałem nigdy wynagrodzenia za 
swoje występy. Oczkiem w głowie każdego 
samorządowca musi być należyta opieka 
nad żłobkiem, przedszkolami i szkołami. 
Dzieci to nasza przyszłość, w którą 
musimy inwestować. Dlatego uważam, że 
sekcje i koła zainteresowań prowadzone 
przez jednostki miejskie powinny być 
dostępne dla dzieci bezpłatnie, aby nie 
pogłębiać wykluczenia wśród dzieci 
i młodzieży.  Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, jak trudny okres przed nami – 
szalejąca inflacja, drożyzna. Zapewniam 
Państwa, że dołożę wszelkich starań, 
aby sprostać tym wyzwaniom. Kadencja 
nowego burmistrza będzie bardzo krótka. 

Na ocenę ewentualnej mojej pracy nie 
będziecie musieli Państwo długo czekać, 
wystarczy jeden rok. Oświadczam 
z całą mocą, że jestem kandydatem 
absolutnie niezależnym, a w związku 
z tym będę wolny od wszelkich nacisków, 
partii politycznych oraz innych grup 
i stowarzyszeń.   Doświadczenie życiowe 
i uczciwość upoważniają mnie do 
zwrócenia się do Państwa o poparcie 
mojej osoby w wyborach. Przede 
wszystkim chcę służyć mieszkańcom 
Ciechocinka. Oczywiście każdy kuracjusz 
i gość uzdrowiska będzie przyjęty godnie 
w myśl staropolskiego powiedzenia „Gość 
w dom, Bóg w dom”. Ale najważniejsi 
dla mnie będziecie Wy, mieszkańcy 
Ciechocinka. Liczę na Państwa głos!

1. Likwidacja opłat parkingowych dla mieszkańców Ciechocinka

2. Przywrócenie komunikacji kolejowej 

3. Rewitalizacja zabytkowych nieruchomości 

4. Pozyskanie grantów i dotacji zewnętrznych

5. Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci

6. Nowa polityka mieszkaniowa

RAZEM ZMIEŃMY CIECHOCINEK!

MATERIAŁ SFINANSOWANO Z BUDŻETU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW JANUSZA SZYŁKOWSKIEGO 
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Za nami 33. edycja Integracyjnego Mini 
Maratonu “Bieg Solny”. Od 2019 roku  ta 
bardzo popularna impreza integracyjna nosi 
imię Zbigniewa Treschera, który pomimo 
znacznej niepełnosprawności startował 
w tych zawodach od samego początku, aż 
do 29 edycji.  Celem wydarzenia było pro-
pagowanie aktywnej rekreacji oraz aktyw-
ności sportowej. Uczestnikami imprezy były 
osoby z niepełnosprawnościami, jak rów-
nież osoby w pełni sprawne, co sprawiło, że 
przedsięwzięcie miało charakter integracyj-
ny oraz świadczyło o tym, że sport oraz  ak-
tywna rekreacja zbliża ludzi, pomaga znosić 
wszelkie bariery. W zawodach uczestniczy-
ły tłumy zawodników z różnych zakątków 
kraju. „Bieg Solny” to najstarsza oraz jed-

XXXIII   BIEG   SOLNY

na z najbardziej rozpoznawalnych imprez 
sportowo – integracyjnych w regionie, 
która co roku przyciąga entuzjastów bie-
gania i „ścigania” się na wózkach. Na star-
cie tegorocznej edycji stanęli sportowców 
w zróżnicowanym wieku, w tym zawodnicy 
z niepełnosprawnościami ruchowymi i inte-
lektualnymi. W ramach zawodów przepro-
wadzono kilkanaście biegów, podzielonych 
na następujące kategorie:
- dla osób dorosłych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich;
- dla biegaczy dorosłych (z wyłączeniem 
osób na wózkach);
- dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Rywalizacja w trakcie zawodów była bardzo 

zacięta i tak naprawdę nie liczył się wynik, 
ale wspaniała atmosfera i chęć biegania po 
malowniczych ulicach Ciechocinka. Zawod-
nicy, którzy zajęli miejsca od pierwszego 
do trzeciego (we wszystkich kategoriach 
biegowych) otrzymali złote medale, każdy 
zawodnik otrzymał pamiątkową koszulkę 
z logotypem biegu. Organizatorzy gratulują 
wszystkim uczestnikom.

W przerwach pomiędzy  poszczególnymi 
kategoriami biegowymi wystąpił zespół 
Indivi Duo w składzie: Marek Modrzejew-
ski – wokal, gitara, Piotr Komosiński - bas, 
Przemysław Łosoś – wokal, instrument kla-
wiszowe, akordeon, harmonijka ustna.

ZESKANUJ KOD I ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

fot. Mariusz Skiba oraz Tomasz Bąk

Jerzy Szymański
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fot. Mariusz Skiba

Głównym organizatorem przedsięwzię-
cia był zespół „Skołowani”, który działa                       
w strukturach  Stowarzyszenia Centrum 
Niezależnego Życia oraz Narodowe Cen-
trum Kultury i  Agencja Wydawniczo – 
Koncertowa SAJGON. Początek festiwalu 
datowany jest w roku 2019, kiedy to  w 
dniu 14 września 2019 r. w ramach święta 
muzyki i gitary zaprezentowaliśmy  miesz-
kańcom Ciechocinka, turystom i kuracju-
szom pogodne, gitarowe oblicze muzyki 
jazzowej i blues – rockowej. Pragnęliśmy 
ich wciągnąć do wspólnej zabawy, nie 
tylko do biernego słuchania muzyki, ale 
także do rozrywki czynnej. Chcieliśmy, 
by ten dzień w Ciechocinku był dniem 
dobrej, żywiołowej, wspólnej, a zarazem 
szlachetnej rozrywki. Happy Guitar Fe-
stiwal jest zupełnie inny niż wszelkie ist-
niejące ponieważ niesie  optymizm, daje 
radość życia, wprowadza w pozytywny 
nastrój, łączy ludzi, a przede wszystkim, 
poprzez nośne hasło „Skrzyżowanie Gi-
tar” łączy różne style muzyczne. Na sce-
nie tegorocznej edycji Festiwalu  zagościł 
szeroki przekrój osobowości, dźwięków i 
przedsięwzięć artystycznych, oryginalne-
go instrumentarium i wirtuozerii, że nie 
sposób było przejść obojętnie obok tak 
kolorowego, tętniącego życiem i radością 
miejsca. 

W kolejności wystąpili:

- zespół Skołowani, którego gościem był 
Apostolis Anthimos pochodzący z rodzi-
ny greckich imigrantów. Jego rodzice za-
mieszkali w Katowicach. Uczył się grać 
na banjo, a potem na gitarze 7-strunowej. 
Zadebiutował w 1971 roku jako gitarzysta 
zespołu SBB. Już jako 17-latek, jako mu-
zyk Grupy Niemen, wystąpił w 1972 roku 
na festiwalu Jazz and Rock Now otwiera-
jącym Igrzyska Olimpijskie w Monachium, 
grając obok takich znakomitości jak Char-
les Mingus oraz John McLaughlin i The 
Mahavishnu Orchestra. Współpracował 
jako gitarzysta m.in. z Dżemem oraz z 
trębaczem jazzowym Tomaszem Stańką. 
Skołowani zagrali  materiał z pierwszej 
swojej płyty oraz utwory, które się znajdą 
na najnowszym albumie. 

- Zespół Stara Szkoła - to zespół z Inowro-
cławia, który powstał z potrzeby serca w 
lutym 2010 r. Stanowi go grupa dojrza-
łych facetów, w których po latach odżyły 
stare muzyczne miłości i pasje. Od kilku 
lat z zespołem gra Iwona – rewelacyjna 
skrzypaczka. Grają w prosty sposób wła-
sne kompozycje. Słuchając ich muzyki, 
usłyszycie wiele o nich, może coś o sobie, 
usłyszycie też, jak spełniają się ich marze-
nia.

- pARTyzant – rodziny duet, który stano-
wi: 
Krzysztof Toczko to gitarzysta, który do 
perfekcji opanował trudną, unikatową 

technikę tappingu oburęcznego. Potra-
fi grać jednocześnie na dwóch gitarach. 
Tapping polega na silnym, precyzyjnym 
wydobywaniu dźwięków z gitary, ude-
rzając lub dociskając struny do gryfu. 
Jest jedną z najbardziej widowiskowych 
technik, wymagającą precyzji i kunsztu, 
solidnego przygotowania muzycznego i 
doskonałej techniki gry. Do tego stylu gry 
trzeba mieć naprawdę ścisły, precyzyjny 
umysł i niesamowicie muzykalną duszę…

Mikołaj Toczko – syn Krzysztofa -  per-
kusista, członek zespołu pARTyzant oraz 
Dragon. Związany ze sceną muzyczną od 
dziecięcych lat, W 2007 roku w wieku 11 
lat wystąpił u boku Maryli Rodowicz na 
Łódzkich Juwenaliach. 

- Jarosław Tioskow & Michał Kielak (Kasa 
Chorych) - gitarzysta (również grający 
techniką slide), wokalista, harmonijkarz, 
kompozytor. Wspólnie z Ryszardem Ski-
bińskim założył w 1976 roku zespól Kasa 
Chorych. 

- Michał Kielak - muzyk, grający na har-
monijce ustnej. Producent muzyczny. 
Bez zbytniej przesady wypada zauważyć, 

że Michał Kielak wystąpił na wszystkich 
festiwalach bluesowych w kraju. Jego 
harmonijkę można usłyszeć na kilkudzie-
sięciu płytach i to nie tylko bluesowych. 
Regularnie zdobywa laury w plebiscycie 
Blues Top kwartalnika „Twój Blues”. W su-
mie aż dziewięć razy zwyciężył w katego-
rii „Harmonijkarz Roku”.

- SUPER TRIO
Wybitne postaci polskiej muzyki rockowej 
postanowili połączyć swoje siły i stworzy-
li jeden zespół. Mistrzowie instrumen-
tów z takich zespołów jak Dżem, Budka 
Suflera, Turbo, Perfect czy Morrison Tres. 
Proszę się nie sugerować się nazwą, for-
malnie w dzisiejszym składzie – będzie ich 
pięciu. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to 
często chodzi o...dobrą muzykę. Przynaj-
mniej jeśli na jednej scenie grają ze sobą 
tacy muzycy jak Wojtek Hoffmann, Jacek 
Krzaklewski, Witek Łukaszewski, Mariusz 
„Bobek” Bobkowski i Piotr Szymczak  - 
rockowy dream team, który w Teatrze 
Letnim znów udowodnili, że co trzy gitary, 
to nie jedna.

Jerzy Szymański

HAPPY GUITAR FESTIWAL
SKRZYŻOWANIE GITAR
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Dbaj o zdrowie Konferencja Naukowo
Szkoleniowa w Ciechocinku

14 września w ciechocińskim Kinie Zdrój 
odbył się cykl Konferencji Naukowo-Szko-
leniowych organizowany przez Powiato-
wą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Aleksandrowie Kujawskim, Konsultanta 
Wojewódzkiego w Dziedzinie Epidemio-
logii dla Województwa Kujawsko-Po-
morskiego oraz Polskie Towarzystwo 
Higieniczne odział włocławski i toruńsko-
-bydgoski.

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

18 września odbył się V Koncert dla Se-
niorów. Nazwany przez organizatorów 
„Słodkim Koncertem”,  gdyż Miejska Rada 
Seniorów pozyskała Sponsorów  na zakup 
pysznych słodkości, którymi każdy uczest-
nik wydarzenia mógł się poczęstować.

Koncert został zorganizowany przez Miej-
ską Radę Seniorów pod honorowym pa-
tronatem Burmistrza Miasta Ciechocinka i 
Ogólnopolskiego Głosu Seniora.

Na scenie teatru letniego wystąpili: zespół 
Ajki pod kierownictwem Iwony Krzyszta-
nowicz, artyści kabaretu Złota Maska przy 
stowarzszeniu UdA, Grażyna Rutkowska-
-Kusa finalistka konkursu The Voice Senior 
z zespołem. Dla przybyłych gości zaśpiewali 
także laureaci tegorocznej edycji  Między-
narodowego Festiwalu Młodzieży Niepeł-
nosprawnej.

Na koncert licznie przybyli mieszkańcy Cie-
chocinka oraz kuracjusze. Można powie-
dzieć, że „Teatr pękał w szwach”.

Ciechociński koncert dla seniorów

Gratulacje i słowa podziękowania złożono 
Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów 
Wiesławie Taranowskiej za zorganizowanie 
tak pięknego koncertu.

Całe wydarzenie poprowadził Pan Mirosław 
Satora. V Ciechociński Koncert dla Senio-
rów został objęty patronatem przez: Zdrój 
Ciechociński, , Polskie Radio Pik, Gazetę Po-
morską, Centrum Słuchu i Mowy Medincus 
oraz TVP3  Bydgoszcz.

W tym dniu Miejska Rada Seniorów zadbała 
również o osoby z problemami mowy i słu-
chu oraz narządów ruchu. Do specjalistycz-
nych namiotów ustawiały się kolejki pacjen-
tów, którzy mogli skorzystać z darmowych 
badań oferowanych przez Kujawsko-Po-
morskie Centrum Słuchu i Mowy MEDIN-
CUS oraz Firme SALUS.  

Zarówno Koncert jak i oferta medyczna zo-
stały bardzo dobrze przyjęte przez miesz-
kańców i środowiska senioralne w Ciecho-
cinku.

fot. Sandra Kołodziejska
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NOC W MUZEUM WARZELNI SOLI

W sobotnią noc, 3 września ciechocińska 
Warzelnia stała się centrum dobrej zaba-
wy, rodzinnej atmosfery i wiedzy na temat 
Uzdrowiska Ciechocinek.

W ramach akcji można było bezpłatne zwie-
dzić Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa 
Uzdrowiskowego oraz wystawę czasową 
"Krystynka od 120 lat". 

Na miejscu można było obejrzeć seans w ki-
nie plenerowym, a najmłodsi mogli zabawić 
się na strefie dmuchańców. Oprócz tego na 
miejscu były foodtrucki, muzealna fotosfera 
i ognisko pod gwiazdami.

Dziękujemy za Waszą obecność podczas 
tego wydarzenia!

Najpiękniejsze ogrody nagrodzone!Znamy wyniki konkursu “Zielony Cie-
chocinek” na najładniejszy przydomowy 
ogród oraz balkon.

Konkurs trwał od początku lipca do koń-
ca sierpnia. Członkowie jury odwiedzili 
wszystkie zgłoszone miejsca.

Zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu:

W kategorii „ogródki przydomowe”:

– Elżbieta i Artur Kłos, ul. Bema 2,

– Katarzyna i Maciej Kaliszewscy, ul. Żyt-
nia 54,

– Anna i Sławomir Świątkiewicz, ul. Ko-
smonautów 46c.

W kategorii „balkony”:

– Iwona i Marek Nikodem, ul. Łąkowa 6,

– Elżbieta i Wincenty Ryszewscy, ul. Nor-
wida 30.

Laureaci podczas spotkania 20 września 
w Urzędzie Miejskim otrzymali z rąk peł-
niącego funkcję burmistrza Ciechocinka 
Marcina Strycha podziękowania i nagro-
dy rzeczowe.

W komisji konkursowej zasiedli: Monika 
Miłek (przewodnicząca), Mariola Różań-
ska, Justyna Małecka, Barbara Kawczyń-
ska i Paulina Boruta.

Nagrodzonym gratulujemy!

fot. Paulina Boruta
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#Zdaniem Psychologa

PALUSZEK I GŁÓWKA…..

Wszyscy teraz biegniemy, nie mamy czasu, 
nie chcemy problemów….wszystko ma iść 
sprawnie i na czas, dzieci w przedszkolu 
czy szkole a my w pracy. Z rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego w niektórych do-
mach temat wraca jak bumerang. Skala 
zjawiska dzieci narzekających na ból głowy 
bądź brzucha sięga 50%, z czego 20% tra-
fia do szpitala. Na bóle brzuszka najczęściej 
skarżą się przedszkolaki i wiek wczesnosz-
kolny, u nastolatków dominuje ból głowy.  
Idąc za wszystkim znanym powiedzeniem 
„paluszek i główka to szkolna wymówka” 
wielu dorosłych ignoruje bądź reaguje zło-
ścią na dolegliwości dzieci. Sytuacja jest 
jednak dość bardziej złożona. Mało tego, 
jeśli od razu zakładamy, że dziecko kła-
mie, dajemy mu wyraźny przekaz „to co 
czujesz, nie jest prawdziwe”, „nie można 
Ci ufać”. Kiedy jednak dziecko komuniku-
je ból – STOP - powinniśmy się nad tym 
pochylić. Po pierwsze wykluczyć podłoże 
medyczne. A zatem jeśli sytuacja się po-
wtarza, nasila to pierwsze kroki skierować 
do pediatry. Dopiero w momencie braku 
diagnozy medycznego podłoża zaczynamy 
traktować ten ból jako psychosomatycz-
ny – czyli nadal prawdziwy, ale wywołany 
napięciem i stresem, które dziecko realnie 
odczuwa. Nie kłamie, nie udaje – a naszym 
zadaniem jest realnie je wesprzeć i pomóc 
w poradzeniu sobie z tą sytuacją, a nie wy-
bić mu to z głowy.

W wieku dziecięcym często występuje 
ból głowy związany ze spożywaniem po-
karmów zawierających dużą ilość tyrami-
ny (np. czekolada), fenyloetylaminy (sery), 

histaminy lub azotynów(wędliny). W tym 
wypadku wystarczy zmiana diety i bóle 
ustępują. Ból głowy najczęściej jednak 
jest napięciowy i wzrasta między wiekiem 
szkolnym a młodzieńczym a stanowi odpo-
wiedź organizmu na spowodowany stre-
sem skurcz mięśni szyi i głowy. Bólu brzu-
cha nie należy nigdy lekceważyć. Może to 
być strach, tęsknota, nadmiar wymagań, 
zadań i oczekiwań, ale równie dobrze 
może być objawem choroby wymagającej 
interwencji chirurgicznej. Także zachowaj-
my czujność. 

Zapytacie, a co jeśli faktycznie udaje? Wte-
dy również pojawia się pytanie: Dlaczego? 
Co mu to daje? Co się dzieje? Czego dziec-
ku brakuje? Z czym sobie nie radzi? W 
czym potrzebuje wsparcia, aby nie musiało 
sięgać po taką metodę? Dzieci wiedzą, ja-
kiesą konsekwencje niechodzenia do szko-
ły - brak kontaktu z rówieśnikami, trzeba 
nadrabiać lekcje itd. Pamiętajmy, że uda-
wanie wymaga kompetencji, które osiąga 
się dopiero z wiekiem. Z badań wyraźnie 
wynika, że jednak częstszymi symulantami 
różnych objawów są dorośli pacjenci. Dla 
dzieci, które próbują wyrazić odczuwany 
dyskomfort psychiczny, opisanie wrażeń 
z ciała jest o wiele łatwiejsze niż opisa-
nie emocji czy swoich myśli. To również 
gwarantuje szybszą reakcję rodzica, taką 
na którą dziecko ma nadzieje, że zostanie 
zaopiekowane. Ocenianie i skalowanie 
problemów dziecka nie jest dobrym pomy-
słem. Jeśli dziecko się z tym zmaga i wy-
wołuje to objawy to powiedzenie mu, nie 
przejmuj się pierdołami nie jest tym co mu 

AUTOR: MONIKA KOFEL-DUDZIAK

#ZDANIEM PSYCHOLOGA
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pomoże. Nawet jeśli to błahostka a dziec-
ko dzieli się z nami swoją troską, weź to na 
poważnie, zapytaj czy możesz coś zrobić 
i pomóż znaleźć strategie, sposób. Kiedy 
zbudujemy taki pomost ze swoim dziec-
kiem, kiedy jest jeszcze małe. Z wiekiem 
zawsze będzie wiedziało, że może przyjść, 
że nikt go nie wyśmieje, nie zignoruje jego 
kłopotu. To ważne. 

Kiedy diagnozy medyczne zostają wyklu-
czone, a dziecko trafia do psychologa, po 
wstępnej konsultacji z rodzicami odcinamy 
się od objawu, nie gadamy o nim w kółko, 
żeby go nie wzmacniać. Najczęściej zaj-
mujemy się natomiast napięciem. Razem 
ze specjalistą, który potrafi spojrzeć na 
sytuację z dystansu łatwiej poradzić sobie 
z problemem. Uczymy dziecko i rodziców, 
aby rozpoznawali kiedy i dlaczego rośnie 
napięcie, co pomaga je zredukować i co 
pomaga podnieść poziom energii dzięki, 
której dziecko sobie radzi. Przekierowuje-
my uwagę z objawu na źródło i szukamy 
sposobów regulacji napięcia. W przypadku 
przedszkolaków bardzo często trzeba za-
opiekować się napięciem rodziców, które 
dziecko często przejmuje. Im mniejsze 
dziecko, tym bardziej potrzebna jest praca 
z najbliższymi opiekunami a niekoniecznie 
z dzieckiem. Zawsze podchodźmy do te-
matu z troską i zaciekawieniem, co komu-
nikuje mi moje dziecko? Czego potrzebu-
je? Wierz swojemu dziecku bądź dla niego 
wsparciem a na pewno znajdziecie rozwią-
zania małych i większych problemów.

Monika Kofel-Dudziak
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ALDONA NOCNA

ALINA KOWALCZYKOWA
#Na deptaku w Ciechocinku

#Na deptaku w Ciechocinku

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

Lubiła spacerować. Na kursach dla nauczycieli, 
które przez wiele lat organizowała, obowiąz-
kowym punktem była wieczorna przechadz-
ka, podczas której toczyły się dyskusje na 
tematy nie tylko poważne. Zawsze byli chętni 
do rozmów. Nic dziwnego, że w galerii osób, 
które spacerowały na deptaku w Ciechocinku, 
nie może zabraknąć prof. Aliny Kowalczyko-
wej. Przyjechała do uzdrowiska z nadzieją na 
podreperowanie zdrowia, ale wykorzystywała 
również pobyt pod tężniami na pracę. Opra-
cowywała wówczas korespondencję Alek-
sandra Wata, która ukazała się w 2005 roku. 
Bardzo ceniła sobie kontakt z młodzieżą, to-
też nie odmówiła, kiedy zaprosiłam ją na wy-
kład do szkoły. Opowiedziała wówczas moim 
uczniom o teatrze romantycznym, przywołu-
jąc wiele ciekawostek. To była niezapomnia-
na lekcja języka polskiego! Dla uczniów było 
ważne, że taka sława, naukowiec z Instytutu 
Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 
pragnie podzielić się wiedzą z mieszkańcami 
prowincji, wygłosić wykład dla uczniów nie-
wielkiego liceum.

Alina Kowalczykowa była niezwykłym czło-
wiekiem. Związana była nie tylko z Warsza-
wą, lecz także z uczelniami w Łodzi, Kielcach, 
Białymstoku, Rzeszowie, Grodnie, Wilnie. 
Zainspirowała wiele konferencji naukowych. 
Pozostawiła cząstkę siebie w wielu huma-
nistach. Napisała znakomite książki, które 
nadal świetnie się czyta, bowiem napisane 
są jasnym, klarownym stylem. Podejmowała 
intrygujące tematy. W serii Biblioteka Roman-
tyczna ukazały się takie pozycje jak: „Ciemne 
drogi szaleństwa”, „Pejzaż romantyczny” czy 
„Warszawa romantyczna”. Jak wyznała nie-
gdyś w głośnym wywiadzie zamieszczonym 
w „Polityce”, kochała Julka, czyli Słowackiego, 
któremu poświęciła monografię. Badała dra-
mat i teatr romantyczny. Niezwykłym, funda-
mentalnym dziełem, które zredagowała wraz 
z Józefem Bachórzem, był „Słownik Literatury 
Polskiej XIX wieku” wydany 1991 roku. Każdy 
student polonistyki był Jej wdzięczny również 
za pożyteczne w zgłębianiu tajników roman-
tyzmu „Manifesty romantyzmu 1790-1830. 
Anglia, Niemcy, Francja” i  „Idee programowe 
romantyków polskich”. Każda nowo wyda-
na przez Alinę Kowalczykową książka była 
rozchwytywana. A pisała też o twórczości 
Antoniego Słonimskiego, Stefana Żeromskie-
go, Juliana Tuwima, Adama Mickiewicza, za-
bawach skamandrytów, Józefie Piłsudskim. 
W kręgu Jej zainteresowań było edytorstwo 
i malarstwo. Wydała „Świadectwo autopor-
tretu”, teki z reprodukcjami dla szkół, pisała 
o twórczości artystek. Wielu gimnazjalistów 
i licealistów uczyło się z podręczników, które 
opracowała, a z antologii i opracowań korzy-
stali nauczyciele.
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Aldona Nocna

Bardzo sobie cenię „Leksykon „Lalki” opra-
cowany przez Nią wraz z Agnieszką Bąbel 
i pierwszy prezent z Jej autografem „Stefan 
Żeromski w Zamku”. Obdarowywała mnie 
książkami, które kocham. Pani Alina dbała 
o to, by książki trafiały ręce zainteresowa-
nych. Była bardzo odważną osobą. W trud-
nych czasach stanu wojennego przemieszcza-
ła się z torbą na kółkach, w której mieściły się 
zakazane, a pożądane lektury, zwane „bibułą”. 

Prof. Alina Kowalczykowa była ciągle w ruchu, 
pełna pomysłów. Potrafiła stworzyć żywą 
wspólnotę humanistów, czego dowodem było 
organizowanie kursów wakacyjnych czy wy-
kładów pod nazwą „Chrońmy elity nauczyciel-
skie”, a także zainspirowanie Stowarzyszenia 
Nauczycieli Humanistów „Prowincja”. Dzięki 
Jej staraniom wielu polonistów, historyków 
i bibliotekarzy mogło podnieść swoje kwalifi-
kacje i rozszerzyć horyzonty intelektualne, to-
czyć dyskusje o edukacji regionalnej czy dialo-
gu międzykulturowym. To była Jej wspaniała 
misja. Zależało Jej na tym, aby na prowincji 
byli świetnie wykształceni nauczyciele, którzy 
dobrze przekażą swoją wiedzę i umiejętności 
swoim uczniom. Wiele razy mówiła o dumie 
z mieszkania i pracy z dala od stolicy i wielkich 
miast, jako o pewnym posłannictwie. Warto-
ści, które ceniła, to:  praca, wysiłek, solidność.

Uważała, że trzeba się ciągle rozwijać. Sama 
była otwarta na świat, ciekawa ludzi, zwie-
rząt, o których pięknie opowiadała. Mój pies 
Bąbel, który jeździł ze mną na kursy, uwielbiał 
Ją. Jako jedyne zwierzę słuchał wykładów 
pracowników Polskiej Akademii Nauk i pew-
nego dnia otrzymał za to „ciężko wysiedziany 
dyplom”. Nikt nie robił problemu z obecności 
grzecznego kundla na zajęciach.

Nie znosiła elitaryzmu, przekonania o własnej 
wyższości, zadęcia. Była też obdarzona nie-
zwykłym poczuciem humoru. Pamiętam, jak 

przyniosła nocującym u Niej nauczycielkom 
śniadanie do łóżka, pozwoliła zrobić zdjęcie 
pamiątkowe i śmiejąc się, skomentowała to 
słowami, że będziemy mogły chwalić się, że 
podaje nam posiłek osoba z tytułem profesor-
skim z PAN.  

Alina Kowalczykowa była opiekunką Muzeum 
Stefana Żeromskiego, ustanowionego testa-
mentem Moniki Żeromskiej w dawnej willi 
pisarza w Konstancinie. Wielokrotnie opro-
wadzała odwiedzające to miejsce wycieczki. 
Warto dodać, że córka pisarza namalowała jej 
dwa piękne portrety. 

Alina Kowalczykowa wyniosła społecznikow-
skie idee z domu rodzinnego. Była córką mu-
zealnika prof. Stanisława Lorentza, w latach 
1935-1982 dyrektora Muzeum Narodowego 
w Warszawie, młodszą siostrą socjolog Ireny 
Nowak, członka założyciela towarzystwa Kur-
sów Naukowych i jego wykładowcy.

Uosabiała najświetniejsze tradycje polskiej 
inteligencji. Jej mieszkanie było niezwykłym 
miejscem, pełnym książek i rękopisów, miej-
scem spotkań ludzi, którzy czerpali energię 
i siłę z odbywanych rozmów. Nie było dla Niej 
rzeczy niemożliwych. Kiedy tłumaczyłam, że 
nie mogę wziąć udziału w konferencji „Mic-
kiewicz w szkole”, bo karmię piersią maleńką 
córkę, powiedziała krótko: przygotuj referat 
i przyjeżdżaj, dostaniesz pokój jednoosobowy. 
Pani Alinie się nie odmawiało… Dzięki Niej 
mogłam poznać wielu wybitnych badaczy li-
teratury polskiej, pisarzy i poetów, polityków, 
aktorów, toczyć dyskusje filozoficzne, rozma-
wiać z moją ulubioną poetką Julią Hartwig 
o jej twórczości.  

Prof. Alina Kowalczykowa zmarła 13 sierpnia 
2022 roku w wieku 86 lat i została pochowa-
na na cmentarzu ewangelicko-augsburskim 
w Warszawie.
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Blues Bez Barier po raz osiemnasty zagościł 
w Ciechocinku. Impreza odbyła się 3 wrze-
śnia.

Na scenie ciechocińskiej Muszli Koncerto-
wej zaprezentowali się:

Sara Urbańska, Hubs&Bruno, Dagmara 
Trawińska - młodzi wokaliści kształceni od 
lat  przez Sławka Małeckiego mieli okazję 
zaprezentować swoje umiejętności jako 
pierwsi. Debiuty zostały nagrodzone grom-
kimi brawami. 

Band Of Heysek - powstali w Brnie w 2015 
roku a swoją muzykę określają mianem „dir-
ty blues”. Lider zespołu, Jan Švihálek wcze-
śniej grał w grupie Hoochie Coochie Band 
hołdującej bluesowi w klasycznym wydaniu. 
Band Of Heysek stworzył po usłyszeniu blu-
esa sygnowanego znaczkiem wytwórni Fat 
Possum z Clarksdale i takimi nazwiskami, 
jak Junior Kimbrough, R.L.Burnside czy Paul 
Wine Jones. Latem 2019 roku cała grupa 
muzyków na zaproszenie R.L.Boyce’a wy-
brała się do USA.

BLES BEZ BARIER

Zdrowa Woda - ciechociński blues-roc-
kowy zespół, który od końca lat 80. gra na 
festiwalach od Opola przez Rawę po Jaro-
cin. W międzyczasie współtworzył Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy i był nomi-
nowany do Fryderyka jako jedyny zespół 
bluesowy.

Daryl Strodes Band - przez ostatnie dwie 
dekady występował na całym świecie. 
Zgromadził szeroką i zróżnicowaną rzeszę 
fanów. Koncertował w USA, Europie i Azji 
Południowo-Wschodniej. Daryl był nomi-
nowany do dwóch nagród Independent 
Music Awards, a także do licznych list prze-
bojów w różnych gatunkach.  Daryl miesz-
kając w Los Angeles, kiedy nie jest w trasie, 
regularnie występuje w słynnej na całym 
świecie Lighthouse Cafe.

Tegoroczną imprezę poprowadził dobrze 
znany wszystkim red. Lech Bekulard.

Wrześniowy weekend wypełnił się niesa-
mowitą energią i muzyką z różnych zakąt-
ków świata. Do zobaczenia w przyszłym 
roku!

fot. Lech Bekulard

24   Zdrój Ciechociński



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:  28.11.
• Szadłowski Dariusz d.szadlowski@ciechocinek.pl:  05.12.
• Wesołowski Paweł p.wesolowski@ciechocinek.pl:  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

Czy zdarzyło się wam wylać do toalety resztki obiadu, olej, 
wrzucić zużyty patyczek higieniczny, płatek kosmetyczny, 
nawilżaną chusteczkę, włosy? Pozornie wszystko udało 
się spłukać... Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy ze skut-
ków wrzucania do toalety odpadów.

Średnica domowej instalacji kanalizacyjnej i przyłączy 
wynosi od 11 do 16 cm, więc drobne przedmioty mogą ją 
zatkać. Może to doprowadzić do cofnięcia się ścieków i za-
lania mieszkania, piwnicy, ogrodu lub ulicy. To powoduje 
duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców 
i szkodliwe dla środowiska. Resztki jedzenia przyczyniają 
się też do wzrostu populacji gryzoni w kanalizacji.

Zasady eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określone 
są przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zabraniają one 
wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów 
stałych, nawet po rozdrobnieniu.

Dlatego też wrzucanie odpadów do toalety czy używanie 
w domach młynków koloidalnych jest niezgodne z pra-
wem. Prawie wszystkie zatory i awarie (90-95% przypad-
ków) są spowodowane wyrzucaniem do instalacji sanitar-
nych odpadów stałych. Usuwanie awarii spowodowanych 
zatorami zwiększa koszty użytkowania systemu, a tym 
samym cenę odbioru ścieków, którą płacą... sami miesz-
kańcy!

CZEGO NIE WOLNO WRZUCAĆ DO TOALETY? 
• pieluch jednorazowych, podpasek, tamponów,
• chusteczek nawilżanych, ręczników papierowych,
• patyczków i płatków kosmetycznych,
• waty, ligniny, środków opatrunkowych,
• leków, igieł, strzykawek,
• żwirku z kocich kuwet,
• tekstyliów,
• opakowań foliowych,
• włosów, nitek dentystycznych,
• środków ochrony roślin, farb, lakierów, rozpuszczalników,
• olejów, tłuszczy, odpadów kuchennych,
• materiałów budowlanych, piasku, kamieni, popiołu.

MPWIK INFORMUJE
Toaleta to nie śmietnik. 

Zasady właściwego korzystania z kanalizacji sanitarnej.

Urząd Miejski ogłasza przetargi na dzierżawę na okres 
5  lat: lokali użytkowych, pawilonów handlowych oraz 
szaletów publicznych.

Przetargi mają charakter ustny, nieograniczony, a z ich 
treścią oraz regulaminem można zapoznać się na stronie 
BIP Urzędu Miasta w zakładce przetargi.

Zeskanuj
i sprawdź szczegóły!

URZĄD MIEJSKI OGŁASZA 
PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ
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Aleksander von Humboldt na Śląsku i Słońsku
Zaginiony raport przyjaciela Polaków

Czy jeden z największych przyrodników 
świata miał istotny wpływ na rozwój na-
uki polskiej, począwszy od XVIII wieku aż 
po współczesność? Potocznie znany jest 
jedynie fakt, iż Aleksander von Humboldt 
odwiedził kopalnię srebra w Tarnowskich 
Górach i kopalnię soli w Wieliczce. Jaki 
był cel „odwiedzin” Humboldta na Śląsku 
i w Galicji? Takimi „nieistotnymi” błahost-
kami interesują się jedynie pasjonaci.
 
Aleksander był geniuszem, najwybitniej-
szym przyrodnikiem, podróżnikiem, huma-
nistą swojej epoki. Jego największe dzieło 
„Kosmos”, które zaczął pisać w wieku 65 lat, 
stało się światowym bestsellerem, inspira-
cją dla uczonych, artystów, poetów. Twier-
dził, że natura jest żyjącą całością, w której 
organizmy istnieją razem, są współzależne, 
powiązane w podobnej do sieci misternej 
konstrukcji. Można rzec, że był twórcą idei 
ekologii, która dopiero staje się powoli poj-
mowana przez współczesnego człowieka. 
Świetnie o postaci Humboldta opowiada 
książka „Człowiek, który zrozumiał naturę”, 
autorstwa Andrei Wulf.

Gdy pasjonaci się spotykają, to rozmowom 
nie ma końca. I rodzą się pomysły.  Przy-
padkowe spotkanie u wspólnych przyjaciół 
stało się zalążkiem inspirujących projektów 
i konferencji o znaczeniu międzynarodo-
wym. Dr Tomasz Juros, prezes Stowarzysze-
nia Dolina Małej Panwi w domu Gerharda 
Biadacza w Bonn spotkał  Hartmuta Koschy-
ka, prezesa Forum Kultury im. Humboldta. 
Juros pisał wtedy artykuł, poświęcony hi-

Hartmut Koschyk, badacz spuścizny Humboldta

potezie, iż Humboldt w roku 1792 złożył 
wizytę w Ozimku, bowiem chciał obejrzeć 
produkowane w Królewskiej Hucie „Ma-
lapane” maszyny parowe. Dzięki wsparciu 
Hartmuta Koschyka, artykułem zaintere-
sował się prof. Ingo Schwarz z Berlińsko-
-Brandenburskiej Akademii Nauk, jeden 
z największych znawców dziedzictwa Hum-
boldta. Był rok 2019 i akurat przypadające 
światowe obchody 250-lecia urodzin wiel-
kiego naturalisty. Prof. Ingo Schwarz powie-
dział Jurosowi, że istnieje książka napisana 
przez polskiego badacza, nieżyjącego już 
Krzysztofa Zielnicę, z niewiadomych przy-
czyn nigdy nie wydana w Polsce. I tak się to 
wszystko zaczęło... 

„NAPRAWIĆ” HISTORIĘ
Wkrótce potem dr Tomasz Juros poznał pa-
nią Aleksandrę Hołubiecką-Zielnicę z Wro-

cławia i chyba jako pierwszy Polak przeczy-
tał książkę Krzysztofa Zielnicy: polonica, 
świadczące o ogromnym wpływie Aleksan-
dra von Humboldta na losy wielu polskich 
myślicieli, artystów, naukowców. Okazuje 
się, że Aleksander von Humboldt nie tylko 
„po prostu” zawitał do Tarnowskich Gór, 
Krakowa czy Wieliczki, ale bywał wielo-
krotnie gościem polskich elit rządowych 
i naukowych. Był wielkim przyjacielem 
Polski i Polaków, członkiem honorowym 
Warszawskiego Królewskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Zabiegał skutecznie u sa-
mego cara Mikołaja II o uwolnienie polskich 
zesłańców politycznych. Nieznane są nam 
fakty wynikające z jego przyjaźni czy kon-
taktów z Julianem Niemcewiczem, Felik-
sem Jarockim, Tomaszem Zanem, księciem 
Adamem Czartoryskim, Ludwikiem Mie-
rosławskim, Wincentym Polem, Ignacym 

dr Tomasz Juros otrzymuje różę "Alexander von Humboldt" od Hartmuta Koschyka
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Dorothee Isabell von Humboldt na planie filmu dokumentalnego w Otmuchowie

Domeyko, Pawłem Edwardem Strzeleckim, 
książęcą rodziną Radziwiłłów, z Adamem 
Mickiewiczem. Naukowy, niedoceniony 
w Polsce dorobek Krzysztofa Zielnicy, ba-
dacza polskich wątków życia Aleksandra 
von Humboldta, nigdy nie został w naszym 
kraju opublikowany. Zatem członkowie  
Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi posta-
nowili to „naprawić”... Okazją ku temu stała 
się przypadająca w tym roku 230-rocznica 
obecności Humboldta w ośrodku hutni-
czym nad Małą Panwią. Humboldt spędził 
w Ozimku dwa dni: 17 i 18 grudnia 1792 
roku. Najważniejszym celem jego ów-
czesnej podróży po Śląsku były maszyny 
parowe, pracujące wtedy już od kilku lat 
w tarnogórskich kopalniach kruszców sre-
bronośnych, a produkowane w Królewskiej 
Hucie „Malapane”.

Tematem poloników w życiu Humboldta 
udało się zainteresować grono wielu współ-
czesnych badaczy. Międzynarodowa konfe-
rencja naukowa „Aleksander von Humboldt 
w Bayreuth, na Śląsku i w Polsce” zorgani-
zowana w dniach 14-18 września w Ozim-
ku stała się miejscem spotkania osób, które 
nie tylko badają i upowszechniają dorobek 
Humboldta, ale kontynuują jego idee, two-
rząc nowe, inspirujące projekty.

Do Ozimka przyjechała Dorotheé Isabell 
von Humboldt, autorka świetnej książeczki 
dla dzieci zatytułowanej „Mały Aleksander 
von Humboldt”. Wszystko jest z wszystkim 
połączone” - tak właśnie twierdził autor 
„Kosmosu”. Książka została napisana ra-
zem z Michaelem Grimmem – potomkiem 
znanego wszystkim dzieciom bajkopisarza. 
Pierwszy dzień konferencji poświęcony był 
na wyjazd studyjny do Otmuchowa. Góru-
jący nad miastem zamek należał do Wilhel-
ma, brata Aleksandra, o czym przypomina 
pamiątkowa tablica na murze bramy wjaz-
dowej. Niezapomniane to chwile, gdy Do-
rotheé Isabell von Humboldt, wnuczka Wil-

helma w trzecim pokoleniu, w towarzystwie 
polskich i niemieckich uczestników konfe-
rencji zwiedza komnaty, otwiera tajemne 
przejście, spogląda na panoramę z zamko-
wej wieży i dotyka starych drzew, być może 
pamiętających czasy Aleksandra, który od-
wiedził brata w Otmuchowie. Czy słynny 
przyrodnik pomagał w doborze parkowych 
nasadzeń - chyba się nigdy nie dowiemy. 
Te obrazy uwieczni mój najnowszy film za-
tytułowany „Aleksander von Humboldt na 
Śląsku i Słońsku”. 

GDYBY NIE ZAGINIONY RAPORT...
Słońsk to dziś mała, niewiele znacząca 
wioska, niegdyś kasztelania, niedługo ob-
chodzić będzie 1000-lecie. Leży nad Wisłą, 
na Kujawach, w tzw. „Kongresówce”, za 
czasów Humboldta nazywała się Schlonsk. 
Od 10 lat tam mieszkam. Z okien widzę naj-
większe tężnie na świecie, których budowa 
rozpoczęła się… z inspiracji Humboldta. 
O tym dowiedziałam się dopiero rok temu 
od dr. Jurosa. To kolejny niesamowity przy-
padek...

Mój wykład na konferencji rozpoczęłam od 
fragmentu filmu, który nakręciłam w roku 
2015 „W Solankowej Dolinie”, gdzie Jaś 
i Małgosia (z bajki Grimmów) poznają histo-
rię warzelnictwa soli na Słońsku i Ciecho-
cinku. Można ten film obejrzeć w Internecie, 
gdyż udostępniłam go dla pasjonatów wie-
dzy o tym niesamowitym miejscu na mapie 
świata. Dziś Ciechocinek jest najsławniej-
szym uzdrowiskiem w Polsce ze względu na 
monumentalne tężnie oraz jedyną w Euro-
pie czynną warzelnię soli – Pomnik Historii. 
A zaczęło się wszystko na Słońsku, małej 
wsi kujawskiej, od 1783 roku, czyli po II 
rozbiorze Polski należącej do Prus. W pol-
skich opracowaniach dotyczących budowy, 
historii tężni i warzelni soli w Ciechocinku 
nie podkreśla się znaczenia Słońska. Marka 
„Ciechocinek”, zdecydowanie kojarzy się 
z lecznictwem uzdrowiskowym i zdomi-

nowała pierwotny cel powstania tego uni-
katowego kompleksu. Od ubiegłego roku 
zajmuję się filmowym dokumentowaniem 
Fabryki Soli na okazję 200-lecia, przypada-
jącego na rok 2024. 

Mieszkam zatem od 10 lat na kujawskim 
„Schlonsku”, ale regularnie odwiedzam  mój 
rodzinny „Schlonsk” pod Ozimkiem. Nale-
żę do Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi 
i akurat rok temu filmowałam założone 
przez nasze stowarzyszenie nowe muzeum 
żeliwa w Ozimku. Wspomniałam o filmo-
wych planach związanych z ciechocińskim 
solowarstwem, a Tomasz Juros usłyszawszy 
to, oznajmił z przejęciem,  że Aleksander 
von Humboldt odwiedził moją wieś Słońsk 
nad Wisłą w maju 1794 roku. Został tam 
wysłany przez pruskiego ministra górnic-
twa Antona von Heinitz. Celem wyprawy 
wiodącej przez Kołobrzeg, Inowrocław, aż 
po Słońsk, Raciążek, Wołuszewo było spo-
rządzenie raportu o ewentualnej eksploata-
cji istniejących tam źródeł solankowych na 
potrzeby przemysłowe. Raport ten zaginął. 
Ciechocińską Fabrykę Soli zaczęto budować 
w roku 1824, a więc dopiero 30 lat po wizy-
cie Humboldta. Polscy historycy wymieniają 
tu zasługi Stanisława Staszica, ks. Druckie-
go-Lubeckiego, a od niedawna także Kon-
stantego Leona Wolickiego.

Zaginiony raport Humboldta na temat po-
zyskania soli w okolicy Słońska nad Wisłą, 
sporządzony już w roku 1794, przez minio-
ne stulecia nieznany światu nauki, „ujrzał 
światło dzienne” dzięki Georgowi von Hum-
boldt, bratu Dorotheé Isabell. Opracowali 
go: prof. Ingo Schwarz i prof. Dagmar Hü-
lsenberg. Wzbogacone o rękopisy wydanie 
raportu ukazało się drukiem w roku 2020 
dzięki Unii Niemieckich Akademii Nauk. 
A ponieważ akurat wybuchła ogólnoświa-
towa pandemia, książka nie miała swojej 
premiery i nadal nie jest powszechnie zna-
na. Wkrótce stałam się pierwszą w Polsce 
posiadaczką tej unikatowej publikacji.

W maju 2024 obchodzić będziemy 200-le-
cie rozpoczęcie budowy Ciechocińskiej 
Fabryki Soli. Połączymy ją z obchodami 
230-rocznicy pobytu Aleksandra von Hum-
boldta w Słońsku, po raz pierwszy docenia-
jąc wkład tego wielkiego naturalisty w dzie-
je polskiego solnictwa, bo trzymamy w ręku 
zaginiony raport. A w raporcie opisy: gdzie 
i jak należy zbudować tężnie, warzelnię, sa-
dzić tarninę, ochraniać wałami słononośny 
teren przed wiślanymi wezbraniami...

Wierząc w to głęboko, iż „wszystko jest 
połączone z wszystkim”... dziś jako Stowa-
rzyszenie Dolina Małej Panwi upowszech-
niamy genialne dzieło Humboldta. Dzięki 
przypadkowemu spotkaniu dr Tomasza Ju-
rosa i Hartmuta Koschyka u Gerharda Bia-
dacza w Bonn zrodziły się kolejne inspira-
cje, międzynarodowe działania, a docelowo 
wpis Ciechocińskiej Fabryki Soli, Pomnika 
Historii, na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.

Teresa Kudyba
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Dzień Przedszkolaka połączonY z Żywiołami

MUZYCZNE SPACERY PO KURORCIE 
W RYTM PIOSENEK ZESPOŁU „RETRO RELAKS”

W tym sezonie kuracyjnym zespół „Retro 
Relaks” na koncertach w muszli, w sanato-
riach i na imprezach plenerowych opowia-
dał swoimi piosenkami  o słynnym polskim 
uzdrowisku, jakim jest Ciechocinek, dając  
wytchnienie spragnionej piękna i radości  
publiczności. Trzeba dodać, że  utwory 
prezentowane podczas koncertów to au-
torskie kompozycje trójki muzyków: Anity 
Piwowarczyk, Dariusza Reimanna i Sławo-
mira Jastrzębskiego, które znalazły się na 
ich pierwszej płycie zatytułowanej „Pio-
senki z Ciechocinka”  oraz nowe utwory 
takie jak: „Miłość w Ciechocinku”, „Tężnio-
wy reset”, „Eleganckie i stylowe”, „Mamo”, 
„Gwiazdka nadziei” oraz „Orion” przygoto-
wane na drugą  płytę. Na koncertach od-
bywały się też publiczne zbiórki pieniędzy 
na leczenie i rehabilitację Antka i jego taty 
Tomka zmagających się z chorobą zaniku 
mięśni. Wśród licznych melomanów za-
siedli zasłużeni dla Ciechocinka goście: 
Pani Profesor Irena Ponikowska - wybitna 
specjalistka od wodolecznictwa, Profesor 
Zygmunt Wiatrowski - Nestor polskiej pe-
dagogiki , Pan Adam Jędrzejowski - Nestor 
polskiego jazzu  oraz wielu ciechocińskich 
nauczycieli pedagogiki specjalnej. Zespół 
„Retro Relaks” i Wydawnictwo „Retro Re-
laks” po raz pierwszy wystawiło swoje sto-
isko z artystycznymi pamiątkami z Ciecho-
cinka podczas imprezy plenerowej w parku 
Zdrojowym w ramach 49. Spotkań z Folk-
lorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Można 
było tam kupić nasze płyty pt. „Piosenki 
z Ciechocinka”, zbiorki poezji „Kobiecy 

fot. Wojciech Piwowarczyk

kramik spod tężni” autorstwa Anity Piwo-
warczyk oraz oprawione ilustracje stwo-
rzone przez  karykaturzystę Waldemara 
Bobrowskiego. Po raz drugi wystawiliśmy 
takie stoisko z pamiątkami na innej  impre-
zie plenerowej „Łączy nas Wisła – Święto 
Soli” przed Muzeum Warzelni Soli zorga-
nizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ciechocinka i przedsiębiorstwo Uzdrowi-
sko Ciechocinek S.A. Tam też zagraliśmy 
nasze piosenki, którymi  reklamowaliśmy 
sanatoria, pensjonaty, sklepy i firmy dzia-
łające w Ciechocinku włączające się w 
promowanie takich artystycznych wy-
darzeń. Na zakończenie letniego sezonu 

20 września w ciechocińskim Przedszko-
lu Samorządowym nr 1 "Bajka" królowała 
Ziemia. Były zabawy ruchowe z kaszta-
nami i żołędziami, zabawy z wodą i praca 
plastyczna z ziemią. Dzieci malowały liście 
farbami, a w ogrodzie przedszkolnym two-
rzyły kolorowe kompozycje na folii roz-
wieszonej między drzewami. 

kuracyjnego, śpiewająca w zespole „Retro 
Relaks”, Anita Piwowarczyk wystąpiła na 
jubileuszowym koncercie Orkiestry Zdro-
jowej-Reaktywacja z własną piosenką o 
tejże orkiestrze zatytułowaną „Muzyczne 
motyle” w aranżacji i opracowaniu instru-
mentalnym kierującego symfonikami Wal-
demara Urbańskiego. Trzeba przyznać, że 
były to pracowite, muzyczne wakacje, peł-
ne wrażeń tak dla artystów, jak i dla sym-
patycznej publiczności.
                                                                            

Anita Piwowarczyk

fot. PS Bajka Ciechocinek
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Uniwersytet dla Aktywnych w gościnnych 
progach czytelni Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej zorganizował wspólnie z biblioteką 
spotkanie z Anną Klarą Majewsķą - pisarką, 
felietonistką, podróżniczką i Januszem Ma-
jewskim - reżyserem, pisarzem, prywatnie 
ojcem Anny Klary. 

Majewska napisała 10 książek, w tym se-
rię książek o ukochanej Majorce, na której 
mieszka i o której nam opowiadała, a jej 
majorkańskie opowieści uzupełniał i dopo-
wiadał Janusz.

Na szczególną uwagę zasługuje najnowsza 
książka A. K. Majewskiej "Bachur", któ-
ra jest zupełnie inna tematycznie od po-
przednich.

RODZINA TWÓRCÓW

NATALIA WYRÓŻNIONA
Miło nam poinformować kibi-
ców Natalii Jabłońskiej, że spo-
tkało ją ogromne wyróżnienie. 
W Polskim Związku Pływackim 
doceniono zaangażowanie i osią-
gnięcia ciechocinianki w pływa-
niu na wodach otwartych (m.in. 
3 miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski). Czternastolatka, jako jed-
na z trzech dziewcząt, w kraju 
z rocznika 2008, będzie miała 
zaszczyt reprezentowania Polski 
z orzełkiem na piersi, ponieważ 
otrzymała powołanie do Kadry 
Narodowej na lata 2022-2023.

Teraz w klubie MTP Kormoran 
w Olsztynie, gdzie obecnie pły-
wa, czekają ją jeszcze bardziej 
intensywne treningi. Jak zwy-
kle trzymamy kciuki i wierzymy, 
że nie zawiedzie pokładanych 
w niej nadziei.
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Pełen zmian nowy rok szkolny w Liceum

O histOrii w DwOrku PrezyDenta

Wycieczka do Rzewnicy

Rok szkolny 2022/2023 zgodnie z trady-
cją został zainaugurowany pod pomnikiem 
Stanisława Staszica — patrona liceum. Jego 
życiorys i zasługi przedstawiła uczennica 
klasy IV Karolina Januszewska, a delegacja 
uczniów złożyła kwiaty przed pomnikiem. 
Społeczność szkolna w tym roku powitała 
nowego Pana Dyrektora Jakuba Krzewiń-
skiego oraz nowych pracowników: germa-
nistę Krzysztofa Mostowskiego i psycho-
log Justynę Marjańską. Oprócz tego, po 
wieloletniej przerwie w tym roku liceum 
wróciło do czteroletniego trybu edukacji. 
Uczniów klas czwartych w maju czeka eg-
zamin maturalny na nowych zasadach.

Uczczone zostały minutą ciszy ofiary II 
wojny światowej w dniu rocznicy jej wy-
buchu. Przedstawiciele LO uczestniczyli 
również w miejskich uroczystościach.

Wszystkim uczniom życzymy owocnej 
pracy i wielu sukcesów!

Klasa humanistyczno-lingwistyczna cie-
chocińskiego liceum udała się wraz z hi-
storykiem Panem Dariuszem Buską na 
wycieczkę do Dworku Prezydenta RP 
w Ciechocinku. Wycieczka ta pozwoliła 
uczniom 1b na zapoznanie się z architek-
turą zabytku, odświeżenie oraz posze-
rzenie wiedzy z historii lokalnej i Polski. 
Młodzież z zainteresowaniem słuchała 
słów kierownika obiektu Pana Bartosza 
Różańskiego o dziejach dworku i związa-
nych z nim prezydentach naszego kraju. 
Następnie licealiści mieli okazję zwiedzić 
wystawę poświęconą I wojnie światowej 
i odzyskaniu niepodległości oraz budowie 
Drugiej Rzeczypospolitej. Na zakończenie 
wizyty, dzięki gościnności gospodarza, 
w sali konferencyjnej miała miejsce pod-
sumowująca mini-lekcja z nauczycielem na 
temat sztafety pokoleń Polaków w drodze 
do niepodległości 1795 -1989.

Julia Ankiersztajn

12 września uczniowie klas czwartych 
i dwie uczennice klasy drugiej naszego LO 
im. St. Staszica wybrali się na trzydniową 
wycieczkę do Rzewnicy. Jest to ośrodek 
wypoczynkowy zagubiony wśród lasów 
nad urokliwym jeziorem Szczytno. Mimo 
że pogoda - jak to we wrześniu - bywa 
kapryśna, pierwszego słonecznego  dnia 
udało się nam wykąpać w jeziorze. Dru-
giego dnia  wzięliśmy udział w spływie 
kajakowym rzeką Brdą, meandrującą ma-
lowniczo przez park krajobrazowy. Całe 
trzy dni spędzaliśmy na łonie natury, cie-
sząc się kontaktem z przyrodą, a przede 
wszystkim swoim towarzystwem. Po-

nieważ zasięg telefonii jest w tej okolicy 
słaby, można było na chwilę zapomnieć 
o bombardującym nas nadmiarze infor-
macji i wirtualnych znajomości, aby wraz 
z przyjaciółmi oddać się różnym atrakcjom 
na świeżym powietrzu. Gry w siatkówkę, 
badmintona, strzelanie do tarczy, wędrów-
ki po lesie, spływ, pływanie rowerkami po 
jeziorze,  ogniska do późnej nocy czy inne 
zabawy w podgrupach sprawiły, że mimo 
nocnego chłodu przywieźliśmy do domu 
nie tylko katar, ale też wiele niezwykłych 
wspomnień.

Anna Polanowska

fot. Radosław Woźny

fot. LO Staszica

fot. Patrycja Winiecka
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Nowy rok szkolny w szkołach podstawowych

W ciechocińskich szkołach podstawowych 
rozpoczął się nowy rok szkolny. 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego nowy rok uroczyście 
rozpoczęła dyrektor Joanna Braatz. 
Zaproszeni goście, rodzice, uczniowie 
i nauczyciele 1 września spotkali się na 
boisku szkolnym, aby wysłuchać hymnu, 
zapoznać się z planem działania w nowym 
roku, poznać nowych nauczycieli, a przede 
wszystkim powitać pierwszoklasistów. 

Wrześniowy koncert Orkiestry Zdrojowej-
Reaktywacja zakończył ich letni sezon 
leczenia kuracjuszy piękną muzyką. To 
wspaniale, że symfonicy kontynuują 
już przez pięć lat ideę muzykoterapii 
zainicjowaną wiele lat temu przez 
niezapomnianego Kazimierza Karpeckiego, 
założyciela Miejskiej Orkiestry Zdrojowej 
w Ciechocinku. Podczas koncertów 
w muszli rozbrzmiewały utwory słynnych 
kompozytorów oraz  muzyka salonów XIX 
wiecznego Wiednia, Paryża, Londynu, 
a ponadto muzyka filmowa i taneczna. 
Ciechocińskim melomanom prezentowano 
też utwory oscarowe oraz nominowane 
do Oscarów i Grammy. Prowadzący 
orkiestrę Pan Waldemar Urbański 
kontynuował, rozpoczęty w ubiegłym 
sezonie muzycznym, projekt promowania 
młodych, okolicznych talentów, które 

fot. SP1

W Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Polskich Olimpijczyków nowy rok 
szkolny rozpoczęła nowa dyrektor 
Marzena Grzegórska, życząc wszystkim 
wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz 
wielu naukowych sukcesów.

Na uroczystościach obecni byli także 
goście: pełniący funkcję burmistrza Marcin 
Strych, przedstawiciele Rady Miasta: 
Agnieszka Rybczyńska, Jerzy Sobierajski, 
Paweł Rosiński, Dariusz Szadłowski, 
Jarosław Jucewicz, Wojciech Zieliński, 
Daniel Skibiński oraz Teresa Trajdrowska.

Orkiestra Zdrojowa-Reaktywacja kontynuuje ideę muzykoterapii

fot. SP1

może w niedalekiej przyszłości zasilą 
Orkiestrę Zdrojową. Przypomnę, że 
w roku ubiegłym w muszli koncertowej 
wystąpiła z orkiestrą młoda flecistka Zosia 
Lisiecka. Natomiast podczas pierwszego 
tegorocznego koncertu orkiestra zagrała w 
nieco powiększonym składzie, zapraszając 
do gościnnego występu utalentowaną 
flecistkę Dobrosławę Wierzbowską, 
uczennicę Zespołu Szkół Muzycznych 
w Toruniu.  Z kolei na sierpniowym 
koncercie  zaprezentował się obiecujący 
saksofonista Michał Sobociński, uczeń 
Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. 
Jak twierdzi kierujący orkiestrą Waldemar 
Urbański: „Młodych talentów nie brakuje 
więc z pewnością będziemy kontynuować 
ten projekt”. Podczas jednego z letnich 
koncertów orkiestra włączyła się 
w akcję pomocy na rzecz Antka i Tomka, 

którzy walczą z ciężką chorobą i udało 
się zebrać ok. 1800 zł na ich leczenie 
i rehabilitacje. Jak na jubileuszowy 
rok przystało ciechocińscy melomani 
przygotowali dla muzyków niespodzianki. 
Na jednym z pierwszych koncertów 
śpiewająca w zespole „Retro Relaks” Anita 
Piwowarczyk zaprezentowała  wiersz 
o orkiestrze pt. „Po koncercie” , natomiast 
na ostatnim wykonała, z towarzyszeniem 
tejże  Orkiestry Zdrojowej własną 
kompozycję o orkiestrze zatytułowaną 
„Muzyczne motyle” w aranżacji, 
prowadzącego symfoników od 5 lat, Pana 
Waldemara Urbańskiego, który opracował 
partyturę. Były też gorące brawa, 
podziękowania od melomanów, w tym 
od Nestora polskiego jazzu Pana Adama 
Jędrzejowskieg. Były kwiaty i upominki 
dla muzyków za ich piękne koncerty 
w zabytkowej muszli ciechocińskiego 
parku Zdrojowego, będące kontynuacją 
muzykoterapii zainicjowanej wiele lat 
temu. Do zobaczenia i usłyszenia za rok.
                                                                                             

Anita Piwowarczyk

fot. Bogusław Kurtyka

fot. Sp3
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MAJCHRZAK I KISIELEWSKI
NAJLEPSI NA KORCIE

W dniu 17 września na kortach tenisowych 
w Parku Zdrojowym w Ciechocinku 
odbył się Otwarty Deblowy Turniej 
Tenisa Ziemnego. W turnieju udział 
wzięły 22 pary. Pary zostały podzielone 
na 4 grupy, z których wyłonionych 
zostało osiem najlepszych. Kolejnym 
etapem były rozgrywki pucharowe. Po 
kilkugodzinnych zmaganiach w pierwszym 
półfinale zmierzyły się pary: Chojnicki/
Krzemiński – Majchrzak/Kisielewski, 
natomiast w drugim: Januszak/Anderson 
– Grela/Łyżeń. Mecz o 3 miejsce niestety 
nie został rozegrany z powodu kontuzji 
jednego z zawodników.  W finale zagrali: 
Majchrzak/Kisielewski - Januszak/
Anderson. 

Oto klasyfikacja końcowa turnieju :

1. Majchrzak/Kisielewski
2. Januszak/Anderson
3. Grela/Łyżeń
4. Chojnicki/Krzemiński.
5-8. Rotuski/Drążkiewicz
5-8. Ramirez/Bonowicz
5-8. Stasiejko/Sitarek
5-8. Szpakowski/Ługowski

Justyna Maziarz-Malinowska

Gwarantujemy 
udział w 

rozgrywkach
 ligowych 

i turniejach!

Dołącz do nas: 
trenuj i rywalizuj 

z najlepszymi!

Wykwalifikowani 

trenerzy, którzy 

gwarantują podniesienie 

poziomu Twoich 

umiejętności oraz dobrą 

zabawę.

ZDRÓJ OSIR CIECHOCINEK OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
DO SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ DLA ROCZNIKÓW 2009 - 2015

w
w

w
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o

cin
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Zapisy i informacje:

TRENER JAROSŁAW, TEL. 511 647 173 (ROCZNIK 2009 I 2015)

TRENER ŁUKASZ, TEL. 691 154 661 (ROCZNIK 2010 I 2012)

TRENER DARIUSZ, TEL. 791 230 278 (ROCZNIKI 2011 I 2013/14)

Orliki

Hala

Stadion

Trenuj oraz graj na naszych obiektach:

fot. OSiR Ciechocinek
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Ciechocińskie Spotkanie Biznesu

"Obrona nie tylko na Orliku" - zakończenie projektu
Projekt "Obrona nie tylko na Orliku" właśnie 
dobiegł końca. Był to cykl 10 spotkań, na 
których zostały przeprowadzone zajęcia 
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,
- Justynę Maziarz - Malinowską - Menadżera 
Sportu w ciechocińskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji,
- Piotra Zakrzewskiego - Strażaka 
z Ochotniczej Straży Pożanej w Ciechoinku. 

26 września w sali konferencyjnej 
Domu Zdrojowego odbyło się pierwsze 
Ciechocińskie Spotkanie Biznesu.

To inicjatywa zarządu CKS Zdrój 
Ciechocinek, który przystąpił do 
Partnerskich Klubów Biznesu, którego 
pomysłodawcą jest znany w Polsce 
Radosław Rogiewicz. Inicjatywa ta 
ma na celu nawiązanie nowych relacji 
oraz kontaktów biznesowych z firmami 
z regionu i z Polski, a także połączenie 
biznesu, sportu i integracji. 

W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu 
przedsiębiorców z terenu Ciechocinka 
oraz okolicznych miejscowości. Głównym 
tematem spotkania było: Jak w dobie 
obecnego kryzysu i inflacji zablokować 
ceny energii elektrycznej oraz gazu na 
najbliższe 3-5 lat. W dzisiejszych czasach 
zagadnienie to jest zmorą nas wszystkich, 
a zwłaszcza przedsiębiorców. Ponadto 
przedstawiono działania oraz możliwości 
jakie daje wstąpienie do Partnerskich 
Klubów Biznesu. Zgromadzeni na sali 
przedsiębiorcy przedstawili swoje firmy, 
to z jakimi problemami się zmagają, a także 

czego poszukują. Na zakończenie odbyły 
się rozmowy pomiędzy firmami. Nawiązano 
już pierwsze kontakty, co dobrze rokuje na 
przyszłość. Organizatorzy zapowiadają 
kolejne spotkanie już niebawem. 

Zachęcamy wszystkich do skorzystania 
z zaproszenia i śledzenia strony CKS Zdrój 
Ciechocinek na facebooku, gdzie niebawem 
pojawi się informacja odnośnie kolejnego 
Ciechocińskiego Spotkania Biznesu 
w ramach Partnerskich Klubów Biznesu. 

Krzysztof Zakrzewski

Projekt miał na celu podwyższenie 
bezpieczeństwa, świadomości i umiejętności 
w zakresie samoobrony, a także pomóc 
potencjalnym ofiarom przemocy, tego 
miał również uczyć jak nie być jej 
sprawcą."Obrona nie tylko na Orliku" to 
projekt organizowany przez Fundację Orły 
Sportu i jest dofinansowany ze środków 
budżetu państwa, których dysponentem jest 
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za aktywny udział! 

Justyna Maziarz-Malinowska

fot. OSiR Ciechocinek

fot. Krzysztof Zakrzewski
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15
PAŹ

RODZINNY 
TRENING 

Z SAMOOBRONY

15 października,  
godz. 11:00, 
Hala OSiR 

ul.Lipnowska 11c.

Rodzinny trening z samoobrony pod 
okiem doświadczonych instrukto-

rów na hali sportowej OSiRu.

Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!

29
PAŹ

MECZ 
PIŁKI NOŻNEJ

29 października,
godz. 15:00, Stadion 

Miejski, ul. Tężniowa 6. 

Mecz piłki nożnej klasy okręgowej 
grupa 2, Zdrój Ciechocinek - GKS 

Baruchowo. 

Wstęp 5 złotych. 

W przerwie losowanie nagród.

22
PAŹ

TURNIEJ 
TENISA

22 października, 
godz. 9:00, 
Hala OSiR

ul.Lipnowska 11c.

Otwarty Amatorski
Turniej Tenisa Stołowe-

go, który odbędzie się na 
hali sportowej OSiRu.

15
PAŹ

MECZ 
PIŁKI NOŻNEJ

15 października,
godz. 15:00, Stadion 

Miejski, ul. Tężniowa 6. 

Mecz piłki nożnej klasy okręgo-
wej grupa 2, Zdrój Ciechocinek - 

Lubienianka Lubień Kujawski. 

Wstęp 5 złotych. 

W przerwie losowanie nagród.

15
PAŹ

PORANEK 
FILMOWY

W MCK

15 października,
godz. 11:00, MCK, 

ul. Żelazna 5. 

Poranek filmowy dla dzieci 
w Miejskim Centrum Kultury.

Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!

23
PAŹ

WYBORY 
PRZEDTERMINOWE 

BURMISTRZA 
CIECHOCINKA

23 października, 
godz. 7:00-21:00.

Głosowanie odbędzie 
się 23 października 

w godzinach 7.00-21.00.

2
LIS

ZADUSZKI 
BLUESOWE

2 listopada,  
godz. 19:00,  MCK, 

ul. Żelazna 5.

Zaduszki bluesowe z zespołem Old 
Breakout. 

BILETY
Do kupienia w sekretariacie MCK w 
cenie: przedsprzedaż rzędy I-X 65 zł,

rzędy XI-do końca 49 zł, w dniu 
koncertu rzędy I-X 75 zł, rzędy XI-do 

końca 60 zł. Online na:
www.biletyna.pl

5
LIS

PORANEK 
TEATRALNY

5 listopada,  
godz. 11:00,  MCK, 

ul. Żelazna 5.

Poranek Teatralny 
dla dzieci.

Wstęp wolny!

11
LIS

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada, godz. 10:00, 
Kolegiata śww. Piotra i Pawła.

W programie msza święta w kolegiacie śww. Piotra 
i Pawła (godz. 10:00), uroczystości pod pomnikiem 

Romualda Traugutta (ok. godz. 10.45).

30
PAŹ

KONCERT PAMIĘCI 
LESZKA 

DZIERŻEWICZA

30 października,  
godz. 16:00, MCK, 

ul. Żelazna 5.

Organizowany przez 
Miejskie Centrum Kultury
koncert pamięci zmarłego

Burmistrza Leszka Dzierżewicza

Wstęp wolny.

KALENDARZ WYDARZEŃ

26-30
PAŹ

MISTRZOSTWA 
POLSKI W BOKSIE

26-30 października, 
Hala Sportowa OSiR, ul.Lipnowska 11c.

W dniach 26-30 października w
Ciechocinku odbywać się

będą  Mistrzostwa Polski w Boksie
 w kategori wiekowej U17.

28
PAŹ

CIECHOCIŃSKI FESTIWAL DYNI

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

Miejskie Centrum Kultury zaprasza na Ciechociński Festiwal Dyni. 
Impreza odbędzie się w MCK.

 W programie m.in. : warsztaty dyniowe, konkursy, potrawy z dyni. 
Wstęp wolny.
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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. 

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

REPERTUAR KINA „ZDRÓJ”

14-16

dramat, prod. Polska, czas 119 min.

• 15.10 (sobota) godz. 19.00

• 14.10 (sobota) godz. 18.00

• 16.10 (niedziela) godz. 16.00

projekcja w 2D

od 13 lat

„Tedi i szmaragdowa tablica”
animacja, prod. Hiszpania, 
czas 90 min, od 6 lat   

28.10 (piątek) godz. 16.00             
29.10 (sobota) godz. 16.00 
30.10 (niedziela) godz. 16.00

„Niewidzialna wojna”
biograficzny, akcja, prod. Polska, 
czas 139 min, od 15 lat   

14.10 (piątek) godz. 16.00 
15.10 (sobota) godz. 16.00
16.10 (niedziela) godz. 19.00 

„Bilet do raju”
komedia romantyczna, prod. USA,

 czas 104 min, od 13 lat 

28.10 (piątek) godz. 18.00              
29.10 (sobota) godz. 19.00 

30.10 (niedziela) godz. 19.00

„Paryż Pani Harris”

komedia, dramat, prod.  USA,
czas 116 min, od 13 lat 

4.11 (piątek) godz. 18.00
5.11 (sobota) godz. 16.00
6.11 (niedziela) godz. 16.00

„Orzeł, Ostatni Patrol”
animowany, familijny, prod. Polska, 

czas 105 min, 

5.11 (sobota) godz. 19.00
6.11 (niedziela) godz. 19.00

„Miłość na pierwszą stronę”
komediar romantyczna, prod. Polska,
czas 117 min, od 13 lat

21.10 (piątek) godz. 16.00
22.10 (sobota) godz. 16.00
24.10 (poniedziałek) godz. 19.00 

„Ania”
dokument, biograficzny, prod. Polska, 

czas 87 min, od 13 lat   

21.10 (piątek) godz. 19.00 
22. 10 (sobota) godz. 19.00

24.10 (niedziela) godz. 16.00

„JOHNNY”

PAŹ
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Odkryj Ciechocinek!
Początek Jesieni
fot. Justyna Małecka


