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W drukowanej wersji poprzedniego numeru wkradł się błąd edycyjny. Na stronie 13. zabrakło tytułu artykułu, który powinien brzmieć: "Czy to już tylko wspomnienie?".
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Pamiętajmy o odśnieżaniu dachów, balkonów
i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to 
okres występowania niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, które mogą spowodować 
uszkodzenie obiektu budowlanego lub spro-
wadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przy-
pominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 
pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele 
i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bez-
piecznego użytkowania obiektu budowlanego. 

Do programu Ciechocińskiej Karty Miesz-
kańca dołączyła TeoDorka Med & SPA oraz 
Hotel Austeria Conference & SPA i zapew-
niają 5% rabatu na wszystkie dania w re-

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku
z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia 
konstrukcji budynku przez zalegający na dachu 
śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowied-
nio częste odśnieżanie dachu oraz elementów 
elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie 
sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, 
które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znaj-
dujących się na ciągach pieszych i jezdnych, 
przebiegających bezpośrednio przy budynku. 
Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu 

mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób 
je wykonujących, a także dla samego budynku, 
dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Aby 
uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się 
do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne 
spełnianie obowiązków wynikających z przepi-
sów prawa.

Dorota Cabańska 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Nowe Gwiazdy wkrótce w Ciechocinku

19 stycznia w Urzędzie Miejskim  odbyło się 
pierwsze spotkanie zespołu ds. opiniowa-
nia gwiazd na Ciechocińskim Deptaku Sław. 
W skład zespołu wchodzą: 

Jarosław Jucewicz Burmistrz Ciechocinka, 
Monika Szczepańska reprezentująca Miejskie 
Centrum Kultury, Wiesława Taranowska prze-
wodnicząca Miejskiej Rady Seniorów, Grażyna 
Ochocińska prezes stowarzyszenia Uniwersytet 
dla Aktywnych, Marian Gawinecki prezes sto-
warzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ciecho-

cinka, Aldona Nocna dokumentalistka dziejów 
miasta i uzdrowiska, Barbara Kawczyńska zwią-
zana Miejskim Centrum Kultury, Tomasz Górec-
ki dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Dariusz 
Szadłowski przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta, 
Janusz Hawik kierownik Biura Promocji Miasta. 

Przewodniczącą zespołu jednogłośnie została 
wybrana Aldona Nocna, a jej zastępcą będzie 
Barbara Kawczyńska. 

stauracyjnej karcie oraz na strefę SPA.  
Nowym partnerem zostało również Biuro Ra-
chunkowe Joanna Okuniewska-Majewska ofe-
rujące 10% zniżki na wszystkie usugi. Spora licz-

ba partnerów przedłużyła czas działania rabatu.

Pozostałe oferty i szczegóły na stronie interne-
towej: www.kartamieszkanca.ciechocinek.pl

Nowi partnerzy Ciechocińskiej Karty Mieszkańca
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Zagraliśmy po raz 31.
Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ciechocinek zebrał ponad 64 tys. zł.

Orkiestra zagrała w Ciechocinku po raz 31. Ko-
lejny raz pokazaliśmy, że Ciechocinek ma moc, 
to tu wszystko się zaczęło. Tu serce orkiestry 
bije bardzo mocno. 

29 stycznia ponad 75 wolontariuszy zbierało 
pieniądze od godzin porannych do późnej nocy. 
Wolontariuszom w trakcie kwesty i podczas li-
cytacji w Ciechocinku udało się zebrać dokład-
nie 64 950,28 zł.

Nie zabrakło wieczornego koncertu wraz z tra-
dycyjnym światełkiem do nieba. W tym roku na 
deskach muszli koncertowej wystąpili: POLA 
Olszewska Komosiński oraz PATO z Brześcia 
Kujawskiego.

W 31. Finał zaangażowali się również seniorzy 
z Miejskiej Rady Seniorów, stowarzyszenia Na-
sza Ostoja, Uniwersytetu dla Aktywnych oraz 
z Klubu Senior+ "Niezapominajka". Seniorki 
przygotowały ciasteczka oraz ozdoby, których 
sprzedaż zasiliła konto WOŚP. Na miejscu nie 
zabrakło ciepłej grochówki przygotowanej 
przez panie z MOPSu oraz kiełbasek z grilla w 
wykonaniu Klubu Motocyklowego Boruta MC 
Poland.
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Sztab WOŚP w 2023
Wielkie podziękowanie dla wszystkich, którzy 
wspierali ciechociński finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy: Gmina Miejska Ciechocinek 
i Burmistrz Jarosław Jucewicz, Biuro Promocji 
Miasta, Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza 
Żernickiego, Uniwersytet dla Aktywnych, Ochot-
nicza Straż Pożarna, Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
marszałka Józefa Piłsudskiego, Szkoła Podstawo-
wa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków, Liceum Ogól-
nokształcące im. Stanisława Staszica, Przedszkole 
Samorządowe „Bajka”, Przedszkole Samorządowe 
nr 2 im. „Kubusia Puchatka”, Komisariat Policji, 
Piekarnia „Polkorn”, Klub Senior+ „Niezapomi-
najka”, MOPS, Klub Motocyklowy Boruta MC 
Poland, Cukiernia Jan Szulc, Akacja Medical Re-
sort, Patio York, Sklep papierniczy Jadwiga Łojko,  
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy w Cie-
chocinku, Przedsiębiorstwo „EKOCIECH”, Auto-
-Trezor oraz ponad 75 wolontariuszy.

140 osób wzięło udział 
w charytatywnym biegu dla WOŚP!
Podczas 31. finału miał miejsce charytatyw-
ny bieg dla WOŚP. Udział w ciechocińskim 
biegu wzięło 140 uczestników. Do poko-
nania przygotowano dwie trasy: 310 m. dla 
dzieci do 8 r. ż. oraz 3100 m. dla każdego. 
W założeniu organizatorów w obu kon-
kurencjach nie było przegranych, a każdy, 
kto pokonał trasę otrzymywał pamiątkowy 
medal. Sama rywalizacja przebiegała w at-
mosferze radości i wzajemnej serdeczności, 
oczywiście z zachowaniem zasad fair play. 
Uczestnicy biegu brali także udział w loso-
waniu nagród ufundowanych przez sponso-
rów. Na wszystkich, także kibiców, oczeki-
wała gorąca grochówka. 

Pragniemy podziękować naszym partnerom 
i sponsorom, którzy charytatywnie uświetnili 
bieg. Dziękujemy Państwu Serdecznie! Gmina 
Miejska Ciechocinek, Patio Villa York, Sanatorium 
Zdrowie, Manufaktura Mydła, Piekarnia Szulecki, 
Cafe Rustykalna.
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WYKŁAD
 O BIBLIOTECE

18 stycznia br. na scenie Miejskiego Cen-
trum Kultury w Ciechocinku odbył się 
koncert pt.: „Hej, Kolęda…” organizowany 
przez Szkołę Podstawową nr 1 i Studio Pio-
senki Ajki. Przed publicznością zgromadzo-
ną w sali kinowej wystąpili uczniowie i ab-
solwenci ciechocińskiej Jedynki. Mogliśmy 
nacieszyć się doskonałymi umiejętnościami 
wokalnymi Ajek i Ajeczek, które trenują na 
co dzień pod okiem Iwony Krzysztanowicz. 
Na scenie pięknie zagrała i zaśpiewała Ka-
pela nie do zdarcia - szkolny zespół wokal-
no-intrumentalny prowadzony przez Toma-
sza Thiede. Talentem recytatorskim popisali 
się: grupa teatralna Be-kla i recytatorzy 
z klas starszych. Publiczność mogła się ba-
wić wspólnie z Solinkami, bardzo zdolnym 
zespołem tanecznym prowadzonym przez 
Mirellę Kułaczkowską.

Dzieci i młodzież przypomniały nam ma-
giczny czas Świąt Bożego Narodzenia, 
bawiły i wzruszały zgromadzonych gości. 
W tym wyjątkowym dniu na scenie pojawili 
się także uczniowie pochodzący z Ukrainy, 
którzy również śpiewali i recytowali, tak po 
polsku, jak i w swoim ojczystym języku.

Bardzo dziękujemy za wspólną zabawę 
wszystkim zgromadzonym Gościom. Miej-
skiemu Centrum Kultury jesteśmy bardzo 
wdzięczni za pomoc w organizacji przedsię-
wzięcia, Leszkowi Promińskiemu za nagło-
śnienie naszej zdolnej młodzieży. Zaprasza-
my za rok!

We wtorek 10 stycznia, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Janusza Żernic-
kiego Mariola Różańska wraz z Lidią Wa-
silewską wygłosiły wykład pt.: "Biblioteka 
jako placówka kultury, edukacji i informacji 
- nowe zadania".

Panie przypomniały, że pierwsza prywat-
na biblioteka na świecie powstała w VII 
w. p.n.e, a pierwszą bibliotekę publiczną 
założył Platon w III w. p.n.e.

I tak przez wieki biblioteki ewoluowały,  by 
obecnie tak jak nasza, ciechocińska pla-
cówka stać się centrum kultury, wiedzy 
i informacji, otwartą na ludzi, w której poza 
bogatym księgozbiorem są też kluby pracy 
z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi. 
Jest tu też Pracownia Malarstwa, działa 
Stowarzyszenie Diabetyków, Mamoteka 
oraz mini galeria. Dodatkowo Uniwersytet 
dla Aktywnych wspólnie z biblioteką od 11 
lat prowadzi Salonik Literacki.

20 stycznia do klubu Senior+ Niezapomi-
najka przyszły z wizytą dzieci ze Świetlicy 
Socjoterapeutycznej im. Kubusia Puchatka 
w Ciechocinku. A przybyły nie bez powodu, 
bo 20. i 21. stycznia ma miejsce Dzień Bab-
ci i Dzień Dziadka.

Dzieci przyniosły ze sobą samodzielnie 
przygotowane laurki z życzeniami dla 
wszystkich seniorów. Było to wspaniałe 
popołudnie, pełne wzruszeń, tańców, ser-
deczności, radości, uśmiechu i wspólnej 
zabawy. Dziękujemy Angelice i dzieciom za 
miłą niespodziankę. Takie spotkania niosą 
ze sobą zawsze dużo radości i uśmiechu.  
A życzenia brzmią tak: 

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom, 
szanownym Seniorom życzymy samych 

wspaniałych chwil w życiu i tego, aby zawsze 
byli dumni ze swych wnuków, a 2023 rok 

przyniósł im wiele zdrowia, radości i wszyst-
kiego, co najlepsze.

Kolędowanie w kilku językach 
na scenie Miejskiego Centrum Kultury

w wykonaniu ponad 
100. młodych artystów.

fot. W
anda Rosińska

fot. M
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HEJ, KOLĘDA!
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WARSZTATY 
ARTYSTYCZNE

W styczniu w Miejskim Centrym Kultury od-
były się warsztaty artystyczne, na których 
uczestnicy wykonali Flower Boxy. Powstały 
piękne i efektowe kompozycje. Każdy wła-
snoręcznie wykonał róże ze wstążek i udeko-
rował dodatkami.

fot. M
CK

Czy to sen półsen czy jawa?
Wyraźnie słyszę czysty dźwięk
Cudownie ocalonego Emmanuela
I podniosłą muzykę carillonów
Widzę jak kolorowy tłum
Pielgrzymuje do Ciebie
 By modlić się dziękczynnie
 Widzę Cię piękniejszą niż przedtem
 Z Kaplicy Madonny Jasnogórskiej
 Dobiegają święte frazy "te Deum"
 Po chwili niosą się echem
 Chóry znanych maryjnych pieśni
 I półgłosem wypowiadane słowa litanii
Witraże już odzyskały
Wzrok i historyczną pamięć
O zmierzchu mówią szeptem
Co przez wieki widziały
Oczami kolorów ze swej wysokości
Niech mówią bo cisza pamięci
Trwa coraz dłużej
 Gdy przez witraże
 Przebija się świt
 Triumfalne "Alleluja" Händla
 Budzi prawdy zgrzyt

Krystyna Anna Gradowska

fot. A
rtH

ouse Studio

Sen o Notre Dame

1,5 mln zł dotacji 
w projekcie "Czyste powietrze"
Przedstawiamy informacje o danych liczbo-
wych przedsięwzięć z terenu Gminy Miejskiej 
Ciechocinek w ramach Programu Priorytetowe-
go „Czyste Powietrze”. Zostało złożonych 159 
wniosków, zawarto 147 umów, zrealizowano 
79 przedsięwzięć. Kwota wypłaconych dotacji 
osiągnęła 1 550 334,68 zł. Dziękujemy, że ra-
zem możemy dbać o czyste powietrze w Cie-
chocinku.

Ciechocińskie Centrum Kultury uzyskało do-
tację w wysokości 36 269,00 zł na zadanie pt. 
"Zakup nagłośnienia scenicznego do działań 
kulturalnych w MCK". 

Dofinansowanie w ramach środków Lokalnej 
Strategii Rozwoju kierowanej przez społecz-

Miejskie Centrum Kultury z kolejnymi dotacjami

ność Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi 
Kujawskiej".

Nowe nagłośnienie zostanie wykorzystane do 
działań kulturalnych odbywających się w Te-
atrze Letnim.
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#Zdaniem Psychologa

„OKO W OKO… Z NIEŚMIAŁOŚCIĄ”

14 stycznia obchodzimy Dzień Osób Nie-
śmiałych. Próżno szukać wyróżnienia tej 
daty w tradycyjnym kalendarzu, nie jest 
on nagłaśniany w mediach, obchodzony 
w niewielu szkołach czy przedszkolach. 
Jest takim cichym świętem, które w Inter-
necie można znaleźć w Kalendarzu Świąt 
Nietypowych.  Jest to dość znamienne, 
gdyż właśnie, w uproszczeniu, w ten spo-
sób funkcjonują osoby nieśmiałe. Czy za-
tem tak powinno być? Zdecydowanie nie. 
Nieśmiałość ma różne oblicza i nasilenie. 
Może przerodzić się w poważne lęki spo-
łeczne lub nawet fobie. Dlatego należy 
głośno mówić o tym, że wśród nas funk-
cjonują osoby mające pewne, mniejsze lub 
większe, trudności w podejmowaniu rela-
cji interpersonalnych i uwrażliwiać społe-
czeństwo na problem nieśmiałości. Wszak 
zrozumienie problemu jest jednym z kluczy 
do jego rozwiązania. 

Należy pamiętać, że nieśmiałość sama 
w sobie nie musi być problemem. Niektó-
re osoby wypracowały sobie przez lata 
system funkcjonowania w społeczeństwie 
i radzą sobie dość dobrze w kontaktach in-
terpersonalnych. Jednak są również takie 
sytuacje, w których coś poszło niezgodnie 
z planem i podejmowane próby interakcji 
społecznych zakończyły się niepowodze-
niem, co w konsekwencji doprowadziło do 
pogłębienia lęku i zahamowań. 

Nieśmiałość i lęki społeczne to nie tylko 
emocje, ale również objawy fizjologiczne. 
Należą do nich typowe dla stresu drżenie 
rąk, przyspieszone bicie serca, bóle głowy, 
żołądka, ucisk w gardle, który przyczynia 
się do trudności z emisją głosu, mdłości, 

AUTOR: OLGA WOJCIECHOWSKA 
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wzmożona potliwość. W sferze poznaw-
czej osoba nieśmiała odczuwa ciągły lęk 
przed oceną, obawia się, że to, co powie 
będzie źle odebrane lub głupie (w oce-
nie innych). Pojawiają się natrętnie myśli 
przede wszystkim o tym, co może pójść 
źle podczas interakcji społecznej, napięcie 
związane z ciągłą kontrolą, aby nie powie-
dzieć lub nie zrobić niczego, co mogłoby 
narazić nas na dezaprobatę innych lub 
„pustka w głowie”, kiedy nasz mózg od 
nadmiaru silnych bodźców zmysłowych po 
prostu się „wyłącza”. Nieśmiałość można 
kategoryzować jako stan lub cechę. Każdy 
z nas doświadczył w życiu lęku społecz-
nego (np. sytuacja społecznej ekspozycji, 
SSE), jednak były to stany przejściowe, 
ograniczone do pojedynczego epizodu 
lub sytuacji. W przypadku cechy, mamy 
do czynienia ze względnie stałym odczu-
waniem lęku w konkretnych sytuacjach 
społecznych lub uogólnionego na wszyst-
kie aspekty społecznych relacji.  Warto 
również nadmienić, że silny lęk może po-
jawiać się już na samą myśl o jakiejkolwiek 
interakcji społecznej, co prowadzi do ich 
całkowitego unikania. Wówczas mamy 
do czynienia z silnym zahamowaniem lub 
całkowitym wycofaniem, co jest objawem 
fobii społecznej. 

Nieśmiałość jest często wynikiem bar-
dzo zaniżonej samooceny, a jej poprawa, 
a także nauka radzenia sobie ze stresem 
są głównym kierunkiem pracy psychotera-
peutycznej nad podniesieniem jakości ży-
cia społecznego osób nieśmiałych. Pomoc-
ne w przezwyciężaniu lęku społecznego 
mogą być także różnego rodzaju Treningi 
Umiejętności Społecznych, polegających 

m.in. na symulowaniu różnorodnych sytu-
acji społecznych w małej grupie, co przy-
czynia się do zwiększenia poczucia własnej 
skuteczności i sprawczości. Bardzo istot-
nym elementem w przezwyciężaniu lęku 
społecznego są techniki relaksacyjne. Od-
działują one bezpośrednio na zmniejszenie 
napięcia i objawu fizjologicznego wywoła-
nego reakcją stresową. Bardzo często spo-
tykam się z sytuacją, w której osoby bory-
kające się z lękiem społecznym, wcale nie 
mają deficytów umiejętności społecznych, 
jednak ich reakcje fizjologiczne na stres są 
tak silne, że po prostu unikają jakiejkolwiek 
ekspozycji społecznej, nawet w kontakcie 
jeden na jeden. 

Jednak nie zawsze nieśmiałość wyma-
ga pracy w gabinecie psychologa. Bardzo 
dużo może zdziałać empatyczne, pełne 
zrozumienia, wrażliwości i braku oceny 
podejście innych osób w relacjach spo-
łecznych. Nigdy nie wiemy, z czym bory-
ka się nasz rozmówca, co przeżywa, czego 
doświadczył. Być może ciche wypowie-
dzenie tego jednego słowa lub krótkiego 
zdania kosztowało go bardzo wiele wysił-
ku emocjonalnego i fizycznego. Doceńmy 
to poprzez uśmiech, a także otwartość na 
szeroko rozumianą różnorodność naszego 
społecznego świata. Bądźmy uważni na 
innych ludzi wokół nas, czasem zwykłe 
rozpoczęcie rozmowy z kimś, kto zazwy-
czaj milczy, będzie pierwszym krokiem do 
zmiany jego życia na lepsze.  I pamiętajmy, 
że za nieśmiałością wielu osób ukrywa się 
wyjątkowa osobowość.  

Olga Wojciechowska
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ALDONA NOCNA

ZBIGNIEW LENGREN
#Na deptaku w Ciechocinku

#Na deptaku w Ciechocinku

Przez dziesiątki lat do uzdrowiska przyjeż-
dżało wielu znanych ludzi. Podczas space-
rów w alejach parkowych można było spo-
tkać aktorów, polityków, dziennikarzy czy 
pisarzy. Cykl „Na deptaku w Ciechocinku” 
poświęcony jest ciechocińskim śladom inte-
resujących postaci, a jest ich naprawdę bar-
dzo wiele. 

W 2004 roku u zbiegu ul. Chełmińskiej 
i Rynku Staromiejskiego pojawiło się dzie-
ło Zbigniewa Mikielewicza -  brązowy 
odlew malutkiego pieska z kapeluszem 
w mordce. Stoi obok parasola opartego 
o uliczną latarnię i czeka cierpliwie na 
swego pana. W ten sposób Toruń uhono-
rował Zbigniewa Lengrena, który wymyślił 
postać Profesora Filutka i jego wiernego 
towarzysza psa Filusia. Zabawna historyj-
ka o tej uroczej parze w charakterystycz-
nych 3-obrazkowych komiksach gościła 
na łamach „Przekroju” przez ponad 50 lat, 
co jest niewątpliwym rekordem w historii 
prasy. Wiele osób zaczynało przegląda-
nie tygodnika od ostatniej strony, bo tam 
właśnie zamieszczona była w rubryce 
„Rozmaitości” niezwykle lubiana i znana 
rysunkowa  opowieść o przygodach drob-
nego staruszka z charakterystycznym me-
lonikiem i laską przy boku, któremu towa-
rzyszył zabawny piesek. 

Jak powiedziała podczas uroczystości od-
słonięcia oryginalnej aranżacji plastycz-
nej Katarzyna Lengren, córka rysownika: 
- Złapanie Filusia za ogonek będzie przy-
nosiło szczęście w miłości, a dotknięcie 
melonika powodzenie na egzaminach. Po 
latach okazuje się, że niewątpliwie jest 
to jedna z najchętniej dotykanych rzeźb. 
Uwielbiają ją także dzieci, które głaszczą 
pieska, a wielu turystów robi sobie z nią 
pamiątkowe zdjęcie.

Kim był twórca tej niezwykłej pary? Zbi-
gniew Lengren, a właściwie Loengren 
(swoje nazwisko zmienił jako dorosły), 
przyszedł na świat w dalekiej Tule, gdzie 
w 1919 roku przebywała jego matka. Swo-
je dzieciństwo spędził w Toruniu, gdzie jego 
ojciec Juliusz Loengren reprezentował in-
teresy szwedzkiej firmy Ericsson zakłada-
jącej w mieście telefony. W latach 1935-
38 uczył się w Państwowym Gimnazjum 
Męskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(obecnie jest to I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Mikołaja Kopernika). Jego ilustracje 
można odnaleźć w gazetce szkolnej, którą 
współredagował. Po zdaniu egzaminu ma-
turalnego wstąpił do Szkoły Podchorążych 
Kawalerii w Grudziądzu. Kiedy wybuchła II 
wojna światowa, wziął udział w kampanii 
wrześniowej. Walczył nad Bzurą. Dostał 
się do niemieckiej niewoli. Zbiegł z oflagu 
z kolegą szkolnym. Z obawy przed aresz-
towaniem często zmieniał miejsce pobytu. 
W 1943 roku zamieszkał z matką i ojczy-
mem w Krośnie. Pracując w magistracie, 
dla potrzeb konspiracji fałszował doku-
menty. Robił to znakomicie, bowiem miał 
talent plastyczny i dobre oko. W Krośnie Aldona Nocna

poznał swoją przyszłą żonę – Zofię To-
maszewską. Po zakończeniu wojny wrócił 
do Torunia, gdzie studiował na Wydziale 
Sztuk Pięknych nowo utworzonego Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika. Otrzymał 
dyplom artysty malarza. 

Zbigniew Lengren to jeden z najwybitniej-
szych polskich satyryków i rysowników. 
Tworzył plakaty filmowe i reklamowe, 
grafiki i karykatury. Jego charakterystycz-
ne rysunki można było zobaczyć w wielu 
czasopismach. W archiwalnej audycji po-
wiedział: - Rysunkiem prasowym zająłem 
się, bo redakcje zaczęły wymagać dostar-
czania maszynopisów, a ja nie miałem ma-
szyny do pisania. Znalezienie maszyny do 
pisania po wojnie nie było takie łatwe. 

Debiutował w 1944 roku na łamach 
„Stańczyka”. Potem rozpoczął wieloletnią 
współpracę z „Przekrojem”. Jego prace 
zamieszczały także „Szpilki”, „Świat”, „Try-
buna Robotnicza” i „Playboy”. Ilustrował 
książki dla dzieci. Najbardziej znane ry-
sunki powstały dla serii przygód doktora 
Dolittle autorstwa Hugh Loftinga. Lengren 
zajmował się również twórczością literac-
ką. Pisał wiersze i utwory satyryczne. Zna-
ne są jego fraszki, limeryki i humoreski. Był 
autorem scenariuszy animacji filmowych 
o Profesorze Filutku. Współtworzył pro-
gramy rozrywkowe, recytował, prowadził 
konferansjerkę.

Obdarzony niezwykłym poczuciem humo-
ru został doceniony przez dzieci, bowiem 
na ich wniosek został kawalerem Orderu 

Uśmiechu. W 1988 roku karykaturzyści 
przyznali mu Złotą Szpilkę z Wawrzynem. 
Lengren zmarł w 2003 roku i został pocho-
wany w rodzinnym grobie na cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

W jego biografii jest mały akcent cie-
chociński. Otóż Zbigniew Lengren już od 
wczesnych lat interesował się sportem 
Oprócz siatkówki i hokeja z zamiłowaniem 
uprawiał przez całe życie tenis. Kiedy 
w 1951 roku odbył się w ciechocińskim 
parku Zdrojowym turniej tenisowy z udzia-
łem między innymi polskiej wicemistrzyni 
Wimbledonu Jadwigi Jędrzejowskiej, nie 
mogło go zabraknąć. Pojawił się na kor-
tach jako znany już rysownik „Przekroju”. 
Dziennikarz „Gazety Pomorskiej” ubole-
wał, że nie udało się mu zrobić wywiadu 
ze Zbigniewem Lengrenem, o czym wspo-
mniał w relacji z turnieju. Artyście oddał  
hołd pochodzący z Ciechocinka Krzysztof 
Ćwikliński, który napisał książeczkę „Pro-
fesor Filutek w Toruniu”, wydaną w 2010 
roku.

W ubiegłym roku w dawnej pracowni 
i mieszkaniu Zbigniewa Lengrena przy 
ulicy Brzozowej 6/8a na Starym Mieście 
w Warszawie została otwarta Lengrenów-
ka, edukacyjno-artystyczna przestrzeń 
Muzeum Karykatury, miejsce spotkań i ka-
meralnych wydarzeń artystycznych oraz 
warsztatów skupionych wokół rysunku, 
komiksu, architektury, teatru i literatury. 

fot. epigram
at.pl
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Marek Gaszyński: Jego Ciechocinek
Odszedł od nas 
Marek Gaszyński. 
Legenda. Był nie 
tylko świetnym 
dziennikarzem, 
autorem tekstów 
piosenek, znawcą 
historii polskiej 
muzyki rozryw-
kowej. Wszyscy 
wiedzą kim był, 
wszyscy potrafią 
zanucić nie jeden 
przebój, napisany 
Jego piórem. Dla 
nas był nie tylko 
sławnym Gaszyń-
skim z Polskiego 
Radia. Marek był 
naszym Przyjacie-
lem. - Pewnego 
dnia przyjechał 
do Ciechocinka 
i współtworzył „Happy Jazz Festiwal”. Na-
pisał tekst do programowej piosenki pod 
tytułem „Skołowani”. Zamieszkał w na-
szym „Sajgonie” i już nie chciał nigdzie stąd 
wyjeżdżać – wspomina Jurek Szymański. 
Oto fragment tego tekstu: „Popatrz, są 
razem, w jednym rzędzie, wszyscy: doro-
śli, młodzi, dzieci. O swoje walczyć każdy 
będzie, spod kół gorący piasek leci. Cel: 
godne życie z głową w chmurach, czeka-
ją zmotoryzowani. W jeansach, koszulach, 
swetrach, w skórach śpiewają hymn swój, 
skołowani”.

„To jest nasz Ciechocinek”  
autor: M. Gaszyński 

Przez środek miasta, w Ciechocinku
Przez Park Zdrojowy, równym krokiem
Szedł ludzki pochód tuż przy rynku.
Szedł środkiem jezdni, nigdy bokiem.

To szli mieszkańcy i szli goście.
Wszyscy, którzy tu przyjechali.
Zegar kwiatowy bił godziny.
Szli zwykli ludzie, drogę znali.

Szli, by podziwiać swoje miasto.
Nie jakiś fragment czy odcinek.
Szli, bo ktoś rzucił takie hasło:
„Patrzcie, to jest nasz Ciechocinek”.

Miasto zieleni, miasto ogród,
Przyjazne, czyste i słoneczne.
Szli bez ochrony, bez pośpiechu,
Bo nasze miasto jest bezpieczne.

Po pracy byli, po obiedzie
I grzał ich maj, pora radosna.
Nad Polską i nad Ciechocinkiem 
Stała pogodna Pani Wiosna.

Z kolei Marek Gaszyński wspominał „Saj-
gon”:
„Nigdzie mi się z Sajgonu nie spieszyło, czu-
łem się jak w domu, w otoczeniu ludzi, którzy 
tak jak ja lubią muzykę, mogą jej słuchać i o 
niej rozmawiać pod wielkim niebem pełnym 
gwiazd, w cieple sierpniowych nocy. Na ile 
mogłem i potrafiłem, pomagałem wolonta-
riuszom  i osobom z niepełnosprawnościami, 
którzy przyjeżdżają do Sajgonu na kilkutygo-
dniowe turnusy, by nauczyć się żyć na wóz-
ku, poruszać na nim, manewrować. Zaprzy-
jaźniłem się z nimi mocno”.

fot. Mariusz Przygoda

Początek festiwalu 
to rok 2015. Wtedy 
„Skołowani” w ramach 
Święta Muzyki zapre-
zentowali mieszkańcom 
Ciechocinka, turystom 
i kuracjuszom pogodne 
oblicze muzyki jazzowej 
i blues–rockowej. - Pra-
gnęliśmy wciągnąć ludzi 
do wspólnej zabawy, 
nie tylko do biernego 
słuchania muzyki, ale 
także do rozrywki czyn-
nej. Chcieliśmy, żeby 
te dni w Ciechocinku 
były dniami dobrej, ży-
wiołowej, zespołowej, 
a zarazem szlachetnej 
rozrywki. Festiwale te 
były zupełnie inne niż 
wszystkie, ponieważ 
niosły  optymizm, dawa-

ły radość życia, wprowadzały w pozytyw-
ny nastrój, łączyły ludzi, a przede wszyst-
kim, łączyły różne style muzyczne. I to się 
udało. Dzięki Markowi - charyzmatycz-
nemu prowadzącemu nasz „Happy Jazz” 
- mówią „Skołowani”. 
 
Marek Gaszyński postanowił też podaro-
wać Ciechocinkowi dedykowaną, autor-
ską piosenkę. Napisał ją na serwetce w ka-
wiarence przy Grzybku. Nigdy dotąd nie 
była publikowana. Oto Marek Gaszyński 
i „Jego Ciechocinek”. Dziękujemy Ci Mar-
ku. Kiedyś zaśpiewamy ją wspólnie.

Teresa Kudyba

W tym mieście zdrowia i zieleni
Zgubili to, co ich drażniło.
Zostało wszystko, co się ceni:
Przyjaźń, współpraca, radość, miłość.

Refren: Czy to jest wymyślone jak z bajki
El Dorado?
Gdzie ludzie tylko krążą i  nigdy  nie dojadą?
Nie, tam są, tak jak wszędzie, spory, kłótnie 
i kłopoty.
Protesty się zdarzają, rąk braknie do roboty.
To minie, gdy dyrygent rytm wskaże, tempo, 
słowa.
Bo każdy spór wyleczy rozsądek i rozmowa.

Ten pochód leczy i pomaga
Na wszystkie chorobowe stany.
Chodzić, rozmawiać, poznać ludzi,
Taka kuracja leczy rany.

Choć ludzi stale przybywało,
To nikt nie krzyczał: „za” lub „przeciw”.
Z bocznych uliczek, parków, placów
Dorośli szli, młodzi i dzieci.

Zwalniamy, czasem przyspieszamy,
Wdychamy solankowe złoto.
I wszystkich tutaj odmładzamy.

Pół Polski jedzie do nas po to.
Idziemy razem z Uzdrowiskiem
180 lat do przodu.
Leczymy ból i stresy wszystkie.
Skorzystaj, dołącz do pochodu.

Gdy chcesz odpocząć,
nie ma sprawy.
Zrelaksowany, odmłodzona.
Przed sobą masz Miasto Zabawy.
Muzyka bierze cię w ramiona.

Cygańska nuta, folklor bliski
I Happy Jazz gra odlotowy.
Niebem piosenki płyną wszystkie,
Nie gubi rytmu marsz zbiorowy. 

Refren: Czy to nierealne miasto z przyszłości?
Na końcu mapy, zaszyfrowane, na wysoko-
ści?
Nie, to środek Polski, trafi tu każdy:
Z Krakowa, łodzi czy Poznania to tylko kilka 
godzin jazdy.
Tu jest najlepiej, tak jak w domu, jak w rodzi-
nie.
Czeka na ciebie, czeka na wszystkich: 
nasz solankowy CIECHOCINEK. 
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Aktor urodzony w teatrze
Andrzej Szopa zszedł ze sce-
ny życia w sylwestrowy wie-
czór ubiegłego roku. Miał 70 
lat. Był aktorem teatralnym 
i filmowym, radiowcem. 
Zajmował się też dubbin-
giem. Przyszedł na świat 26 
maja 1952 roku w Bydgosz-
czy. Jak powiedział przed 
laty w wywiadzie, który za-
mieściłam w grudniu 2002 
roku w „Zdroju Ciechociń-
skim”, urodził się w budyn-
ku Teatru Kameralnego. 
Z sentymentem wspomi-
nał uzdrowisko, w którym 
zamieszkał z rodziną jako 
dwunastolatek. Na pytanie, 
z czym kojarzy mu się Cie-
chocinek, odpowiedział: - 
Z różnymi miejscami: łachą, 
rybami łowionymi w Wiśle. 
Duże wrażenie zrobiło na 
mnie wnętrze kościoła po 
wykonaniu przez Oźminów 
polichromii – jako dziec-
ko byłem ministrantem. 
Wspominam gry w parku 
Sosnowym, klub „Promień”, 
wycieczki do Raciążka do 
ruin zamku. Utkwił mi w pa-
mięci zapach inhalacji, kiedy 
trzeba było śpiewać pod-
czas zabiegu. Dzieciństwo 
spędziłem w Sanatorium 
Kolejowym, bowiem tam mój ojciec pra-
cował jako lekarz. Przeżyłem w Ciecho-
cinku pierwszą miłość – fascynowała mnie 
dziewczyna Zosia, która mieszka teraz na 
Cejlonie. Chodziłem na koncerty orkie-
stry symfonicznej do parku Zdrojowego. 
Nie wszyscy pamiętają, że „Bristol” nie 
miał bocznych ścian. Spacerowałem w alei 
bzów… Mam same ciepłe wspomnienia 
związane z Ciechocinkiem, który zawsze 
pozostanie dla mnie oazą ciszy i spokoju. 

Andrzej Szopa uczęszczał do ciechociń-
skiej podstawówki i LO im. S. Staszica. Sy-
pał jak z rękawa anegdotami z życia szkol-
nego, opowiadał o swoich nauczycielach, 
kolegach, z którymi przygotowywał aka-
demie i przedstawienia kabaretowe. Po 
maturze zdawał do Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 
im. L. Schillera w Łodzi, do której dostał się 
za trzecim razem. Jak mówił z humorem, 
jego poprzednie niepowodzenia wynikały 
z braku urody. Po zakończeniu edukacji ra-
zem z żoną Bożeną dostał angaż do Teatru 
Polskiego we Wrocławiu. W 1987 roku 
wyjechał do USA, gdzie pracował m.in. 
w radiu, prowadząc audycje satyrycz-
ne, występując w słuchowisku „Jackowo 
Story”. Obdarzony był pięknym głosem. 
Powrócił do Polski w 1997 roku. Grał po-
nownie na deskach Teatru Polskiego we 
Wrocławiu, potem związał się z Teatrem 

Kwadrat w Warszawie. Marzył 
o roli Gospodarza w „Weselu”. 
Można było go podziwiać na 
ekranie telewizyjnym i kino-
wym. Miał świadomość, że 
telewizja potrafi dać popular-
ność. Grał w przedstawieniach 
teatralnych, serialach, np. 
„Plebania”, „Pierwsza miłość”, 
wielu filmach oraz w progra-
mie satyrycznym „Dziennik 
Telewizyjny”. W filmach z se-
rii o Harrym Potterze udzielił 
głosu Filiusowi Flitwickowi 
i Dori w „Hobbicie”. Jego ka-
rierę przerwała w 2016 roku 
operacja kręgosłupa, w trakcie 
której przeszedł udar mózgu. 
Od tej pory był częściowo 
sparaliżowany i poruszał się 
na wózku inwalidzkim. Przy-
jeżdżał na rehabilitację do Cie-
chocinka. Zamieszkał w Domu 
Artystów Weteranów Scen 
Polskich w Skolimowie, gdzie 
zmarł. Został pochowany na 
cmentarzu w Milanówku.

Za swoje miasto uważał Cie-
chocinek, do którego wielo-
krotnie wracał. Tu był jego 
dom rodzinny, miał przyjaciół 
i znajomych, był wszędzie 
serdecznie witany. Co cieka-
we, zagrał w serialu „Strachy” 

w reż. S. Lenartowicza, który był kręcony 
w 1979 roku m.in. w ciechocińskim te-
atrze. Po latach w tym miejscu odbył się 
jego benefis. Będzie pamiętany jako cie-
pły, życzliwy ludziom człowiek, dusza to-
warzystwa.

Aldona Nocna

fot. Wanda Rosińska

Andrzej Szopa leczony w Ciechocinku, na planie
filmu "Postawimy Cię, Szopo!" w reż. Teresy Kudyby
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NAGRODY ZA ILUMINACJE ROZDANE
Poznaliśmy zwycięzców organizowanego 
co roku konkursu na najpiękniejsze świą-
teczne iluminacje. Nagrody trafiły m.in. 
do Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA 
„Orion” oraz Hotelu Austeria Conference 
& SPA. Laureaci otrzymali nagrody z rąk 
Burmistrza Ciechocinka Jarosława Juce-
wicza podczas spotkania w Urzędzie Miej-
skim 26 stycznia.

Od lat wielu mieszkańców Ciechocinka 
bierze udział w konkursie na najładniejsze 
iluminacje świąteczne. Niektóre dekoracje 
są bardzo imponujące. 

W składzie komisji konkursowej zasiedli: 
Mariola Różańska - dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, Barbara Kawczyńska - 
wieloletnia dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury oraz z ramienia urzędu: Joanna 
Dryżałowska, Justyna Małecka i Paulina 
Boruta.

Komisja iluminacje na ciechocińskich 
ulicach oglądała 28 grudnia. Oceniając 
zgłoszenia, pod uwagę brano wykonanie 
i estetykę instalacji, pomysłowość oraz 
wkład w stworzenie świątecznego nastro-
ju w uzdrowisku. Poniżej przedstawiamy 
listę zwycięzców. Gratulujemy!

fot. Justyna M
ałecka

W kategorii „sanatoria i obiekty użyteczności publicznej”:

• Hotel Austeria Conference & SPA, ul. Bema 32,

• Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „ORION”, ul. Warzelniana 1.

• Stefania i Zbigniew Jastrzębscy, ul. Bema 177A,

W kategorii „domy prywatne”:

• Jolanta i Adam Pasternaccy, ul. Traugutta 40,

• Anna i Stanisław Skonieczni, ul. Wiślana 7,

•  Anna Szulc i Jacek Zakrzewski, ul. Traugutta 36.
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- Seniorzy to sól naszej ziemi. Czerpiemy 
od nich doświadczenie, wskazują nam, 
w jakim kierunku powinien zmierzać re-
gion. Chciałbym podziękować wszystkim 
seniorom, babciom i dziadkom, którzy są 
w naszym regionie bardzo aktywni - mó-
wił marszałek Piotr Całbecki podczas 
posiedzenie Wojewódzkiej Rady Polityki 
Senioralnej. 

Spotkanie było połączone z seminarium 
na temat działań na rzecz seniorów. Wy-
darzenie rozpoczął występ ciechocińskie-
go Klubu Seniora+ Niezapominajka, zebra-
nych przywitali marszałek Piotr Całbecki 
i przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniew-
ska. W wydarzeniu udział wzięły także 
radne województwa Katarzyna Lubańska 
i Małgorzata Taranowicz.

13 stycznia w piątek, wbrew przesądom, 
odbył się wernisaż wystawy obrazów olej-
nych "PORY ROKU" autorstwa adeptów 
Pracowni Malarstwa Olejnego działającej 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej pod kie-
runkiem Stefanii Skibińskiej-Bystrek. 

Otwarcie wystawy cieszyło się dużym za-
interesowaniem. Liczne przybycie gości  
utwierdziło wszystkich w przekonaniu, iż 
bardzo tęskniliśmy za wspólnym dziele-
niem się sztuką.  Było kolorowo, wesoło 
i bardzo artystycznie. Nie zabrakło rów-
nież wspaniałej oprawy muzycznej.

Na warsztaty międzypokoleniowe ciecho-
cińskie Centrum Kultury zaprosiło babcie 
i dziadków z wnukami

W rodzinnej atmosferze powstawały 
wspaniałe albumy pełne wspomnień. 
Książeczki tworzone metodą scrapbo-
okingu spodobały się zarówno starszemu, 
jak i młodszemu pokoleniu. Wierzymy, że 
stworzone razem albumy jeszcze nie raz 
będą powodem wspólnych spotkań i roz-
mów. 

Seniorzy w Toruniu

Wernisaż malarstwa olejnego „Pory roku”

Warsztaty międzypokoleniowe w Miejskim Centrum Kultury 

fot. M
CK

fot. M
iejska Biblioteka Publiczna

fot. A
ndrzej G

oiński dla U
M

W
KP
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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

PAWILON HANDLOWY
NR 5 PRZY UL. PIEKARSKIEJ 2

      23,23 m2

PAWILON HANDLOWY
NR 6 PRZY UL. PIEKARSKIEJ 2

      22,57 m2

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

      18,39 m2

LOKAL UŻYTKOWY PRZY 
 UL. BRONIEWSKIEGO 13

LOKAL UŻYTKOWY W BUDYNKU BIURA 
PROMOCJI PRZY UL. ZDROJOWEJ 2B.

45,88 m2

      16,90 m2
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Sto dni do maturySto dni do matury
W tym miesiącu najważniejsze wydarzenie 
przeżywali tegoroczni maturzyści z cie-
chocińskiego liceum. Uczniowie czwar-
tych klas niedawno bawili się na balu, 
który nazywany jest studniówką. Jest to 
szczególne wydarzenie w życiu licealistów, 
albowiem od tego przyjęcia odlicza się sto 
dni do matury. To swego rodzaju ostatnia 
chwila na odpoczynek od nauki. Ucznio-
wie, którzy byli na studniówce, oceniają 
ją znakomicie, a w pamięć najbardziej za-
padły im przygotowane przez nich scenki 
oraz tańce, szczególnie tradycyjny stud-
niówkowy polonez. Uznają spotkanie za 
udane, tak samo, jak nauczyciele, którzy 
brali w nim udział. Zabawa w rytm muzyki 
z różnych lat trwała do rana. Co ważne, po 
spytaniu naszych czwartoklasistów, jak się 
czują z myślą, że niedługo kończą liceum, 
usłyszałem odpowiedź, iż jest im źle, że 
muszą się rozstać z koleżankami i kolega-
mi, ale są pozytywnie nastawieni do zmia-
ny szkoły na wyższą.

Wszystkim czwartoklasistom życzymy po-
wodzenia w egzaminach maturalnych!

Dominik Paczkowski

fot. Studio In Lenses

fot. SP3

fot. SP3

27 stycznia w Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Polskich Olimpijczyków gościły panie poli-
cjantki. W spotkaniu uczestniczyli ucznio-
wie klas 4-8. Tematem spotkania było 
bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych. 
Uczniowie z dużym zainteresowaniem 
wysłuchali wskazówek pań i aktywnie 
uczestniczyli w spotkaniu, a zdobytą wie-
dzę  napewno wykorzystają w życiu.

Konkurs „Młodzi kreatorzy mody” 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Pol-
skich Olimpijczyków rozstrzygnię-
ty. W konkursie wzięło udział 38 
uczniów z klas I-III, którzy barwnie 
i pomysłowo zaprojektowali su-
kienkę dla Matki Boskiej. Jury miało 
ogromny problem, bo każda złożo-
na praca wykonana została staran-
nie i estetycznie. Aby wyłonić zwy-
cięzców konieczna była konsultacja 
grona nauczycielskiego. Uczniowie, 
którzy zajęli I miejsce wezmą udział 
w drugim etapie na szczeblu diece-
zjalnym. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i cieszymy się tak licz-
nym zaangażowaniem.

SPOTKANIE 
Z POLICJANTKAMI

Młodzi kreatorzy mody
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 za-
kończyli pierwsze półrocze roku szkolne-
go 2022/2023. Każdy pracował na miarę 
swoich możliwości. Bardzo ważną rolę od-
grywa frekwencja uczniów w szkole. Z re-
guły jest tak, że ilość obecności uczniów 
przekłada się na wysokość zdobywanych 
średnich. Najlepsze średnie w I półroczu 
roku szkolnego 2022/2023 miały klasy: 
VIB, V A i VB, a spośród klas młodszych, 
klasy: IIB, IIIB i IIIA. Uczniowie osiągali 
bardzo dużo sukcesów, piszemy o nich na 
bieżąco na szkolnej stronie internetowej: 
www.sp1ciechocinek.szkolnastrona.pl w 
zakładce: osiągnięcia uczniów i szkolnym 
profilu szkoły na facebook’u. Nie oceny są 
najważniejsze, a wiedza i umiejętności. Nie 
sposób jednak nie docenić działań i starań 
uczniów. Poniżej lista uczniów, którzy uzy-
skali średnią 4,75 i wyższą i podwyższoną 
ocenę z zachowania: bardzo dobrą lub 
wzorową.

Bednarska Weronika  5,36
Jabłoński Wojciech  5,27
Sobieraj Gabriela   5,18
Skierka Zuzanna   5,09
Jarysz Franciszek   5.00
Chornobai Lev   4,90
Sztandarska Elena   4,82
Slyvchuk Taisiia   4,80
Sobierajska Aleksandra  5,55
Zawisza Agata   5,55
Kosiński Ernest   5,40
Foss Jan    5,36
Wilmański Hubert   5,36
Zwierzchowski Franciszek  5,36
Pieńkowska Magdalena  5,27
Pieńkowska Zuzanna  4,91
Kierepka Pola   4,90
Jaszczak Gabriela   4,80
Rogozińska Dominika  5,67
Stopczyk Wiktor   5,67
Nalewajk Krystian  5,58
Opalewska Maja   5,58
Szczepanowska Julia  5,58
Flak Szymon   5,50
Jakubowska Zofia   5,25
Murawski Dawid   5,25
Słomczewska Lena  5,00
Zwierzchowski Karol  5,00
Sniezhko Hryhorii   4,75
Szulecka Maria   5,50
Ochocińska Maria   5,17
Trawiński Maksymilian  5,08
Zaremba Aleksander  5,08
Olkiewicz Amelia   5,00
Słodowicz Wiktor   4,92
Wawrzeńczak Antonina  4,83
Słomkowski Igor   4,75
Śmieszna Maria   4,75
Kręcisz Milena   5,33
Skrodzka Natalia   5,17
Derengowska Kinga  5,08

PODSUMOWANIE PIERWSZE   GO SEMESTRU W SZKOŁACHPODSUMOWANIE PIERWSZE   GO SEMESTRU W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH   W CIECHOCINKUPODSTAWOWYCH   W CIECHOCINKU

Serafin Sebastian   5,00
Gabryelska Angelika   5,64
Makowska Maja    5,57
Bartoszak Amelia    5,15
Makowski Piotr    4,86
Więckowski Jakub   4,86
Krzysztof Kokotowski   5,50
Łukasz Podlasiewski    4,79 
Gierszewski Wiktor   5,00
Kędzierska Wiktoria  5,00
Kalota Damian   5,43
Kulpa Milena   5,36
Migdalska Marianna  5,21
Kosiński Ignacy   4,93
Borkowska Martyna  4,86
Kruszewska Anna   4,79
Przybysz Wojciech  4,79

fot. SP1

Anna Migdalska
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Pierwszy semestr roku szkolnego 2022/23 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku 
upłynął bardzo szybko i pracowicie. Naj-
młodsi uczniowie stawiali swoje pierwsze 
kroki w życiu szkoły, ci najstarsi przygoto-
wywali się do zbliżającego się egzaminu 
ósmoklasisty. Oprócz codziennych obo-
wiązków, uczniowie wykonywali mnóstwo 
innych aktywności. Brali udział w kon-
kursach przedmiotowych i artystycznych: 
szkolnych, pozaszkolnych i ogólnopolskich 
oraz konkursach, turniejach i zawodach 
sportowych. Zgłębiali tajniki wiedzy, po-
znawali nasz kraj i integrowali się podczas 
ciekawych wycieczek. Licznie uczestniczy-
li w kołach zainteresowań szkolnych oraz 
pozaszkolnych. Bardzo aktywnie i chętnie 
włączali się w akcje charytatywne. Prezen-
towali swoje umiejętności na uroczysto-
ściach i apelach szkolnych, a także repre-
zentowali szkołę w ważnych wydarzeniach 
miejskich i państwowych. Wszystkim bar-
dzo dziękujemy za wspaniałą pracę i gra-
tulujemy sukcesów. Przed nami drugi se-
mestr. Życzymy powodzenia! 

PODSUMOWANIE PIERWSZE   GO SEMESTRU W SZKOŁACHPODSUMOWANIE PIERWSZE   GO SEMESTRU W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH   W CIECHOCINKUPODSTAWOWYCH   W CIECHOCINKU

W podsumowaniu osiągnięć edukacyj-
nych, najwyższe wyniki osiągnęli:
Kokowicz Otylia   4,82 
Matyjasik Hanna   4,91
Mysiara Marta   5,30
Chrzanowska Milena   5,09
Golema Lena    5,09
Kowalska Alicja    5,09
Motycki Julian    5,00
Rybczyński Dominik   4,91
Sobczak Amelia    5,00
Sobczak Lena    5,36
Strzyżewska Anna   5,45
Bagińska Maya    4,75
Lorenc Marcel    5,00 
Marjańska Oktawia   5,17 
Matuszak Antonina   5,08 
Mińkowska Alicja    5,17 
Ogrodowski Franciszek   5,50 
Jachimiak Kalina    5,00 
Kardasz Julia    5,17 
Lewandowska Anna   5,25 
Chaberski Jan    4,92 
Chojnacka Tamara   5,08 
Grzegórska Roksana   5,42 
Haberska Nadia    5,25 
Kochanowski Krzysztof   4,92 
Miedziak Zuzanna   4,83 
Paczek Jakub    4,92 
Rosińska Zuzanna   4,83 
Sobczak Oliwia    4,75 
Stasiak Michał    5,33 
Trzciński Mateusz   5,50 
Stępkowski Rafał    5,23 
Cichocki Jakub    5,43 
Kołowrocka Wanessa   4,93 
Szadłowska Lena    5,08 
Chałupczak Natalia   4,93
Cichorz Marcelina   5,64
llczyszyn Izabela   5,07
Łoś Nina    5,00
Nowakowska Hanna  5,14
Piotrowska Zuzanna  5,57
Wójcik Jakub   5,07

fot. SP3

Monika Kosacka-Mińkowska
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28 stycznia 2023 roku w Hali 
Pneumatycznej odbył się Otwarty Turniej 
Piłki Nożnej. Udział w turnieju wzięło 
5 drużyn: One Way Ticket, FC Albatros, 
Aligatores Bądkowo, Run Chłodnia 
i FC Rożno. Wszystkie ekipy zagrały 
ze sobą systemem każdy z każdym. Po 
kilkugodzinnych zmaganiach wyłoniono 
zwycięską drużynę. Każda drużyna 
otrzymała pamiątkowy puchar oraz 
dyplom. Wyróżniono także najlepszego 
bramkarza i zawodnika turnieju. Poniżej 
przedstawiamy kwalifikację turnieju:

1. Run Chłodnia,
2. One Way Ticket,

3. Aligatores Bądkowo,
4. FC Albatros,
5. FC Rożno.

Najlepsi zawodnicy: 
Najlepszy bramkarz: Karol Koziński (One 

Way Ticket),
Najlepszy zawodnik: Marcin Curyło (Run 

Chłodnia).

W niedzielę, 8 stycznia w Hali Sportowej 
przy ul. Lipnowskiej 11c w Ciechocinku 
odbył się turniej piłki nożnej Osirek Kids 
dla rocznika 2015. W  turnieju udział 
wzięły drużyny: Zdrój OSiR Ciechocinek  
Mustang Ostaszewo, Pomorzanka 
Grudziądz, Start Stawki oraz KS Piłkarz 
Golub-Dobrzyń.

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: 
najlepszy bramkarz, strzelec oraz 
zawodnik turnieju.

Najlepsi zawodnicy:

Najlepszy Bramkarz Turnieju
 Łucja Łątkowska (Start Stawki),

Najlepszy Strzelec Turnieju
Ignacy Żydzian

 (KS Piłkarz Golub - Dobrzyń),

Najlepszy Zawodnik Turnieju
Maksymilian Kruszewski 
(Pomorzanka Grudziądz),

Król Żonglerki - Maksymilian Kruszewski 
(Pomorzanka Grudziądz).

X Edycja Otwartego Świąteczno 
– Noworocznego Turnieju Trójek 
Siatkarskich za nami! 7 stycznia w Hali 
Sportowej OSiR w Ciechocinku do 
walki stanęło 20 drużyn z województwa 
kujawsko - pomorskiego. Wszystkie 
ekipy podzielono na cztery grupy, 
z których wychodziły po dwie najlepsze. 
8 wyłonionych drużyn zaczęło grać 
systemem pucharowym. W półfinałach 
znalazły się takie drużyny jak: Atomówki, 
Złote Orły, Agropol Zakrzewo oraz Żółte 
Mikołaje. 

W turnieju zwyciężyła drużyna Żółtych 
Mikołajów, nie przegrywając żadnego 
spotkania. Na drugim miejscu uplasowała 
się drużyna Złotych Orłów, na trzecim 
Agropol Zakrzewo, a na czwartm 
Atomówki. Spośród uczestników Turnieju 
wyłoniono najlepszą zawodniczkę, którą 
została Marta Dąbrowska (Złote Orły) 
oraz najlepszego zawodnika Pawła 
Szudzika (Żółte Mikołaje).

Justyna Malinowska

Żółte Mikołaje wygrywają
 X Otwarty Świąteczno - Noworoczny 

Turniej Trójek Siatkarskich

OSIREK Kids dla rocznika 2015

Otwartym Turnieju 
Piłki Nożnej 

"pod balonem"
Uczestnikom i Kibicom dziękujemy za 
przybycie i serdecznie zapraszamy na 
kolejne nasze imprezy!

Klasyfikacja końcowa:

1. Żółte Mikołaje,
2. Złote Orły,

3. Agropol Zakrzewo,
4. Atomówki,

5-8 Kolorowe Motylki Toruń,
5-8 Bimbrownicy,

5-8 Holiday,
5-8 Orły.

fot. O
SiR Ciechocinek

fot. O
SiR Ciechocinek
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W niedzielę 22 stycznia 2023 roku, 
zakończyła się Ciechocińska Liga Piłki 
Nożnej dla rocznika 2011. Udział 
w lidze wzięło 5 zespołów: Zdrój OSiR 
Ciechocinek, Akademia Piłkarska Młoda 
Włocławianka Włocławek, KS Piłkarz 
Golub - Dobrzyń, Dwunastka Włocławek 
oraz Elana Toruń. Po czterech rundach 
na pierwszym miejscu uplasowała się 
drużyna z Włocławka, która zdobyła 
24 pkt. Drugie miejsce zajęła drużyna 
z Ciechocinka, która na swoim koncie 
miała 15 punktów. Na miejscu trzecim 
znalazła się drużyna Elana Toruń (12pkt.), 
na czwartym Dwunastka Włocławek 
(6 pkt.), a na piątym KS Piłkarz Golub 
- Dobrzyń (3pkt.). Każda drużyna 
otrzymała pamiątkowy puchar, dyplom 

14 stycznia w Hali Sportowej 
w Ciechocinku odbył się Otwarty Turniej 
Siatkówki dla Kobiet. Udział w turnieju 
wzięło 5 drużyn. Zespoły zagrały ze 
sobą systemem każdy z każdym. Po 
kilkugodzinnych siatkarskich zmaganiach 
wyłonioną zwycięską drużynę: Minionki. 
Panie nie przegrały żadnego spotkania 
w turnieju. 

Klasyfikacja końcowa turnieju:

1. Minionki,
2. Mogilno Team,
3. Volley Chalin,

4. Polonia Bytoń,
5. Królowe Życia.

Podczas Turnieju wyłoniono także 
najlepszą zawodniczkę - Marcelinę 
Kwiatkowską z drużyny Minionki.

Gratulujemy wszystkim uczestniczkom 
i serdecznie zapraszamy na kolejne nasze 
imprezy!

Justyna Malinowska

Minionki wygrywają 
Otwarty Turniej Siatkówki dla Kobiet

Młoda Włocławianka wygrywa CLPN dla rocznika 2011
oraz medale. Oprócz tego wyróźniono po 
jednym zawodniku z każdej drużyny. 

Na liście tej znaleźli się:

Maksymilian Trawiński 
(Zdrój OSiR Ciechocinek),

Szymon Kaczmarek 
(Dwunastka Włocławek),

Adrian Piskorski 
(KS Piłkarz Golub - Dobrzyń),

Franciszek Gemeinert 
(Młoda Włocławianka Włocławek),

Franek Hałas (Elana Toruń)

W tym miejscu, bardzo serdecznie 
dziękujemy CKS "Zdrój" Ciechocinek za 
pomoc w organizacji całego wydarzenia! 

fot. O
SiR Ciechocinek

fot. O
SiR Ciechocinek
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15 stycznia 2023 roku w Hali 
Pneumatycznej odbył się Klubowy Turniej 
Piłki Nożnej dla rocznika 2010. Udział 
w turnieju wzięło 5 drużyn: Włókniarz 
Toruń, Młoda Włocławianka Włocławek, 
Młode Talenty Toruń i Soccer Inowrocław. 
Drużyny zagrały systemem każdy 
z każdym. Po klikugodzinnych zmaganiach 
wyłoniono zwycięzców turnieju, którymi 
okazała się być drużyna z Włocławka. 
Każda drużyna otrzymała pamiątkowy 
puchar oraz dyplom. Wyróżniono 
także najlepszego bramkarza, strzelca 
i zawodnika turnieju. Przeprowadzono 
także konkurs na Króla Żonglerki, którym 
został Olek Sobieszczyk z miejscowej 
drużyny. Poniżej przedstawiamy 
kwalifikację turnieju:

1. Młoda Włocławianka Włocławek,
2. AP Młode Talenty Toruń,
3. Zdrój OSiR Ciechocinek,

4. Włókniarz Toruń,
5. Soccer Inowrocław.

Najlepszy bramkarz: Olek Śmigiel 
(Młoda Włocławianka Włocławek), 
Najlepszy zawodnik: Maciej Błędzki 

(AP Młode Talenty Toruń),
Najlepszy strzelec: Kacper Zgliński 
(Młoda Włocławianka Włocławek), 

Krół Żonglerki: Olek Sobieszczyk 
(Zdrój OSiR Ciechocinek).

Dziękujemy wszystkim za udział 
i zapraszamy na kolejne nasze imprezy! 

W sobotę 21 stycznia 2023 roku, 
zakończyła się Ciechocińska Liga Piłki 
Nożnej dla rocznika 2012. Udział 
w lidze wzięło 5 zespołów: Zdrój OSiR 
Ciechocinek, Włókniarz Toruń, AP Młode 
Talenty Toruń, Akademia Piłkarska Młoda 
Włocławianka Włocławek oraz LZS 
Mustang Ostaszewo. Po czterech rundach 
na pierwszym miejscu uplasowała się 
drużyna z Włocławka, która zdobyła 
21 pkt. Drugie miejsce zajęła drużyna 
z Ciechocinka, która na swoim koncie 
miała 16 punktów. Na miejscu trzecim 
znalazła się drużyna Mustang Ostaszewo 
(13pkt.), na czwartym Włókniarz Toruń 
(6 pkt.), a na piątym AP Młode Talenty 
Toruń (3pkt.). Każda drużyna otrzymała 
pamiątkowy puchar, dyplom oraz medale. 
Oprócz tego wyróźniono po jednym 

fot. O
SiR Ciechocinek

Ciechocińska Liga Piłki Nożnej 
dla rocznika 2012 zakończona!

Klubowy Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 2010

zawodniku z każdej drużyny. Na liście tej 
znaleźli się:

Jakub Kwiatkowski 
(Zdrój OSiR Ciechocinek).

Adrian Gołębiewski 
(AP Młode Talenty Toruń).

Mikołaj Affelt (Włókniarz Toruń)
Natan Konicki 

(Młoda Włocławianka Włocławek).
Franciszek Jereczek 

(Mustang Ostaszewo).

W tym miejscu, serdecznie dziękujemy 
CKS "Zdrój" Ciechocinek za pomoc 
w organizacji całego wydarzenia! 

CLP dla rocznika 2012 MR W R P Punkty
Bramki

Zdobyte Stracone Różnica

Młoda Włocławianka Włocławek 8 7 0 1 21 29 19 10

Zdrój OSiR Ciechocinek 8 5 1 2 16 46 13 33

Mustang Ostaszewo 8 4 1 3 13 21 26 -5

Włókniarz Toruń 8 2 0 6 6 19 39 -20

AP Młode Talenty Toruń 8 1 0 7 3 15 55 -40

Justyna Malinowska

Rozgrywki rozpoczęły się w drugi 
grudniowy weekend. Udział w 
lidze wzięły drużyny z roczników 
2011 oraz 2012, a grały w niej 
drużyny z takich miejscowości jak: 
Ciechocinek, Toruń, Ostaszewo, 
Golub - Dobrzyń czy Włocławek. 
Zakończenie Ligi nastąpiło 21 
stycznia dla rocznika 2012, a 22 
stycznia dla rocznika 2011. W jednej 
i drugiej kategorii nasze miejscowe 
drużyny zajęły drugie miejsca. 
Podczas zakończenia ceremonii 
wyróżniono także kilku zawodników 
w tym Maksymiliana Trawińskiego 
(2011) i Jakuba Kwiatkowski 
(2012) z ciechocińskiego Zdroju. 
W tym miejscu należy wspomnieć, 
że Liga została zorganizowana 
przy współpracy z CKS "Zdrój" 
Ciechocinek.

CIECHOCIŃSKA 
LIGA PIŁKI NOŻNEJ 

PRZESZŁA DO HISTORII 

Justyna Malinowska

CKB Potężnie 
wyróżnione!
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Kacper Kmieć z SP1 Mistrzem Województwa!
fot. M

ikołaj Kuras dla U
M

W
KP

fot. SP1

CKB Potężnie 
wyróżnione!

26 stycznia w toruńskiej "Od Nowie” 
główny trener, Maciej Madajczyk oraz 
zawodniczka, Karolina Deręgowska z Cie-
chocińskiego Klubu Bokserskiego Potęż-
nie zostali nagrodzeni przez Piotra Całbec-
kiego Marszałka Województwa  Kujawsko 
Pomorskiego za wybitne osiągnięcia spor-
towe za rok 2022! Gratulujemy!

Uczeń klasy 6b Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Cie-
chocinku, Kacper Kmieć, brał udział w Ha-
lowych Mistrzostwach Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego w lekkoatletyce.

Zdobył złoty medal w biegu na 200 m oraz 
dwa brązowe w biegu na 60 m i w pchnię-
ciu kulą.

Kacper trenuje pod okiem trenerki An-
gieliki Śmigiel i trenera Wojciecha Żywicy 
w klubie MZKS "Orlęta" Aleksandrów Ku-
jawski. Serdecznie gratulujemy!  

17 stycznia do zajęć powrócili zawodnicy 
CKS Zdrój Ciechocinek. Biało-niebiescy 
treningi odbywają na boisku Orlik pod 
tzw. "balonem", a także na siłowni oraz 
w terenie. W planach jest rozegranie sze-
ściu gier kontrolnych. Pierwszy sparing 
CKS ma już za sobą. W Barcinie uległ IV 
ligowej Noteciance Pakość 2:0 (0:0), gra-
jąc jednak w bardzo osłabionym składzie. 
Do drużyny dołączyli Arkadiusz Dryps 
(ostatnio Calisia Kalisz Pomorski) oraz po-
wracający po kontuzji Marcin Majchrzak. 
Być może do składu dołączy jeszcze je-
den zawodnik. Zdrój najprawdopodobniej 
opuszczą Paweł Zaranek i Damian Pier-
nikowski. Ponadto rozlosowane zostały 
pary 1/8 Regionalnego Pucharu Polski 
K-PZPN. Ciechocinianie zagrają w tej 

fazie rozgrywek z Olimpią II Grudziądz. 
Trwają rozmowy, co do terminu tego spo-
tkania. Pierwsze spotkanie ligowe Zdroju 
odbędzie się 18 lub 19 marca w Kowalu 
z Kujawiakiem. 

Krzysztof Zakrzewski

Zdrój rozpoczął przygotowania

Dla Natalii Jabłońskiej zaczyna się 
nowy sezon zawodów pływackich. 
Podsumujmy więc ubiegły rok, zwłasz-
cza że odnotowała niebagatelne spor-
towe sukcesy.

Podczas letnich i zimowych Mi-
strzostw Polski, najważniejszych za-
wodach dla juniorów, trzy razy była 
notowana w finale B, a dwa razy mel-
dowała się w finale A. Z takimi wyso-
kimi rezultatami znacznie podniosła 
swoją pozycję w ogólnopolskim ran-
kingu.

W ciągu roku wystartowała w 13 róż-
nych zawodach pływackich, zdoby-
wając: 10 złotych medali, 3 srebrne 
i 7 brązowych. Ponadto otrzymała 
4 pamiątkowe statuetki wręczane naj-
lepszym zawodniczkom oraz nagrody 
rzeczowe.

Największym jednak wyróżnieniem 
było powołanie do Kadry Narodowej  
w pływaniu na wodach otwartych. 
Jest to dyscyplina rozgrywana na du-
żych naturalnych akwenach, na dłu-
gich dystansach i dlatego wymagająca 
od zawodnika świetnego przygotowa-
nia technicznego i olbrzymiej wytrzy-
małości. 

Czekamy na doniesienia o kolejnych 
sportowych wyczynach.

Natalia Jabłońska
z sportowym 

podsumowaniem
roku 2022
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11
LUT

SIATKARSKI 
TURNIEJ

11 lutego, 
godz. 9:00, 

Hala Sportowa OSiR, 
ul. Lipnowska 11C.

V Otwarty Siatkarski Turniej 
Walentynkowy par miesza-

nych.

18
LUT

DZIEŃ 
KOTA

18 lutego, 
godz. 11:00, 

Miejskie Centrum Kul-
tury, ul. Żelazna 5.

Spotkanie z felinoterapeutką 
oraz kotkami Figą i Benkiem 

zapisy tel. 54 234 18 94.

25
LUT

KLUBOWY 
TURNIEJ PIŁKI 

NOŻNEJ

25 lutego, 
godz. 10:00, 

Hala Pneumatyczna, 
SP1, ul. Kopernika 18.

Klubowy Turniej Piłki Nożnej 
dla rocznika 2011.

11
LUT

OTWARTY 
TURNIEJ 

PIŁKI NOŻNEJ

11 lutego, 
godz. 10:00, 

Hala Pneumatyczna, 
SP1, ul. Kopernika 18.

Mecze będą rozgrywały się
 w  formule 5+1. 

 
Ilość miejsc ograniczona.

18
LUT

ZAPUSTY 
KUJAWSKIE

18 lutego, 
godz. 14:30, 

Miejskie Centrum Kul-
tury, ul. Żelazna 5.

Przyjdź i poznaj regionalną 
tradycję. Start na placu przy 

MCK, przejście ulicami miasta.

25
LUT

TURNIEJ 
TENISA 

STOŁOWEGO

25 lutego, 
godz. 10:00, 

Hala Sportowa OSiR, 
ul. Lipnowska 11C.

Otwarty Amatorski
Turniej Tenisa Stołowe-

go, który odbędzie się na
Hali Sportowej OSiRu.

CiechocińskieCiechocińskie
Bieg po pączka! *

HALA SPORTOWA OSIR
 UL. LIPNOWSKA 11C

START 16:0016:00
16 LUTEGO

Trasa 5 km i 10 km. Na mecie pyszny pączek dla każdego uczestnika
ufundowany przez piekarnie Złoty Kłos. Świętuj z nami Tłusty Czwartek na sportowo!

Bieg dla wszystkich chcących zacząć swoją przygodę z bieganiem* *

16
LUT

BIEG 
PO PĄCZKA

16 lutego, 
godz. 16:00, 

Hala Sportowa OSiR 
ul. Lipnowska 11C

Ciechocińskie Wyzwanie Bie-
gowe - Bieg po pączka (trasa 
10 i 5 km). Na mecie pączki 
ufundowane przez piekarnię 

Złoty Kłos.

19
LUT

KLUBOWY 
TURNIEJ PIŁKI 

NOŻNEJ

19 lutego, 
godz. 10:00, 

Hala Pneumatyczna, 
SP1, ul. Kopernika 18.

Klubowy Turniej Piłki Nożnej 
dla rocznika 2013.

26
LUT

KLUBOWY 
TURNIEJ PIŁKI 

NOŻNEJ

26 lutego, 
godz. 10:00, 

Hala Pneumatyczna, 
SP1, ul. Kopernika 18.

Klubowy Turniej Piłki Nożnej 
dla rocznika 2012.

KALENDARZ WYDARZEŃ

16
LUT

KARNAWAŁOWY BAL 
PRZEBIERAŃCÓW 

DLA DZIECI

16 lutego, 
godz. 17:00-19:00, 

Sala Gimnastyczna LO,
ul. Kopernika 1.

W programie tańce, zabawy 
z animatorem, poczęstunek, 
konkurs na królową i króla 

balu. Strój karnawałowy obo-
wiązkowy. Wstęp wolny!

20
LUT

CYKLICZNE 
WARSZTATY 

ARTYSTYCZNE

20 lutego, 
godz. 17:30, 

Miejskie Centrum Kul-
tury, ul. Żelazna 5.

Naucz się, jak ozdabiać przed-
mioty metodą decoupage. 

Wybierz wzór i stwórz piękną 
herbaciarkę

Obowiązują zapisy. 
(30zł / 1 osoba).

11
MAR

KOMEDIA 
MUZYCZNA

11 marca, 
godz. 19:00, 
Teatr Letni 

ul. Kopernika 3.

Na ich występach widzowie 
bawią się wyśmienicie śmiejąc 

się do rozpuku. Najlepsza, 
najbardziej wyczekiwana 

Muzyczna Komedia Roman-
tyczna w teatrze.

(80 zł / 1 osoba).

18
LUT

KLUBOWY 
TURNIEJ PIŁKI 

NOŻNEJ

18 lutego, 
godz. 10:00, 

Hala Pneumatyczna, 
SP1, ul. Kopernika 18.

Klubowy Turniej Piłki Nożnej 
dla rocznika 2010.

23
LUT

TRIBUTE TO 
ZBIGNIEW 
WODECKI

23 lutego, 
godz. 19:00, 

Miejskie Centrum Kul-
tury, ul. Żelazna 5.

Koncert "Zacznij od Bacha" - 
Zespół tworzą młodzi muzycy, 

zafascynowani brzmieniami 
muzyki Zbigniewa Wodeckie-

go. Bilety 50 zł.

5
MAR

XI EDYCJA 
BIEGU TROPEM

WILCZYM

5 marca, 
godz. 12:30, 

Muszla Koncertowa
w parku Zdrojowym.

Start nastąpi w parku Zdrojo-
wym przy Muszli Koncertowej 
o godz. 12:00. Długość trasy 
to 1963 metry. Dystans biegu 
nawiązuje do roku zamordo-
wania ostatniego Żołnierza 
Wyklętego – sierż. Józefa 

Franczaka ps. „Lalek”.
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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”

familijny

prod. Francja

czas 111 min

• 25.02 (piątek) godz. 16.00

• 26.02 (sobota) godz. 16.00

projekcja w 2D

„Babilon"
dramat, prod. USA, 
czas 3.09, od 15 lat

17.02 (piątek) godz. 19.00
18.02 (sobota) godz. 19.00 
19.02 (niedziela) godz. 19.00

„Gra fortuny”
akcja, komedia prod. USA,

 czas 1.54, od 15 lat

25.02 (sobota) godz. 19.00
26.02 (niedziela) godz. 19.00

„Niebezpieczni dżentelmeni”
komedia kryminalna, prod. Polska, 
czas 1.47, od 15 lat

10.02 (piątek) godz. 19.00
11.02 (sobota) godz. 19.00 
12.02 (niedziela) godz. 19.00
14.02 (wtorek) godz. 20.00 –  seans walentynkowy

„Kot w butach: 
Ostanie życzenie”
animacja, bajka, 
prod. USA, czas 1.40

10.02 (piątek) godz. 14.00 i 16.00
11.02 (sobota) godz. 14.00 i 16.00 
12.02 (niedziela) godz. 14.00 i 16.00

„Duchy Inisherin”
dramat, komedia, prod. USA, 

czas 1.54, od 15 lat

18.02 (sobota) godz. 16.00 
19.02 (niedziela) godz. 16.00

"ASTERIKS I OBELIKS: 
IMPERIUM SMOKA"

25-26
LUT
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Studniówka 2023Studniówka 2023
fot. Studio In Lensesfot. Studio In Lenses


