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BUDŻET MIASTA NA ROK 2023 UCHWALONY

Czwartego stycznia na Sesji Rady 
Miejskiej został uchwalony budżet 

na 2023 rok.
 
Pomimo okoliczności wysokiego stopnia 
inflacji, skutkującej dużym wzrostem wy-
datków gminy jestem przekonany, że ich 
realizacja zapewni Ciechocinkowi rozwój 
i umocni jego pozycję wśród wiodących 
polskich i europejskich uzdrowisk – mówi 
Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz.
 
Chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim osobom, które włączyły się 
w proces tworzenia projektu tegoroczne-
go budżetu, pracownikom Urzędu Miej-
skiego, kierownikom jednostek podległych 
za wkład pracy oraz za zaufanie ze strony 
Radnych. Ogromne słowa podziękowania 
kieruję do Pani Małgorzaty Szwajkowskiej, 
której pomoc w tym procesie była nieoce-
niona – dodaje Burmistrz.

Budżet gwarantuje realizację obligatoryj-
nych zadań gminy z zakresu: oświaty i wy-
chowania, pomocy społecznej i rodziny, 
kultury i sportu oraz gospodarki komunal-
nej i ochrony środowiska w kwocie 59 mln 
594 tys. zł (88,6% budżetu). Zawiera rów-
nież znaczne kwoty na realizację inwestycji 
i remontów: 7 mln 632 tys. zł (11,4% bu-
dżetu). Wydatki budżetu na rok 2023 usta-
lono w wysokości 67 227 245,73 złotych, 
zaś dochody w wysokości 55 435 440,13 
złotych.

W budżecie zapewnione są również środki 
na przedsięwzięcia kulturalne i promocje 
uzdrowiska. Zaplanowane zostały również 
wydatki na działalność świetlic środowi-
skowych czy funkcjonowanie punktów 
prawniczych. 12%
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Gratuluję sukcesów w pierwszych 60 
dniach pracy. Jak czuje się Pan w roli 
Burmistrza?

Jestem mile zaskoczony, pracownicy 
bardzo dobrze mnie przyjęli.  Udało się 
też rozwiązać drobne problemy w magi-
stracie. Dział finansowy przeszedł reor-
ganizację, wszystko znów funkcjonuje 
poprawnie. Wybraliśmy nowego skarb-
nika, wzmocniliśmy również pion zarzą-
dzający. Pozostało tylko uporządkowa-
nie obowiązków i myślę, że ten obszar 
będzie już samowystarczalny. Pracow-
nicy magistratu to ludzie bardzo kom-
petentni, dużą przyjemność sprawia mi 
praca w tym zespole. Kluczowe w pra-
cy burmistrza są oczywiście spotkania. 
W pierwszej połowie roku planujemy 
zorganizować w Ciechocinku forum dla 
przedsiębiorstw zatrudniających poni-
żej 250 osób. Udało się to dzięki roz-
mowom z Markiem Traczykiem, preze-
sem Warszawskiej Izby Gospodarczej. 
Otrzymaliśmy również wsparcie Rzecz-
nika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Czy udało się już coś zrobić na polu 
pozyskiwania inwestycyjnych środków 
zewnętrznych?

Jeśli chodzi o finanse to rozwija się unij-
na perspektywa, tzn. będą wyodręb-
nione środki dla uzdrowisk, dokładniej 
22 miliony euro. Te pieniądze zostaną 
rozdysponowane między trzy miasta 
uzdrowiskowe. Kryteria wyboru są ści-
śle związane ze strefą uzdrowiskową. 
Ciechocinek może liczyć nawet na 11 
milionów euro, czyli około 51 mln zło-
tych. Ogromne środki, ale aby je otrzy-
mać musimy powołać stowarzyszenie 
zrzeszające uzdrowiska z naszego wo-
jewództwa. Takie stowarzyszenie opra-
cuje wspólną strategię, w której zostaną 
ujęte projekty do realizacji. 

Na co miasto przeznaczy te pieniądze?

Ciechocinek przygotował cztery propo-
zycje projektów, dwa wiążą się z rewita-

ROZMOWA 
Z BURMISTRZEM CIECHOCINKA 
JAROSŁAWEM JUCEWICZEM
lizacją parków - Tężniowego od zegara 
słonecznego do pomnika Stanisława 
Staszica oraz parku Zdrojowego od kor-
tów tenisowych do warzelni soli. Kolej-
ny projekt to budowa krytych basenów 
połączonych z centrum edukacyjno-hi-
storycznym. Jeden obiekt kulturalny 
spełniałby zarówno funkcje sportowe 
jak i naukowe. W budynku znajdowa-
łyby się sale dydaktyczne, wizualizacje 
3D, wystawy historyczne oraz kawiar-
nia. Planowana lokalizacja to obszar za 
nowym dworcem PKS. Projekt pozwo-
liłby przyciągnąć turystów do naszego 
miasta nawet w okresie zimowym, a 
stworzenie ścieżki edukacyjnej opartej 
na np. Dworku Prezydenta, Warzelni 
Soli i nowym centrum edukacyjno-hi-
storycznym pozwoliłoby na zaintere-
sowanie wycieczkami w okresie roku 
szkolnego. 

Czwarty projekt, byłby możliwy do re-
alizacji, jeśli do 2024 roku udałoby się 
odzyskać teren basenu termalno-solan-
kowego między tężniami. Perspektywa 
wymienionych projektów to lata 2024-
2027. W budżecie na 2023 rok zostały 
zabezpieczone środki na opracowanie 
projektów wspomnianych wcześniej re-
witalizacji parków oraz na projekt base-
nu pływackiego wraz z centrum histo-
ryczno-edukacyjnym.

Ciechocinek stara się również o inne 
środki, związane z rewitalizacją zabyt-
ków?

Tak, aktualnie trwa program rządowy 
na rewitalizację zabytków, gdzie dofi-
nansowanie wynosi 98%, a pozostałe 
2% jest finansowane przez gminę lub 
prywatnych właścicieli obiektów zabyt-
kowych. W projekcie możemy złożyć 
10 wniosków. Planujemy m.in. rewitali-
zację muszli koncertowej, poprawę es-

tetyki części murowanej teatru letniego 
oraz remonty zabytkowego domu na 
ulicy Nieszawskiej oraz wieży ciśnień. 

To bardzo dobre, duże inwestycje. Coś 
jest jeszcze planowane w 2023 roku? 

Na pewno chcemy zakończyć projekt 
utworzenia zeroemisyjnej komunika-
cji miejskiej. W ramach tego przedsię-
wzięcia trzeba zaplanować i stworzyć 
linie autobusowe dla dwóch nowych 
pojazdów elektrycznych. Kolejny waż-
na inwestycja to budowa nawierzchni 
ul. Słowackiego oraz ronda na skrzyżo-
waniu ul. Bema i ul. Zdrojowej. Oba pro-
jekty są realizowane w ramach Inwesty-
cji Strategicznych Polski Ład.

Mamy w planach również projekty tras 
rowerowych, dróg dojazdowych do po-
sesji przy ulicy Kopernika i na Słońsku 
Górnym, projekt budowy drogi ul. Gra-
nicznej na odcinku od ul. Żytniej do 
ul. Bema wraz z odnogą boczną oraz 
remontem przepustów. Na długiej liście 
tegorocznych inwestycji jest także mo-
dernizacja kotłowni Szkoły Podstawo-
wej nr 3, realizacja zwycięskich projek-
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tów z budżetu obywatelskiego, zakup 
i montaż czujników do badania jakości 
powietrza czy dalszy rozwój hali pneu-
matycznej przy Szkole Podstawowej nr 
1. W budżecie zaplanowano m.in. także 
pieniądze na ukwiecenie miasta, rozwój 
monitoringu czy budowę oświetlenia 
przejść dla pieszych. A to tylko część 
planów.

Co było dla Pana najtrudniejsze 
w przejściu z roli radnego na fotel bur-
mistrza?

Wcześniej byłem bardziej ofensywny. 
w bieżącej kadencji Rady złożyłem bli-

Utworzenie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego 
dla obsługi pasażerów przy ul. Kolejowej (promesa w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) 4 700 000 zł

ZEROEMISYJNA KOMUNIKACJA MIEJSKA

PROJEKTY Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

INWESTYCJE DROGOWE

Przedszkolne Boisko Marzeń Kubuś Puchatek 150 000 zł

Modernizacja boiska stadionu miejskiego 200 000 zł

Wrzutnia książek przy bibliotece 20 000 zł

Budowa nawierzchni ul. Słowackiego, nawierzchni drogi równoległej do ul. Bema oraz ronda na skrzyżowaniu 
ul. Bema i ul. Zdrojowej (promesa w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład) 1 200 000 zł

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem - droga boczna od ul. Nieszawskiej 270 000 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej 100 000 zł

Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej - łącznik pomiędzy ul. Kolejową a kempingiem wraz z budową oświetlenia 250 000 zł

Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Zdrojowej 100 000 zł

INWESTYCJE NA ROK 2023

sko 115 interpelacji. Teraz przyjąłem 
bardziej defensywną postawę, więcej 
słucham niż mówię. Z drugiej strony 
doświadczenie radnego pozwoliło mi 
łatwiej wejść w nowa rolę. Rozumiem 
zasady zarządzania w samorządzie, 
niuanse prawne czy strukturę organi-
zacyjną. Przydaje się również wiedza 
techniczna z dziedziny BHP, którym zaj-
mowałem się zawodowo. Dzięki temu 
zwracam uwagę żeby w każdym aspek-
cie bezpieczeństwo było na pierwszym 
miejscu, nawet kosztem dodatkowych 
środków. 

Czego życzy Pan mieszkańcom w No-
wym Roku?

Na pewno dużo szczęścia, spokoju 
ipokoju na świecie, bo wiemy czego 
w ostatnich miesiącach doświadczyli 
nasi sąsiedzi w Ukrainie. W tym nowym 
roku, życzę również wszystkim dobrej 
i owocnej współpracy, pomiędzy miesz-
kańcami, samorządem i biznesem.

Dziękuję za rozmowę. 
Z Jarosławem Jucewiczem Burmistrzem 
Ciechocinka rozmawiał Łukasz Małecki
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Rozbudowa monitoringu miejskiego 60 000 zł

Opracowanie projektu wykonania nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Kopernika 41 i 41a 30 000 zł

Opracowanie projektu wykonania nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Słońsk Górny 17 i 17a 30 000 zł

Opracowanie projektu budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bema 
wraz z odnogą boczną oraz remontem przepustów 40 000 zł

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz opracowanie zmian obowiązujących planów zagospodaro-
wania przestrzennego w związku z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 50 000 zł

Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej
należących do Gminy Miejskiej Ciechocinek wraz z inwentaryzacją budowlaną 100 000 zł

Opracowanie projektu rewitalizacji parku Tężniowego (od zegara kwiatowego do pomnika S. Staszica) wraz ze zbiornikami przy tężni 50 000 zł

Opracowanie projektu rewitalizacji parku Zdrojowego - III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej) 50 000 zł

Dotacja dla mieszkańców na wymiane źródeł ciepła 60 000 zł

Opracowanie projektu budowy basenu pływackiego wraz z centrum historyczno-edukacyjnym 50 000 zł

Wykonanie audytu komunikacyjnego dla ścieżek rowerowych istniejących i możliwych do wykonania 50 000 zł

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 22 000 zł

Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta 35 000 zł

Dodatkowe patrole policji w okresie letnim 28 000 zł

Ukwiecenie miasta 1 400 272 zł

Zakup i montaż czujników do monitoringu jakości powietrza 10 000 zł

Remont pomnika Romana Ignatowskiego 3 000 zł

POZOSTAŁE INWESYCJE
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Niedzielne popołudnie 18 grudnia 2022 
roku w Ciechocinku było wyjątkowe – w 
sali widowiskowo-kinowej Miejskiego 
Centrum Kultury miało miejsce niezwykłe 
wydarzenie – Koncert Kolęd i Pastorałek. 
Inicjatorem, organizatorem, a zarazem 
sponsorem Koncertu był Nestor uzdrowi-
skowej profesury, dr h.c., Honorowy Oby-
watel Ciechocinka, znamienity pedagog 
Pan Profesor dr hab. Zygmunt Wiatrowski.
Jak Pan Profesor sam twierdzi „postano-
wiłem coś dać miastu, z którym jestem od 
wielu lat związany, coś od siebie” – i padło 
na koncert kolęd i pastorałek w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym najbar-
dziej rodzinne święta. W celu sprawnej 
organizacji przedsięwzięcia prof. Zygmunt 
Wiatrowski powołał Komitet Organizacyj-
ny, na którego czele stanęła Pani Wiesła-
wa Taranowska, aktywna społeczniczka, 
obecnie Przewodnicząca Miejskiej Rady 
Seniorów.

Do współpracy zaś zaproszeni zostali ar-
tyści wielu pokoleń – od młodziutkich 
„Ajeczek”, poprzez bardziej obyte i do-
świadczone z estradą „Ajki”, prowadzone 
przez Panią Iwonę Krzysztanowicz, po 
kierowaną przez Pana Waldemara Gmiń-
skiego senioralną grupę muzyczną klubu 
„Niezapominajka” oraz artystów wywo-
dzących się z Uniwersytetu dla Aktyw-

Dawne, polskie tradycje bożonarodzenio-
we" to wykład z cyklu "Religie świata" prze-
prowadzony 14 grudnia na Uniwersytecie 
dla Aktywnych.
 
Prof. Tadeusz Mędzelowski przybliżył stu-
dentom dawne obyczaje, przesądy, które 
obowiązywały przed świętami, a szczegól-
nie w wigilię, która dzięki temu stawała 
się magicznym dniem. Wspomniał również 
o powstaniu kolęd, szczególnie o kolędzie 
"Pieśń o Narodzeniu Pańskim" napisanej 
przez Franciszka Karpińskiego w XVIII wie-
ku, a znanej nam dziś jako "Bóg się rodzi".

Obecni dowiedzieli się, że kiedyś w Polsce 
ozdobą świąt była "podłaźniczka", czyli ob-
cięty wierzchołek choinki odwrócony do 
góry nogami i przymocowany pod sufitem, 
udekorowany ozdobami z bibuły, słomy, 
jabłkami i orzechami.

nych, tworzących pod przewodnictwem 
Pani Anny Przekwas Grupę Kabaretową 
„Złota Maska”, z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Panem Jerzym Sobierajskim w 
składzie. Wystąpił także reprezentujący 
Ciechocińską Kolegiatę ks. Janusz Kęsicki. 
Koncert poprowadził niezastąpiony Miro-
sław Satora. 

Wykonanych zostało wiele znanych ko-
lęd i pastorałek, m.in. „Cicha noc”, „Dzi-
siaj w Betlejem” czy „Lulajże Jezuniu”, do 
śpiewania których włączała się licznie 
zgromadzona w sali publiczność – tak 
mieszkańcy, jak i goście uzdrowiska. Na 
widowni zasiedli także, zaproszeni przez 
Sponsora, znamienici mieszkańcy Ciecho-
cinka, m.in. Pani prof. Irena Ponikowska, 
Pan Prof. Szymon Kubiak z Małżonką, Pan 

Profesorski Koncert

Prof. Stanisław Kunikowski, Pan dr Marcin 
Zajączkowski – prezes „UC” S.A., Pani Gra-
żyna Ochocińska – prezes Uniwersytetu 
dla Aktywnych i wielu innych. Zabrzmiały 
ponadto szczególne dedykacje muzyczne 
dla Profesora – w tym Adeste Fideles” oraz 
ulubiony utwór Pana Zygmunta „Missisipi”. 
Głos z pięknym przesłaniem zabrał patro-
nujący Koncertowi Pan Jarosław Juce-
wicz – burmistrz Ciechocinka, po którym 
z lekkością i dowcipem podsumował całe 
wydarzenie, wyrażając zaangażowanym 
w jego realizację wdzięczność, Sprawca 
całości, Pan Prof. Zygmunt Wiatrowski.

Na zakończenie Artyści i widzowie wspól-
nie zaśpiewali znaną od wielu lat piosenkę 
„Staropolskim obyczajem” z przesłaniem: 
„kochajmy się”! 
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DAWNE POLSKIE TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE
Wspomniał o dzieleniu się opłatkiem ze 
zwierzętami. Każde zwierzę otrzymywało 
opłatek w innym kolorze.

W świąteczny nastrój wprowadziła nas, 
śpiewając piękne kolędy, młodzież prowa-
dzona przez znakomitego muzyka Tomka 
Thiede. 

Uniwersytet dla Aktywnych
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Piękna mieszkanka Ciechocinka 
reprezentowała nasze wojewódz-
two na finałach konkursu Miss 
Polski.

Paulina Karkosik, by dostać się fi-
nału, pokonała setki dziewczyn. 
Zdobyła także tytuł Trzeciej Wice-
miss Regionu Pomorskiego. Na co 
dzień prowadzi  studio tańca i fit-
nessu w Ciechocinku, gdzie swoją 
taneczną pasję przekazuje innym. 

W czwartek 22 grudnia w MCK 
miał miejsce pokaz, gdzie młodzi 
podopieczni Pauliny zatańczyli dla 
publiczności. Dzieci z niesamowitą 
energią i w cudownych przebra-
niach zaprezentowały przygoto-
wany układ. W ramach tego wy-
darzenia Burmistrz Ciechocinka 
Jarosław Jucewicz wręczył Pau-
linie Karkosik kwiaty, gratulując 
dostania się do finału Miss Polski. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Na grudniowych wykładach 6 i 14 grudnia 
UdA zbierał, jak co roku, od wielu lat, datki 
na Uniwersytecką Świąteczną Paczkę. 

Wolontariusze: Barbara Jędrzejowska, 
Jadwiga Kułakowska i Józef Wojtelewicz 
zebrali do skarbonek 1662 zł, by zrobić 
świąteczne paczki dla samotnych, star-
szych, często schorowanych mieszkańców 
Ciechocinka. Dziękujemy studentom Uni-
wersytetu dla Aktywnych za wielkie serce. 

W mikołajki, 6 grudnia w ciechocińskim 
centrum kultury odbyły się warsztaty dla 
najmłodszych. Dzieci doskonaliły swoje 
techniki plastyczne wykonując świąteczne 
ozdoby takie jak bałwanki, bombki oraz 
lampiony. 

Ciechocinianka na finałach Miss Polski

Uniwersytecka 
Świąteczna Paczka 

MIKOŁAJKOWE WARSZTATY W MCK
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3 grudnia odbył się finał XXXI Wojewódz-
kiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci 
„Gdybym był malarzem” organizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Raciąż-
ku. 

W konkursie przyznano nagrody, wyróż-
nienia specjalne i wyróżnienia w trzech 
kategoriach wiekowych: 13 – 15 lat, 10 
- 12 lat oraz 7 – 9 lat. W kategorii 13 – 
15 lat były dwie pierwsze nagrody dla: 
Kamila Oświecińskiego lat 15 z Tuchol-
skiego Ośrodka Kultury, Marii Zielińskiej 
lat 14 z Pracowni Rysunku i Malarstwa 
MCK Ciechocinek. Były też dwie trzecie 
nagrody w tej kategorii wiekowej dla Este-
ry Podczaskiej lat 13 z Pracowni Rysunku 
i Malarstwa MCK Ciechocinek oraz Izabe-
li Ilczyszyn lat 14 z Pracowni Malarstwa 
i Rysunku MCK Ciechocinek. W kategorii 
wiekowej 10 – 12 lat pierwsza nagroda 
powędrowała do Marty Mysiara lat 10 

SUKCES UCZNIÓW Z PRACOWNI RYSUNKU I MALARSTW

z Pracowni Rysunku i Malarstwa MCK 
Ciechocinek, zostały przyznane dwie dru-
gie nagrody dla Caitlin Sampson lat 11 
z Galerii Autorskiej Gaj oraz dla Igi Wojcie-
chowskiej lat 11 z Galerii Autorskiej Gaj. 
Trzecia nagroda została przyznana Natalii 
Skrodzkiej lat 12 ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ciechocinku. W grupie wieko-
wej 7 – 9 lat zostały przyznane nagrody: 
pierwsza dla Igi Karwowskiej lat 9 z Galerii 
Autorskiej Gaj, druga nagroda dla Jakuba 
Szczygielskiego z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Służewie, trzecia nagroda dla Mar-
celiny Pińkowskiej lat 7 ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Ciechocinku. Gratulujemy 
wszystkim laureatom.

Ferie zimowe przypadają w naszym wo-
jewództwie na okres od 30 stycznia do 
12 lutego 2023 r. Miejskie Centrum Kul-
tury przygotowało na ten czas atrakcyjny 
program zajęć dla dzieci i młodzieży. Za-
praszamy na twórcze warsztaty i ciekawe 
wycieczki plenerowe.
 
W programie m.in. malowanie na koszul-
kach, wyjście na pizzę, wizyta na Ranczo 
pod Olszyną, warsztaty decoupage, zwie-
dzanie Warzelni Soli, warsztaty kulinarne, 
wypiekanie chleba w Agroturystyce Cha-
bry i Maki. Zapraszamy dzieci w wieku od 
7 do 15 lat.
 
Program pięciodniowy dotyczy dwóch tur-
nusów:
– I turnus od 30 stycznia do 3 lutego,
– II turnus od 6 do 10 lutego.
 
Koszt udziału w I turnusie: 220zł/dziecko
Ilość miejsc ograniczona.

Szczegóły oraz pełen harmo-
nogram dostępny na stronie 
www.mck.ciechocinek.pl/ 
oraz po zeskanowaniu poniż-
szego kodu QR.

Program ferii zimowych w MCK
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#Zdaniem Psychologa

WYSIĄDŹ Z POSPIESZNEGO….

Coraz więcej zmęczonych młodych ludzi trafia 
do naszego gabinetu. Zmęczonych życiem, pę-
dem, osiąganiem, przeskakiwaniem poprzeczek, 
jaki stawia im świat. Co gorsza, mają mnóstwo 
sukcesów, które wcale ich nie cieszą. Młodzi 
zawiedzeni życiem, niechcący dorosnąć, bo pa-
trzą na rodziców zapracowanych, niemających 
czasu na nic, niecieszących się z życia. Przy-
chodzą niby po pracy, ale dalej wiszą na tele-
fonie czy w laptopie. Nie obserwują przyjaźni 
i spontanicznych spotkań. Niby ma się kontakt 
ze wszystkimi, a tak naprawdę przeżywa się sa-
motność w tłumie. Profile na Facebooku i Insta-
gramie pełne pięknych zdjęć, a gdzie prawdziwa 
rzeczywistość? 

Wszyscy czujemy, że to fałsz, kiedy brakuje tej 
drugiej strony. Albo myślimy, że coś z nami nie 
tak, bo nie możemy dogonić tego szczęścia, 
które wszyscy pokazują. Ostatnio z ust 14-lat-
ki kolejny raz usłyszałam - „najlepszy czas to był 
jeszcze zanim zaczęłam szkołę, wtedy nie miało 
się świadomości tej harówki i człowiek cieszył się 
beztroskim życiem. Później już tylko kochają cię 
za oceny i wszyscy wywierają presję, że musisz 
osiągać, wygrywać, jeździć na różne zajęcia, bo 
inaczej przegrasz, bo nie poradzisz sobie w życiu, 
bo będziesz nikim”. Nie ma czasu na odpoczynek, 
na radość. Jest pęd i liczą się tylko osiągnięcia 
i pieniądze. To takie smutne, że młodym ludziom 
fundujemy taki świat. Wielu z nich po prostu ma 
ochotę wysiąść z tego pędzącego nie wiadomo 
dokąd pociągu. I wysiadają - wpadając w różne 
choroby ciała i duszy. I ciężko im się później po-
zbierać. Czują bardzo dotkliwie, że zawodzą ro-
dziców, ale już nie mogą tego wytrzymać. 

Dzieci naprawdę nie chcą nas zawieść, ale 
popełniają błędy i mają do tego prawo. Pa-
miętajmy, że nasz głos rodzica - staje się ich 
wewnętrznym głosem – niech będzie przyja-
zny i wspierający. Tak bardzo się cieszę, że są 
tacy rodzice, którzy nie dokręcają dziecku śru-
by, potrafią się zatrzymać i otworzyć na swoje 
dziecko, usłyszeć jego cichy płacz i zmęczenie. 
Zastanowić się wspólnie czego potrzebuje, 
z czego zrezygnować, gdzie w tym całym grafi-
ku znaleźć czas na odpoczynek i beztroskę. Nikt 
nie daje nam instrukcji obsługi do dziecka, które 
przychodzi na świat w naszej rodzinie. I każde 

AUTOR: MONIKA KOFEL-DUDZIAK
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dziecko – mały czy większy człowiek ma prawo 
mieć inaczej i potrzebować czegoś innego. Jak 
dobrze, że są rodzice, którzy potrafią zejść z pie-
destału i powiedzieć, że wcale nie wiedzą lepiej. 
Cudownie, kiedy mamy taką otwartość. Wszyst-
kie dzieci bezwarunkowo kochają rodziców. Nie 
zapominajmy o tym, że samo pojawienie się na 
świecie dziecka jest jedynym i wystarczającym 
powodem do kochania go na 100%. Nie musi 
zasługiwać na miłość, a często właśnie tak im się 
wydaje np. że te cyferki w dzienniku stanowią 
o jej/jego wartości. Trafiła do mnie dziewczynka 
po pobycie w szpitalu, objawy ostrego nieżytu 
żołądka, silne bóle brzucha – wykluczono wszel-
kie medyczne podłoże. Od drzwi opowiadała 

o tym, że ma świetne oceny i ponad 10 zajęć do-
datkowych, które podobały się jej i wszyscy byli 
z niej tacy dumni. Wydawała się takim szczę-
śliwym dzieckiem – a jednak jej organizmu nie 
dało się oszukać. Nasze dzieci potrzebują czasu 
i uwagi, pragną z nami być, a my z dobrego ser-
ca pracujemy coraz więcej by dać im wszystko, 
by nie odstawały od rówieśników. One wpadają 
w pęd, by nas zadowolić, byśmy byli dumni, by 
zasłużyć. Jak nie psychika to ciało pokaże, że 
nie jest w stanie tego dźwignąć. Wiele dzieci 
w głębi czują się niekochane i niewidziane, bo 
wszyscy gdzieś pędzimy, a brakuje czasu, bli-

skości, bezwarunkowości, śmiechu i beztroski. 
Dzieci czują się niekompletne, bezwartościowe 
i ciągle muszą z kimś dodatkowo pracować nad 
nową wiedzą, umiejętnościami, nad ciągłym po-
prawianiem siebie. Okazuje się, że czymś niedo-
ścignionym dla wielu dzieci jest to, żeby rodzic 
zauważył, usłyszał, poprzytulał, pogłaskał po 
głowie. Codzienny kontakt to tylko „taksówka” 
i skontrolowanie obowiązków, ocen i lekcji, bo 
na nic więcej nie starcza czasu i sił.  I ten rodzic 
„zawsze znajdzie coś czego jeszcze nie zrobi-
łem/am, a ja czuję, że oni tyle mi dają a ja znów 
zawiodłam/em”. Zbliża się czas postanowień, 
chęci zaplanowania zmian. Rodzicu! Na począ-
tek zwolnij i znajdź czas dla siebie. Zastanów 
się, z czego w tym roku zrezygnujesz? Z czego 
pozwolisz zrezygnować swojemu dziecku?  Co 
zaczniesz widzieć, co doceniać? Co zrobisz, aby 
twoje dziecko czuło się widziane i słyszane. 
Mów swoim bliskim, że jesteś szczęściarzem, że 
ich masz! Wycofaj się ze swoimi racjami i bądź 
zaciekawiony ich światem. Pobądźcie razem bez 
nakazów i sprawdzania. Przytulajcie się, śmiej-
cie, doceniajcie nieperfekcyjne prace swoich 
dzieci. Odklejcie się od cyferek w dzienniku. 
Niech nasze dzieci chcą dorastać, a żeby tak się 
stało, muszą widzieć, że ta dorosłość jest fajna, 
że warto. Niech widzą zadowolonych z życia ro-
dziców. Takich, którzy mają czas dla siebie – na 
spacer, na pasję, przyjaciół i rozrywkę. Dzieci 
karmią się miłością i szczęściem rodziców. Nie 
czekaj, aż dostaniesz jakąś terminalną diagnozę, 
by się zatrzymać i zacząć żyć inaczej. Żebyśmy 
mogli być dobrym wsparciem dla swoich dzie-
ci, które dzielnie próbują radzić sobie z oczeki-
waniami tego świata, musimy najpierw zadbać 
o samych siebie. Przykład idzie z góry – a zatem 
zaharowywanie się nie ma sensu. Chcemy, by 
nasze dziecko było kiedyś szczęśliwe, samo-
dzielne, zdrowe – zacznijmy od siebie, nie wy-
starczy, że będziemy im to tylko mówić. Bądźmy 
zdrowi, szczęśliwi, spokojni, a wtedy one będą 
chciały dorastać. Rodzice jesteście dla swoich 
dzieci najważniejsi na świecie – niech usłyszą od 
was codziennie coś dobrego. Wlewajcie w serca 
waszych dzieci miłość. Niech wiedzą, że widzi-
cie w nich dobro, że są ważni i wartościowi tacy, 
jacy są!

Monika Kofel-Dudziak
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ALDONA NOCNA

ZYGMUNT KARASIŃSKI
#Na deptaku w Ciechocinku

#Na deptaku w Ciechocinku

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

W przedwojennych numerach „Zdroju Cie-
chocińskiego” oraz w folderach reklamowych 
uzdrowiska można odnaleźć ślady pobytu po-
pularnych w Polsce muzyków. Przyjeżdżali tu 
przez kilka sezonów i byli ich atrakcją. Orkiestry 
taneczne Artura Golda i Jerzego Petersburskie-
go oraz Szymona Kataszka i Zygmunta Karasiń-
skiego grywały w hotelu Müllera, w lokalu „Eu-
ropa”, w kawiarni w wieży ciśnień i na basenie 
termalno-solankowym oraz w sali tanecznej 
hotelu Müllera.

Na przykład w informatorze z 1932 r. czytamy: 
„Kawiarnia parku zdrowia. Codziennie poranki 
i podwieczorki taneczne na otwartym powie-
trzu. Orkiestra jazzbandowa pod kierunkiem 
kompozytorów Kataszka i Karasińskiego”. Mu-
zycy skomponowali nawet fokstrota o ciecho-
cińskim basenie:

Na pływalni jest najmilej siup!
Bo tam się czujesz młodszy o dziesięć lat

Tu ma każdy ten przywilej
Siup, bo możesz sobie gwizdać na cały świat

Że popularne są solanki
Dowodem tego są te wszystkie randki

Na pływalni jest najmilej
Siup! Tu każda z pań wygląda jak róży kwiat. 

Kataszek i Karasiński skomponowali też wielki 
przebój dancingów -  tango „Na to jest Ciecho-
cinek” - utwór nucony przez wielu mieszkań-
ców aż do dzisiaj. O związku z uzdrowiskiem 
świadczy też to, że Jerzy Petersburski i Zygmunt 
Karasiński płacili składki na gminę żydowską 
w Ciechocinku. 

Zygmunta Karasińskiego wymienia się wśród 
najznamienitszych artystów w przedwojennej 
Polsce. Muzyk urodził się 2 maja 1898 roku 
w Warszawie. Początkowo tak jak dwie siostry 
Aleksandra i Helena kształcił się pod kierun-
kiem ojca, polskiego króla walca. Adam Karasiń-
ski jest autorem pierwszego utworu w historii 
polskiej muzyki rozrywkowej, który stał się 
światowym przebojem – „Walca François”.

 W wieku sześciu lat Zygmunt rozpoczął naukę 
gry na skrzypcach. Jako jedenastolatek napisał 
pierwszego walca, a już w wieku lat dwunastu 
skomponował pierwszą operetkę.  W 1914 roku 
rozpoczął studia w Konserwatorium Warszaw-
skim. Grywał na skrzypcach i na fortepianie. 
Gdy w czasie wojny zamknięto konserwato-
rium, Karasiński zaczął uczęszczać do szkoły 
technicznej im. Wawelberga i Rotwanda. Nie 
miał jednak zamiaru rezygnować z muzyki.

Na studiach Karasiński poznał innego muzyka 
Szymona Kataszka, z którym współpracował 
przez wiele lat. Artyści wspólne granie zaczęli 
od komponowania i podkładania muzyki do fil-
mów niemych. Sam Karasiński tak o tym mówił: 
„Patrząc na film, grałem, komponując tematy, 
zmieniałem odpowiednio tempa, stosując pod-
kład właściwy dla rozgrywającej się akcji.” Ilu-
strowanie filmów muzyką wychodziło Karasiń-
skiemu tak dobrze, że wraz z Kataszkiem przy Aldona Nocna

okazji seansu byli oklaskiwani, a ich pomysłowe 
efekty dźwiękowe podziwiała cała publiczność. 
Stworzyli nawet własny zespół kinowy. Kariera 
Karasińskiego zaczęła nabierać tempa. 

W 1921 roku w poszukiwaniu pracy młody mu-
zyk wyjechał z Kataszkiem do Berlina. Tam za-
angażował się do orkiestry dixielandowej Har-
ry’ego Spielera. Nauczył się grać jazz i opanował 
grę na saksofonie altowym. Na przełomie lat 
1921/1922 rozpoczął pracę w Kurhausie w So-
pocie. Muzyk tak wspomina te czasy: „Wystę-
powaliśmy w Sali Malinowej i elegancją wcale 
nie różniliśmy się od gości, ubranych we fraki 
i  smokingi. Wciąż nam się zdawało, że to wielki 
galowy bal. W tym czasie powstał w Gdańsku 
pierwszy polski lokal Ermitage, jego właściciel 
zaangażował mnie tam, więc opuściłem ame-
rykański zespół i dobrałem sobie kolegów: 
pianistę Jerzego Petersburskiego, Freda Melo-
dystę grającego na banjo oraz dwóch Niemców 
z Gdańska, kontrabasistę i perkusistę. Tak po-
wstał pierwszy polski zespół jazzowy”.

Zespół początkowo grywał tylko na Wybrzeżu. 
W listopadzie 1922 roku otrzymał propozycję 
występu podczas otwarcia nowego lokalu roz-
rywkowego w Warszawie. Była to Oaza przy 
ul. Wierzbowej 9. Muzycy zostali poproszeni 
o to, by w repertuarze nie było muzyki salono-
wej, lecz coś nowego. I rzeczywiście było to coś 
nowego. Wieczorny występ orkiestry pod kie-
runkiem Zygmunta Karasińskiego 29 listopada 
1922 roku uznaje się za pierwszy koncert jazzo-
wy w Polsce. W skład zespołu weszli: pianista 
Szymon Kataszek, trębacz Kazimierz Englard, 
grający na banjo Fred Melodyst i czarnoskóry 
perkusista Sam Salvano, który także śpiewał 
i stepował.

W 1923 roku orkiestra uległa reorganizacji. 
Karasiński zmienił skład swojego bandu. Gra-
li w nim: pianista Szymon Kataszek, Kazimierz 
Englard (puzon, klarnet), Imre Barta (banjo, gi-
tara), Henry Nattan (trąbka, kontrabas, perku-
sja, puzon, saksofon, klarnet). Zespół musiał się 
rozwijać i kształcić, by zadowolić wymagającą 
publiczność.

Karasiński tak opowiadał o działalności Jazz 
d’Or Orchestra: „Występowaliśmy również 
w kinach, dając między seansami programy 
wzbogacone występem jednej tancerki lub du-
etu (...) Dochodzą do tego jeszcze występy w te-
atrach rewiowych: w Perskim Oku, Morskim 
Oku, Wesołym Wieczorze. Potem udział na 
przemian z utworami symfonicznymi. A w 1924 
roku nagrałem pierwsze utwory jazzowe na pły-
tę”. W tym roku Karasińskiego zaczęto już po-
strzegać jako profesjonalnego muzyka. W tym 
samym roku spotkał się z Andrzejem Włastem, 
który od razu odkrył wielki talent i potencjał 
drzemiący w tym artyście. Stworzyli przeboje, 
które nuciła cała Polska. W tym czasie Kara-
siński koncertował głównie w Perskim Oku. 
Stał się postacią znaną i medialną. Wprost nie 
mógł odpędzić się od propozycji występów, za-
mówień z teatrów, kabaretów i wytwórni pły-
towych. W Krakowie muzyk stworzył pierwszą 
objazdową rewię jazzową, która szybko stała 
się wielką atrakcją. 

Wiosną 1929 roku Karasiński został zaproszony 
na Powszechną Wystawę Krajową do Poznania. 
Było to wielkie przedsięwzięcie, dlatego wy-
stępować na nim mogli jedynie najlepsi. Taka 

właśnie była orkiestra Karasińskiego i Kataszka. 
Muzycy koncertowali po całej Polsce. Przez kil-
ka sezonów grali także w Ciechocinku. W latach 
1935-1936 odbyli wielkie tournée po Europie 
i krajach Bliskiego Wschodu. 

Najsłynniejsze utwory skomponowane przez 
Karasińskiego to: "Warszawa śni"  napisana dla 
teatru Qui pro quo, "Cała Warszawa" - jeden 
z najsłynniejszych finałów rewiowych teatrzy-
ku Morskie Oko, "Jojo", "Pamiętam twoje oczy", 
"Pozdrowienia z gór", "Tango dla ciebie". Wspól-
nie z Szymonem Kataszkiem stworzył piosenki: 
"Czy pani mieszka sama?" wykonywaną przez 
Eugeniusza Bodo i Zulę Pogorzelską, "Serce 
matki", "Spotkamy się na Nowym Świecie", "Czy 
pamiętasz tę noc w Zakopanem?". Napisał tak-
że muzykę do filmów: ""Ostatnia eskapada" 
i "Każdemu wolno kochać",  w którym tytułową 
piosenkę śpiewała Janina Brochwiczówna z Wi-
toldem Contim.

Kiedy wybuchła wojna, Karasiński musiał ucie-
kać przed Niemcami. Przebywał początkowo 
w Białymstoku i we Lwowie, a potem ukrywał 
się w Zakopanem. W 1947 roku utworzył or-
kiestrę Tysiąc Taktów Muzyki Jazzowej, która 
koncertowała z rewiami „Melodia i rytm” oraz 
„Rytmy świata” w całej Polsce. Współpracował 
z radiem i telewizją. Jego piosenki mieli w swo-
im repertuarze m.in.: Fryderyka Elkana, Mieczy-
sław Fogg, Ludmiła Jakubczak, Jerzy Połomski, 
Sława Przybylska, Rena Rolska, Irena Santor, 
Ludwik Sempoliński. Grywał też w SPATiF.

Po antysemickiej nagonce, będącej następ-
stwem wydarzeń marcowych w 1968 roku, 
artysta wyjechał do Danii. Zmarł 20 czerwca 
1973 roku w Kopenhadze. Jego symboliczny 
grób znajduje się na cmentarzu na Powązkach. 

fot. starem
elodie.pl
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65 lat ciechocińskiego kina

65 urodziny kina w Ciechocinku były tematem 
otwartego wykładu, który odbył się 6 grudnia 
w sali kinowej.

Wykład był nietypowy, bo o kinie opowiada-
ły, aż trzy osoby. O pierwszym ciechocińskim, 
drewnianym kinie "Sfinks" opowiedziała Aldona 
Nocna pasjonująca się historią miasta.

W formie zdalnej o początkach  działalności 
w nowo wybudowanym kinie "Zdrój" opowie-
dział, wieloletni kierownik tej placówki - Tadeusz 
Socha. Dzięki nagraniu jego wspomnień, przez 
Łukasza Małeckiego, dowiedzieliśmy się, że kino 
było gotowe wiosną w 1957 roku, ale z powodu 
braku 450 metrów kabla, pierwszy film został 
wyświetlony dopiero we wrześniu.

Dalszą historię o ciechocińskim kinie przedsta-
wiła Barbara Kawczyńska, która  przez wiele lat 
była dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury, 
a kino stało się jego częścią i tak jest do dziś. 
Przypomniała, że  w ostatnich latach odbyły się 
dwie ważne prapremiery. Były to filmy: "Excen-
trycy, czyli po słonecznej stronie ulicy" Janusza 
Majewskiego i "Wesele" Wojtka Smarzowskiego 
związane z Ciechocinkiem.

Na sali kinowej gościli zaproszeni przez uniwer-
sytet dawni pracownicy kina:  Teresa Krzyszko-
wiak, Jerzy Góralski i Teresa Skiermańska. Pani 
Teresa z sentymentem opowiedziała o swojej 
kinowej pracy, garść wspomnień z dzieciństwa 
związanego z kinem dołożył burmistrz Jarosław 
Jucewicz, którego mama Wiesława Jucewicz 
pracowała w kinie.

Niejednemu obecnemu na sali łezka się w oku 
zakręciła, gdy przypomniał sobie swoje niedziel-
ne "poranki", które z rodzicami spędzał w kinie, 
a także późniejsze seanse, kiedy były długie ko-
lejki po bilety, a repertuar prawie premierowy.

Uniwersytet dla Aktywnych
fot. Wanda Rosińska i Jadwiga Kułakowska
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CZY TO JUŻ TYLKO WSPOMNIENIE?

ło... i trochę nam z tego powodu przykro. 
Stąd to nasze dzisiejsze wydarzenie, na 
które państwa zaprosiliśmy. Cieszymy się, 
że jesteście z nami.

Jak niegdyś, w niedzielne popołudnie wo-
kaliści sprawili swoim występem niezwy-
kłą przyjemność licznie zgromadzonym 
słuchaczom, którzy nagrodzili brawami 
piękne wykonania znanych i mniej zna-
nych utworów. Szkoda, że w wielu oczach 
były łzy. Uczestnicy zajęć podziękowali 
kwiatami Sławomirowi Małeckiemu i eme-
rytowanej dyrektorce MCK Barbarze Kaw-
czyńskiej, która wspierała utalentowaną 
młodzież, przygotowywała scenografię 
i była zawsze obecna na koncertach.

Wiele razy pisałam na łamach „Zdroju Cie-
chocińskiego” o koncertach podopiecz-
nych Sławomira Małeckiego. Mam nadzie-
ję, że jeszcze kiedyś napiszę o wrażeniach 
publiczności, która znowu chętnie i w za-
chwycie wysłucha muzyki wykonywanej 
przez utalentowanych młodych ludzi.

Aldona Nocna

Przez wiele lat dzięki Sławomirowi Małec-
kiemu i jego utalentowanym podopiecz-
nym gościła w Ciechocinku piosenka 
i muzyka w bardzo dobrym wykonaniu. 
Co kwartał Miejskie Centrum Kultury or-
ganizowało koncert z cyklu „Cztery pory 
roku”. Przed ciechocińską publicznością 
zaprezentowało się  kilkadziesiąt utalento-
wanych dzieci i młodzieży, z którymi pra-
cował Sławek Małecki, pedagog i muzyk 
zespołu Zdrowa Woda. To było… Rozdział 
jest zamknięty…

4 grudnia młodzi artyści, podopieczni 
z pracowni wokalnej MCK, wystąpili na 
scenie kina Zdrój ze specjalnym koncertem 
pod tytułem „Wspomnienie”. Był to, jak 
powiedziano, ostatni koncert. Na scenie 
pojawili się podopieczni Sławomira Ma-
łeckiego - ci starsi, którzy już studiują i ci 
młodsi, wokaliści i gitarzyści, znani wiernej 
publiczności. Występ miał być wyrazem 
wdzięczności i podziękowania dla uwiel-
bianego nauczyciela. Tym razem można 
było podziwiać występ wokalistek i wo-
kalistów:  duetu DagMar, sióstr Dominiki, 
Patrycji i Gabrieli Bibro, Zuzanny Drywy, 
Aleksandry Ejsmont, Rozalii Kłaczyńskiej, 
Martyny Łaszczyk, Michała Małeckiego, 
Oliwii Możdżeń, Adriana Pawłuszki, Mar-
tyny Rams, Dagmary Trawińskiej, Darii 
Trojanowskiej, Sary Urbańskiej, Antoniny 
Wawrzeńczak, Brunona Wituskiego, Alek-
sandra Wonorskiego, Alicji Woźniak oraz 
gitarzystów: Marcela Matyjanowskiego 
i Huberta Popławskiego.

Ze sceny padły gorzkie słowa prowadzące-
go imprezę Mirona Karlewskiego: - Przy-
gotowując się na to dzisiejsze wydarzenie, 
wspominaliśmy, jak to było pięknie spoty-
kać się w sposób cykliczny, w miejscu, któ-
re w nazwie zawiera słowo „kultura” i które 
tę kulturę pielęgnowało, niestety, przesta-

fot. MCK Ciechocinek

fot. A
ldona N

ocna
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W Ciechocinku świąteczny klimat można 
było poczuć już od początku grudnia. 

W Mikołajki, jak co roku, odbyło się uro-
czyste włączenie iluminacji świetlnej na 
“Miejskiej Choince”. Na miejscu nie zabra-
kło Świętego Mikołaja i jego pomocników 
oraz świątecznej muzyki. Dla każdego 
uczestnika znalazło się również coś słod-
kiego.

10 i 11 grudnia w naszym mieście odbyła 
się pierwsza edycja Powiatowego Jarmar-
ku Bożonarodzeniowego. Wystawcy  z ca-
łej Polski gościli na skwerze Excentryków.

Na miejscu na odwiedzających czekały 
liczne atrakcje takie jak występy, koncerty 
na żywo, warsztaty, animacje oraz spotka-
nie ze Świętym Mikołajem.

Ponadto można było skosztować swoj-
skich specjałów, rozgrzać się grzańcem, 
kupić choinkę i ręczne wyroby.

Jarmark cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem kolejna edycja jest już planowana 
na 2023 rok.

fot. Justyna Małecka

Świąteczny Klimat w Ciechocinku
Zeskanuj i obejrzyj filmy!
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OGŁOSZENIA
MASZ PROBLEM - ZADZWOŃ 

TELEFON W SPRAWIE SENIORA

722 090 098
RADA MIEJSKA SENIORÓW

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Porady prawne udzielane są w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w każdy piątek w godz. 10:00 – 14:00

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  
Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrze-
bujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie  
pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, 
grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egze-
kucją 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 obywatel-
skiego lub mediacji. 

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 oraz do 
sprzedaży.

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: 02.01, 17.04, 31.07, 06.11.
• Dziarski Tomasz t.dziarski@ciechocinek.pl: 09.01, 24.04, 07.08, 13.11.
• Kędzierska Jolanta j.kedzierska@ciechocinek.pl: 16.01, 08.05, 14.08, 20.11.
• Lipiński Kazimierz k.lipinski@ciechocinek.pl: 23.01, 15.05, 21.08, 27.11.
• Marzec Robert r.marzec@ciechocinek.pl: 30.01, 22.05, 28.08, 04.12.
• Rosiński Paweł p.rosinski@ciechocinek.pl: 06.02, 29.05, 04.09, 11.12.
• Rybczyńska Agnieszka a.rybczynska@ciechocinek.pl: 13.02, 05.06, 11.09, 18.12.
• Skibiński Daniel d.skibinski@ciechocinek.pl: 20.02, 12.06, 18.09.
• Skotnicki Wojciech w.skotnicki@ciechocinek.pl: 27.02, 19.06, 25.09.
• Sobieraj Sebastian s.sobieraj@ciechocinek.pl: 06.03, 26.06, 02.10.
• Szadłowski Dariusz d.szadlowski@ciechocinek.pl: 13.03, 03.07, 09.10.
• Wesołowski Paweł p.wesolowski@ciechocinek.pl: 20.03, 10.07, 16.10.
• Zieliński Wojciech w.zielinski@ciechocinek.pl: 27.03, 17.07, 23.10.

DYŻURY RADNYCH W 2023 ROKU

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

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

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzy-
skać w pokoju 3 w II budynku Urzędu Miejskiego (ul. Ko-
pernika 19) oraz telefonicznie (54 416 18 00, 54 281 86 
24, 54 281 86 20).

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia prze-
targu z ważnych przyczyn.

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły 
aktualnych przetargów

http://bip.ciechocinek.pl/typy-tresci/przetargi/
lub wejdź na stronę

LOKAL UŻYTKOWY W BUDYNKU 
PRZY UL. STOLARSKIEJ 6A

DZIERŻAWA SZALETU PUBLICZNEGO
 W PARKU TĘŻNIOWYM

LOKAL UŻYTKOWY PRZY ULICY 
BRONIEWSKIEGO 3/1

LOKAL UŻYTKOWY PRZY
 ULICY MICKIEWICZA 14

70,97 m2

46,99 m2

36,00 m2

67,24 m2

26.01

26.01

26.01

26.01

POW.

POW.

POW.

POW.

DATA PRZETARGU:

DATA PRZETARGU:

DATA PRZETARGU:

DATA PRZETARGU:

PAWILON HANDLOWY
NR 5 PRZY UL. PIEKARSKIEJ 2

      23,23 m2 26.01POW. DATA PRZETARGU:

PAWILON HANDLOWY
NR 6 PRZY UL. PIEKARSKIEJ 2

      22,57 m2 26.01POW. DATA PRZETARGU:

PAWILONY HANDLOWE
NR 7, 8, 9 PRZY UL. PIEKARSKIEJ 2

      18,39 m2 26.01POW. DATA PRZETARGU:
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Ciechociński z roku 2005
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GRUDZIEŃ PEŁEN WRAŻEŃ DLA LICEALISTÓW

Dzięki pomysłowi prof. Teresy Neumann 
uczniowie LO mieli okazję wyjechać do 
Bydgoszczy, by obejrzeć operetkę ,,Księż-
niczka czardasza’’ w Operze Nova. Przed 
spektaklem znalazł się także czas na od-
wiedzenie bydgoskiego jarmarku nowo-
rocznego. Będąc w operze, licealna mło-
dzież zachwyciła się świetnym śpiewem 
artystów, muzyką orkiestry oraz przed-
stawioną historią. Nabrała też ochoty, by 
razem wyjeżdżać na spektakle muzyczne.

Co roku w szkole odbywa się „Kabareton”, 
który bardzo zaciekawił oraz rozbawił 
nie tylko uczniów, lecz także nauczycie-
li. Od lat pomysł jest taki, że rywalizują  
uczniowie wszystkich klas. Mają obo-
wiązek wystawić co najmniej jeden ka-
baret przygotowany przez siebie albo 
już napisany wcześniej. W tym roku to 
wydarzenie wyglądało trochę inaczej niż 
zazwyczaj. Otóż tym razem licealiści mieli 
narzucony temat, a był nim ,,Generation 
Gap", czyli ,,Różnica Pokoleń”. Wszystkie 
występy były godne podziwu. Widoczny 
był wkład uczniów włożony w pracę nad 
nimi. Jury w składzie: prof. Aldona Nocna, 
prof. Agnieszka Paczek oraz mgr Justyna 
Marjańska miało niesamowicie trudne 
zadanie, ponieważ musiało wybrać trzy 
najlepsze zespoły. Pierwsze miejsce za-
jęła klasa 3a, drugie - klasa 4b, a trzecie 
- klasa 2b. Imprezę zorganizowali trzecio-
klasiści pod opieką profesor Bogusławy 
Wojno, którzy spisali się na medal. Im-
preza zapewniła wszystkim dużą dawkę 
śmiechu!

W przedświątecznym czasie uczniowie 
stworzyli w szkole niezwykły klimat. To 
był ostatni dzień, kiedy widzieli się w roku 
2022, natomiast nie było co się smucić, 
ponieważ dzień był bardzo udany. Na po-
czątku odbyły się jasełka przygotowane 
pod czujnym okiem księdza Janusza Kę-
sickiego. Dzięki wspaniałej grze aktor-
skiej  uczniów w pięknie udekorowanej 
sali wszyscy mogli poczuć magię praw-
dziwych świąt. Uczniowie wykazali się 
ogromnym talentem i kreatywnością. Po 
przedstawieniu przewodnicząca Samo-
rządu Uczniowskiego Amelia Kucharska 
ogłosiła wyniki konkursu na najładniej 
udekorowaną salę świąteczną. Dyrektor 
szkoły Jakub Krzewiński życzył wszyst-
kim zdrowych i spokojnych świąt w gro-
nie najbliższych. Po jasełkach wszyst-
kie klasy udały się do swoich sal wraz 
z wychowawcami, aby wspólnie zasiąść 
do wigilijnego stołu. Dzielono się opłat-
kiem, życząc sobie nawzajem zdrowych 
i wesołych świąt, spożywano różnorodne 
potrawy: od barszczu z pasztecikami po 
przepyszne ciasta. Nie można również za-
pomnieć o ślicznie udekorowanych salach 
w świątecznym klimacie. Uczniowie zna-
komicie się bawili, rozmawiając, jedząc 
własnoręcznie przygotowane potrawy 
i słuchając piosenek bożonarodzenio-
wych. Dzień wcześniej delegacja uczniów 
z ks. Januszem Kęsickim odwiedziła Dom 
Samotnej Matki w Ciechocinku, by prze-
kazać życzenia i dary zebrane podczas 
kiermaszu świątecznego zorganizowane-
go w szkole.

Amelia Kucharska

fot. Liceum
 Staszica

Wycieczka do Bydgoszczy

Śmiech to zdrowie
Magia świąt
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fot. SP3 i M
CK Ciechocinek
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Coroczną tradycją uczniów klas 1-3 ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 jest udział w mi-
kołajkowym turnieju sportowym. W tym 
roku odbył się on 19 grudnia na hali spor-
towej. Pani Paulina Czyżniewska, która 
jest pomysłodawcą tego przedsięwzięcia, 
zaprosiła do udziału wszystkich uczniów 
edukacji wczesnoszkolnej, ale również wy-
chowawców klas. Obowiązkowym strojem 
był oczywiście strój sportowy oraz czap-
ka Mikołaja. Wśród konkurencji znalazły 
się między innymi: dekorowanie choinki 
na czas, toczenie bombek, bieg z prezen-
tem czy ubieranie pachołków w czapki 
mikołajowe. Nie zabrakło również finało-
wych zmagań w przeciąganiu liny, w któ-
rych każda klasa walczyła wraz ze swoim 
wychowawcą. Uczniowie i nauczyciele 
świetnie się bawili w radosnej i przedświą-
tecznej atmosferze. Dyrektor Marzena 
Grzegórska pogratulowała wszystkim 
uczestnikom i poczęstowała pysznymi 
czekoladowymi cukierkami. Każda klasa 
otrzymała również pamiątkowy dyplom.

SP3

Klasy trzecie w grudniu uczestniczyły 
w warsztatach świątecznych w Miejskim 
Centrum Kultury. Odbył się również seans 
filmu pt. ,,Gwiazdka Klary Muu". Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 3 odwiedzi-
li centrum kultury w celu doskonalenia 
swoich umiejętności praktycznych. Dzieci 
tworzyły bombki i różnego rodzaju ozdoby 
świąteczne. 

Uczniowie SP3 na warsztatach w MCK

Mikołajkowy Turniej Sportowy
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W grudniu w Szkole Podstawowej nr 1 
miał miejsce konkurs na najładniejszą 
ozdobę bożonarodzeniową. Wyniki pre-
zentują się następująco: 

Klasy I
1 miejsce: 
Julia Olkiewicz 
Pola Kośmider
2 miejsce: 
Natan Szreiber 
3 miejsce:
Lena Tadych
Ignacy Grabowski 

Klasy II
1 miejsce: 
Michalina Góra 
2 miejsce:
Oliwia Malinowska 
3 miejsce: 
Laura Polak 

Klasy III
1 miejsce: 
Weronika Marek 
2 miejsce: 
Gabriela Stopczyk 
3 miejsce:
Izabela Jabłońska

Klasy IV-VIII
1 miejsce:
Dawid Murawski
Gabriel Gadziemski 
2 miejsce:
Wanessa Kołodziej 
Patryk Biegała
3 miejsce: 
Wiktor Stopczyk 
Marika Krzyżanowska

Przygotowane ozdoby można było nabyć 
na kiermaszu świątecznym, który miał 
miejsce w dniach 20-22 grudnia w szkole.
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W grudniu klasy czwarte ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 brały udział w warsztatach 
piernikowych podczas których samodziel-
nie przygotowywały i wypiekały piernicz-
ki. Sporą atrakcją okazało się tworzenie  
własnych ozdób w fabryce bombek. Wy-
cieczka przyniosła uczestnikom dużo po-
zytywnych emocji, zabawy oraz wiedzy. 

PIERNIKI W WYKONANIU UCZNIÓW SP1

Konkurs na najlepszą ozdobę

Nagrody zostaną wręczone podczas apelu 
podsumowującego I półrocze nauki roku 
szkolnego 2022/2023.

20   Zdrój Ciechociński



KP PSP Aleksandrów Kujawski 
wygrywa Turniej Zakładowy

I runda CLPN dla rocznika 2012

XI Turniej miejsce miał w dniu 17 grudnia 
2022 roku w Hali Sportowej OSiR przy 
ulicy Lipnowskiej w Ciechocinku. Udział 
w Turnieju wzięło 8 drużyn: KP PSP 
Aleksandrów Kujawski, KPP Aleksandrów 
Kujawski, Form Plastic, Astex, FHU PiK 
- BUD, SA PSP Poznań, KS K-PZPN oraz 
OSiR Ciechocinek. Zespoły podzielono 
na dwie grupy, gdzie zagrały systemem 
każdy z każdym. Następnie wyłoniono 
po 2 drużyny, które grały systemem 
pucharowym. Po kilkugodzinnych 
zmaganiach wyłoniono zwycięzców, 
którymi okazali się być przedstawiciele 
KP PSP Aleksandrów Kujawski. Na 
Turnieju przyznano również nagrody 
indywidualne dla Najlepszego Bramkarza, 
którym został Łukasz Sztuka oraz 
Najlepszego Zawodnika, którym został 
Rafał Jankowski. 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich 
uczestników zapraszamy do ponownej 
rywalizacji za rok!

Klasyfikacja końcowa:

1. KP PSP Aleksandrów Kujawski,
2. Form Plastic,

3. SA PSP Poznań,
4. OSiR Ciechocinek.

Najlepszy zawodnik turnieju: Rafał 
Jankowski (KP PSP Aleksandrów 

Kujawski). 

Najlepszy bramkarz turnieju:  Łukasz 
Sztuka (SA PSP Poznań).

Dziękujemy restauracji Patio York oraz 
piekarni Złoty Kłos za przygotowanie 
poczęstunku dla uczestników turnieju.

17 grudnia miejsce miała I runda 
Ciechocińskiej Ligi Piłki Nożnej dla 
rocznika 2012. "Pod Balonem" gościliśmy 
następujące drużyny:

Zdrój OSiR Ciechocinek,
Mustang Ostaszewo,

Włókniarz Toruń,
Akademia Piłkarska Młode Talenty,
Młoda Włocławianka Włocławek.

Poniżej przedstawiamy wyniki pierwszych 
spotkań i zapraszamy do kibicowania 
w kolejnych meczach!

Mustang Ostaszewo - Włókniarz Toruń 
2-4

Mustang Ostaszewo - Zdrój OSiR 
Ciechocinek 0-12

AP Młode Talenty Toruń - Włókniarz 
Toruń 5-3

Zdrój OSiR Ciechocinek - Młoda 
Włocławianka Włocławek 1-4

AP Młode Talenty Toruń - Młoda 
Włocławianka Włocławek 1-11
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Justyna Malinowska

Justyna Malinowska
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PIERWSZY TURNIEJ 
"POD BALONEM" 

PRZESZEDŁ 
DO HISTORII

OSIREK CUP 2022 - ROCZNIK 2015

10 grudnia 2022 roku w Hali 
Pneumatycznej odbył się pierwszy 
turniej "pod balonem". Udział w turnieju 
wzięło 8 drużyn: Oldboy Służewo, FC 
Albatros, No-Name Team, Red Bull Team, 
Aligatores Bądkowo, Sami Swoi, Fifacze, 
Stranieri AK. Ekipy podzielono na dwie 
grupy, gdzie zagrały systemem każdy 
z każdym. Następnie wyłoniono po dwie 
najlepsze drużyny, którymi okazały się 
być Sami Swoi, Fifacze, FC Albatros oraz 
Oldbot Służewo. Finał turnieju został 
rozegrany między drużynami Sami Swoi 
i FC Albatros, gdzie o ostatecznym 
zwycięstwie zdecydowały rzuty karne. 
Każda drużyna otrzymała pamiątkowy 
puchar oraz dyplom. Wyróżniono także 
najlepszego bramkarza i zawodnika 
turnieju. Poniżej przedstawiamy 
kwalifikację turnieju:

1. FC Albatros,
2. Sami Swoi,

3. Olboy Służewo,
4. Fifacze.

Najlepszy bramkarz: 
Kacper Buszka (Sami Swoi).

Najlepszy zawodnik: 
Angelo Stawski (Sami Swoi).

Podczas imprezy odbyła się także 
zbiórka pieniędzy na operację dla 14 
miesięcznego Franciszka, który ma 
palcozrost 3 paluszków lewej ręki. Franek 
to syn zawodnika CKS Zdrój - Damiana 
Piernikowskiego. Udało nam się zebrać: 
556,64 zł. Ogromnie dziękujemy! 

W sobotę, 3 grudnia w Hali Sportowej 
przy ul. Lipnowskiej 11c w Ciechocinku 
odbył się turniej piłki nożnej Osirek 
Cup dla rocznika 2015. W  turnieju 
udział wzięły drużyny takie jak: Zdrój 
OSiR Ciechocinek  Mustang Ostaszewo, 
Victoria Niemcz Osielsko,  KS Piłkarz 
Golub-Dobrzyń z oraz  AP Gol Chełmża.

Wszystkie drużyny zagrały systemem 
każdy z każdym. Na turniejach nie 
wyłoniono zwycięskiej drużyny 
w ramach zdrowej konkurencji 
i rywalizacji. Turniej miał być dobrą 
zabawą dla najmłodszych. Po każdym 
meczu wybierano najlepszego zawodnika 
meczu, zorganizowano turniej żonglerki, 
a na sam koniec wyłoniono najlepszych 
zawodników w kategoriach takich 
jak: najlepszy bramkarz, strzelec oraz 
zawodnik turnieju.

Justyna Malinowska

Justyna Malinowska

Najlepszymi zawodnikami zostali:

Najlepszy Bramkarz Turnieju:
-  Filip Matuszak (Zdrój 

OSiR Ciechocinek).

Najlepszy Strzelec Turnieju:
- Szymon Rzymkowski (AP Gol Chełmża) 

- 5 bramek (dogrywka w rzutach 
karnych).

 
Najlepszy Zawodnik Turnieju:

- Tymon Dąbrowski (KS Piłkarz Golub - 
Dobrzyń).

 
Król Żonglerki:

- Antoni Pantkowski (Victoria Niemcz 
Osielsko).

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą 
zabawę!

fot. O
SiR Ciechocinek

22   Zdrój Ciechociński



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”

Sci-Fi

prod. USA, czas 193 min

• 03.02 (piątek) godz. 19.00

• 04.02 (sobota) godz. 14.00 i 19.00

• 05.02 (niedziela) godz. 15.00

projekcja w 2D

„Whitney Houston: I Wanna 
Dance with Somebody”
biograficzny, muzyczny, prod. USA, 
czas 2.26, od 15 lat 

20.01 (piątek) godz. 19.00
21.01 (sobota) godz. 16.00
22.01 (niedziela) godz. 19.00

„Ślub doskonały”
komedia romantyczna, prod. Polska, 

czas 1.38, od 15 lat

27.01 (piątek) godz. 19.00
28.01 (sobota) godz. 19.00

„Fabelmanowie”
dramat,  prod. USA, 
czas 2.31, od 15 lat

13.01 (piątek) godz. 19.00
15.01 (niedziela) godz. 19.00

„Wystrzałowe wesele”
akcja, komedia romantyczna, prod. USA, 

czas 1.40, od 15 lat

20.01 (piątek) godz. 16.00 
21.01 (sobota) godz. 19.00

22.01 (niedziela) godz. 16.00

"AVATAR ISTOTA WODY"

18
STY

KONCERT 
KOLĘD

18 stycznia, 
godz. 16:00, 

Miejskie Centrum Kul-
tury, ul. Żelazna 5.

Koncert kolęd w wykonaniu 
uczniów ze Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Ciechocinku.
Wstęp wolny.

21
STY

WARSZTATY 
MIĘDZYPOKOLE-

NIOWE 

21 stycznia, 
godz. 11:00, 

Miejskie Centrum Kul-
tury, ul. Żelazna 5.

Warsztaty międzypokoleniowe 
z okazji Dnia Babci i Dziadka 

dla dziadków i wnucząt. 
Obowiązują zapisy.

28
STY

OTWARTY TUR-
NIEJ PIŁKI NOŻNEJ

28 stycznia, 
godz. 10:00, 

Hala Pneumatyczna, 
SP1, ul. Kopernika 18.

Mecze będą rozgrywały się w  
formule 5+1. 

 
Zgłoszenia do 26 stycznia. 
Ilość miejsc ograniczona.

KALENDARZ WYDARZEŃ

29
STY

BIEGNIEMY DLA 
WOŚP

29 stycznia, 
godz. 11:00, 

Muszla Koncertowa, 
park Zdrojowy.

11:00 Bieg dla dzieci do 8 r.ż - 
dystans 310 m.

11:30 Bieg otwarty - dystans 
3100 m. 

Przyjdź, wrzuć grosik do 
puszki, odbierz nr startowy, 

pokonaj dystans, odbierz pa-
miatkowy medal! Ilość miejsc 

ograniczona!

29
STY

WIELKA ORKIE-
STRA ŚWIĄTECZ-

NEJ POMOCY

29 stycznia, 
godz. 17:30, 

Miejskie Centrum Kul-
tury, ul. Żelazna 5.

Finał godz. 17.30 - 20.00

Koncert zespołu POLA 
Olszewska Komosiński

oraz zespołu Old Breakaut
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Odkryj Ciechocinek!Odkryj Ciechocinek!
Mikołajki i Bożonarodzeniowy JarmarkMikołajki i Bożonarodzeniowy Jarmark

fot. Justyna Małeckafot. Justyna Małecka


