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Nasze uzdrowisko otrzyma niemal 16 000 
000 euro, to blisko 75 000 000 zł. Środ-
ki pochodzą z programu “Fundusze Euro-
pejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) na 
lata 2021-2027”. Z puli 22 milionów euro 
przeznaczonych na wsparcie gmin uzdro-
wiskowych województwa kujawsko-po-
morskiego Ciechocinek otrzymał aż 73% 
tej kwoty.
 
Przygotowaliśmy cztery propozycje, które 
będą planowane są do realizacji w ramach 
otrzymanych środków - mówi Jarosław Ju-
cewicz Burmistrz Ciechocinka.
 
Pierwszym projektem jest rewitalizacja 
parku Tężniowego w ramach, której prze-
widuje się przebudowę istniejących ale-
jek parkowych, budowę placu zabaw dla 

75 milionów dla Ciechocinka
Ciechocinek otrzyma dofinansowanie w wysokości blisko 16 000 000 euro.

Pieniądze pochodzą z programu "Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza"
na lata 2021-2027.

dzieci i młodzieży oraz tereny rekreacji 
biernej i czynnej dla dorosłych. Powstanie 
też ogród bylinowo-ziołowy. Na całym te-
renie ustawione zostaną elementy małej 
infrastruktury.

Drugim projektem planowanym do reali-
zacji jest rewitalizacja parku Zdrojowego 
przewidująca przebudowę zniszczonych 
alejek parkowych, rekultywację terenów 
zielonych, nowe nasadzenia drzew i krze-
wów, a także budowę brakującego oświe-
tlenia parkowego, ustawienie elementów 
małej infrastruktury parkowej. Powstanie 
także strefa relaksu z leżakami oraz plac 
zabaw dla dzieci.

Trzecim z kluczowych zadań jest plano-
wana budowa Centrum Edukacji Przyrod-

Hotel Austeria Conference&Spa był miej-
scem, gdzie spotkali się przedsiębiorcy w 
ramach Forum Przedsiębiorczości. Spo-
tkanie otworzyli Burmistrz Ciechocinka 
Jarosław Jucewicz oraz Marek Traczyk 
– przewodniczący Zespołu ds. Eksportu 
i Importu przy Rzeczniku MŚP, prezes 
Warszawskiej Izby Gospodarczej. 

- Bardzo cieszę się, że Ciechocinek mógł 
stać się miejscem wymiany doświadczeń 
przedsiębiorców, dobrych praktyk i mo-
delowych rozwiązań – mówił Burmistrz 
Jarosław Jucewicz. Formuła otwartego 
forum pozwala lepiej zrozumieć potrze-
by współczesnego biznesu. Cieszę się, że 
tylu ciechocińskich przedsiębiorców sko-
rzystało z zaproszenia. 

Gościem specjalnym spotkania był Adam 
Abramowicz - Rzecznik Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, który poruszył kwestię 
aktualnych problemów przedsiębiorców 
m.in. podwyżek składek ZUS. 

- Planujemy wprowadzić systemowe 
zmiany dla przedsiębiorców, uwzględnia-
jąc postulaty 376 organizacji zrzeszonych 
w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczni-
ku MŚP. Zaproponowaliśmy systemowe 

niczo-Historycznej Dziedzictwa Regio-
nu Kujawskiego wraz z budową basenu 
w Ciechocinku. Głównym cele budowy 
tego obiektu jest popularyzacja atrakcji 
przyrodniczych, geograficznych, histo-
rycznych oraz środowiskowych Ciecho-
cinka i okolic. Centrum promowało będzie 
również dziedzictwo przyrodniczo-kul-
turowe Kujaw oraz prowadziło warsztaty 
edukacyjne i sportowe dla mieszkańców, 
kuracjuszy i turystów.

Ostatni projekt, czyli odbudowa letniego 
basenu termalno-solankowego, będzie 
możliwy do realizacji, jeśli do 2024 roku 
uda się odzyskać teren między tężniami.  
Wierzę, że uda się doprowadzić ten pro-
jekt do końca - dodaje Burmistrz Jucewicz.

CIECHOCINEK 
W CENTRUM UWAGI PRZEDSIĘBIORCÓW

rozwiązania, tzw. Dziesiątkę Rzecznika 
MŚP – inicjatywę, której celem jest po-
prawa warunków prowadzenia działal-
ności gospodarczej dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw w Polsce. – mówił 
Adam Abramowicz Rzecznik MŚP. Wśród 
kluczowych rozwiązań jest m.in. wpro-
wadzenie dobrowolnego ZUSu, uprosz-
czenie procedur administracyjnych i po-
datkowych, promowanie innowacji czy 
wspieranie eksportu. – Cieszę się, że są 
wśród Państwa reprezentanci regional-
nych przedsiębiorstw, które wprowadziły 
już swój produkt na zagraniczne rynki. 
Jako Rzecznik MŚP służę pomocą przy 
kolejnych inicjatywach. 

W programie spotkania nie zabrakło 
panelu związanego z rolą instytucji rzą-
dowych we wsparciu ekspansji polskich 
przedsiębiorstw na rynkach zagranicz-
nych. Zgromadzeni wysłuchali również 
wykładu na temat pozyskiwania środ-
ków na rozwój przedsiębiorstw i polityki 
wsparcia zatrudnienia dla firm. 

W imieniu Urzędu Miejskiego dziękujemy 
przedsiębiorcom za liczną obecność oraz 
aktywny udział w dyskusji i networkingu.
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Startuje Ciechocińska Rada Biznesu

Walentynkowe serca
 na drzewach

W walentynki na ciechocińskich drzewach 
pojawiły się kartki z sercem.

Wszystko to za sprawą fundacji Zielone 
Kujawy, która włączyła się ogólnopolską 
akcję #WalentynkiDlaDrzew. Przedsię-
wzięcie miało na celu zwrócenie uwagi na 
to, jak ważna jest dbałość o drzewostan w 
przestrzeni miejskiej.

W dobie kryzysu klimatycznego, dzięki 
świadczeniu ogromnej ilości usług eko-
systemowych, drzewa są niezbędne dla 
komfortu i bezpieczeństwa życia w mie-
ście. Należy im się szczególna ochrona 
i dbałość.

Wernisaż wystawy 
“Słowacja w Cichym Obiektywie”

3 lutego w Galerii “Pod Dachem Nieba” 
przy ul. Wojska Polskiego 5 odbył się wer-
nisaż wystawy fotografii niesłyszących 
braci: Mateja i Adama Kováčów pt. “Sło-
wacja w Cichym Obiektywie“.
 
Wystawa została zorganizowana przy 
współpracy z Instytutem Słowackim w 
Warszawie, Towarzystwem Przyjaciół 
Ciechocinka, Konsulem Honorowym Re-
publiki Słowackiej w Bydgoszczy i 22. 
Wojskowym Szpitalem  Uzdrowiskowo-
-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku.

Bracia Matej i Adam Kováč to niesłyszą-
cy bracia, którzy od najmłodszych lat ko-
rzystali z różnych sposobów, by wyrazić 

swoje uczucia i potrzeby komunikowania 
się z otoczeniem. Na początku były to ry-
sunki i ekspresje plastyczne. Później stwo-
rzyli braterski tandem fotografów, których 
przedmiotem zainteresowania jest pejzaż 
i krajobraz miejski oraz jego dominanty. 
Efekty ich współpracy można teraz po-
dziwiać - mówił Marian Gawinecki Prezes  
Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka.
 
Na miejscu obecny był Milan Novotný – 
Radca Ambasady Republiki Słowackiej 
w Polsce, dyrektor Instytutu Słowackiego 
w Warszawie, prof. Wiesław Olszewski – 
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej 
w Bydgoszczy oraz Burmistrz Ciechocinka 
Jarosław Jucewicz.
 
Grupa artystyczna “Scena Marzeń” działa-
jąca przy Klubie Senior+ Niezapominajka 
zaprezentowała się w muzycznym wystę-
pie artystycznym co stanowiło piękne tło 
do całego spotkania.
 

Burmistrz Ciechocinka zaprasza do zgła-
szania kandydatur do Ciechocińskiej Rady 
Biznesu. Rada będzie skupiała zaangażo-
wanych społecznie przedstawicieli lokal-
nych przedsiębiorstw, organizacji zrze-
szających przedsiębiorców, środowisk 
naukowych i organizacji pozarządowych, 
których celem jest rozwój przedsiębior-
czości. Zostaną oni włączeni w procesy 
wspólnego wypracowywania rozwiązań 
dotyczących rozwoju gospodarczego mia-
sta oraz wspierania przedsiębiorczości.

Ciechocińska Rada Biznesu będzie spo-
łecznym ciałem doradczym i konsultacyj-
nym Burmistrza.

Spośród zgłoszonych kandydatów Bur-
mistrz wybierze i powoła członków Cie-
chocińskiej Rady Biznesu, biorąc pod uwa-
gę następujące kryteria:

- miejsce prowadzenia działalności – do 
Rady mogą zostać powołani przedstawi-
ciele firm oraz instytucji otoczenia bizne-
su, które mają siedzibę, oddział, zakład lub 
miejsce wykonywania działalności na tere-
nie Ciechocinka;
- zajmowana funkcja – do Rady zostaną 
powołane osoby reprezentujące kierow-
nictwo firmy lub organizacji (np. właściciel, 
prezes, członek zarządu, dyrektor zarzą-
dzający);
- osiągnięcia i rozwój reprezentowanej fir-
my – preferowane będą firmy o ugrunto-
wanej pozycji w swojej branży, przy czym 
nabór nie jest ograniczony do dużych i 
średnich firm – celem naboru jest także 

wyłonienie reprezentantów mikro i ma-
łych przedsiębiorstw;
- reprezentowana branża – priorytetem 
jest zapewnienie reprezentacji różnych 
branż przemysłu i usług istotnych dla roz-
woju Ciechocinka.

Burmistrz może powołać dodatkowych 
członków Rady, spoza osób zgłoszonych 
w otwartym naborze.

Wypełnione wnioski o dołączenie do Rady 
można składać w Urzędzie Miejskim.

Zeskanuj, 
wydrukuj
i wypełnij
wniosek.
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O przemijaniu w sztuce
W czytelni - galerii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej można było podziwiać dwa-
naście prac Pawła Nowaka. Wystawa 
„Aspekty przemijania - dworzec kolejowy 
w Aleksandrowie Kujawskim” wzbudziła 
wiele refleksji o nietrwałości wytworów 
człowieka i jego samego. Dworzec, jaki 
znamy z dawnych pocztówek i z własnych 
doświadczeń, już nie istnieje. Od dłuższe-
go czasu obserwujemy jego rozpad, któ-
ry próbują powstrzymać władze miasta. 
Odpada tynk, farba, a nawet litery nazwy 
stacji na fasadzie. Nie ma już ludzi, którzy 

wysiadali dziesiątki lat temu na peronie, 
nie ma bufetu, gdzie można było zamówić 
gorącą herbatę, nie ma pieca, przy którym 
grzali się dojeżdżający… To, co jeszcze po-
zostało, utrwalił w swoich niezwykłych 
obrazach Paweł Nowak, który podczas 

wernisażu opowiedział wiele ciekawych 
historii o aleksandrowskim dworcu. Po-
zostawił w zadumie nie tylko przybyłych 
na wernisaż, lecz także dzieci i młodzież, 
których artysta zaprosił po feriach na 
spotkania do galerii. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego i Liceum Ogólnokształcące-
go  im. S. Staszica podczas niecodziennych 
lekcji zdobyli wiele informacji o historii re-
gionu, poznali tajniki reliefu, wzięli udział 
w dyskusji o sposobach wyrażania przemi-
jania w sztuce. Paweł Nowak chętnie od-
powiadał na pytania  o swoje dzieła. 

Wystawa była zwieńczeniem stypendium, 
jakie artysta otrzymał od ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego. Obrazy powę-
drowały teraz do Galerii Związku Polskich 
Artystów Plastyków w Toruniu.

fot. A
ldona N

ocna i Zofia N
ocna

Paweł Nowak to artysta plastyk związa-
ny z Aleksandrowem Kujawskim. W 1986 
roku uzyskał dyplom na wydziale Malar-
stwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Uczestnik 
ponad 50 wystaw indywidualnych i ponad 
20 zbiorowych, wielokrotnie nagradzany.

Aldona Nocna

fot. Tomasz Thiede

Do grona ciechocińskich radnych dołączył 
Krzysztof Zakrzewski. Zastąpił on w ra-
dzie miasta Jarosława Jucewicza, który 
objął stanowisko Burmistrza Ciechocinka. 
Uroczyste ślubowanie nowego radnego 
odbyło się 21 lutego podczas LXI Sesji 
Rady Miejskiej Ciechocinka.

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na 
samorządowej drodze!

Uroczyste ślubowanie
nowego Radnego

Więcej szczegółowych informacji o auto-
rze wystawy i jego twórczości można uzy-
skać wchodząc na jego  stronę interneto-
wą www.pawelnowakart.com, to okazja, 
by zobaczyć dzieła będące dorobkiem po-
nad trzydziestu lat pracy artysty.

ZESKANUJ 
I WEJDŹ

NA STRONĘ 
ARTYSTY!
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WYKŁAD O PRAWACH KONSUMENTA
O zagrożeniach związanych z zakupami 
podejmowanymi podczas prelekcji i spo-
tkań, organizowanych często w sanatoriach 
czy domach kultury, rozmawiali w ostat-
ni dzień lutego studenci Uniwersytetu dla 
Aktywnych. Zgromadzeni uważnie słuchali 
wykładu Agnieszki Sobieckiej-Podoleckiej - 
Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta 
w Aleksandrowie Kujawskim na temat "Pra-
wa konsumenta".

Studenci zapoznali się z przysługującymi im 
prawami przy różnego rodzaju zakupach, 
o sposobach składania reklamacji czy naj-
nowszych zmianach przepisów związanych 
z ochroną konsumentów.

Jak się bawić, to się bawić! Studentki i stu-
denci naszego uniwersytetu tanecznie za-
kończyli karnawał w Restauracji Patio York. 
Nie zabrakło dobrej muzyki, zabawy i prze-
pysznej kolacji.

Jak na żaków przystało, szaleństwo karna-
wałowe trwało aż do 2 w nocy!

UdA

W Sali Gregoriańskiej Restauracji Bristol 
w ostatni weekend lutego odbyły się wer-
nisaże będące podsumowaniem działań 
podjętych w ramach projektów. Na werni-
sażu prezentowane było rękodzieło, malar-
stwo uczestników (ogółem pomocą w ra-
mach projektu zostało objętych 39 osób). 

W pierwszym dniu wernisaż prowadził 
artysta Grzegorz Misiak, członek redak-
cji kwartalnika literacko-artystycznego 
‘‘YPSILION”; twórca galerii internetowej 
„ART to PEACE”, poświęconej twórczości 
plastycznej zaangażowanej w walkę o po-
kój na świecie. 

Na wernisażu obecni byli: wiceburmistrz 
Joanna Dryżałowska oraz wicestarosta 
aleksandrowski Andrzej Łozicki. Głos 
w dyskusji zabrała przewodnicząca Miej-
skiej Rady Seniorów w Ciechocinku Pani 

Stowarzyszenie Nasza Ostoja realizowała po raz kolejny grantowe projekty finansowane z Funduszy Europejskich
w ramach środków LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej. 
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Pani Rzecznik przestrzegała także przed 
udziałem w różnego rodzaju spotkaniach 
powiązanych z zakupami i podpisywaniem 
umów, organizowanych najczęściej w sana-
toriach czy domach kultury.

Jestem w pełni do Państwa dyspozycji 
w biurze Rzecznika Praw Konsumenta 
w Starostwie Powiatowym w Aleksandro-
wie Kujawskim - poinformowała Rzecznik. 
Serdecznie zachęcam też do skorzystania 
z Bezpłatnej Pomocy Konsumenckiej pod 
numerami telefonów 801 440 220 i 222 66 
76 76 od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 - 18.00 mailowo na adres porady@dla-
konsumentow.pl

Wernisaże na zakończenie projektu "Biorę kurs na aktywność"

Karnawał w UdA

Wiesława Taranowska, która od lat wspie-
ra działania Stowarzyszenia. Gościliśmy, 
także poetkę z Torunia panią Beatę Po-
czwardowską oraz pana Jacka Beszczyń-
skiego, znanego toruńskiego piosenkarza 
i kompozytora, którzy tworząc znakomity 
duet przygotowali bogaty program arty-
styczno-literacki i zaprosili uczestników do 
wspólnego śpiewania.

Drugi dzień wernisażu  obfitował  w kolej-
ne  niespodzianki  dla uczestników i gości. 
Zaszczycili nas swoją obecnością Burmistrz 
Ciechocinka Jarosław Jucewicz oraz prezes 
Uzdrowiska Ciechocinek dr Marcin Zającz-
kowski. Były śpiewy, tańce, kalambury oraz 
występy zaproszonych artystów z Grudzią-
dza: Izabeli Zajechowskiej, Agnieszki Se-
weryniak oraz grupy Teatru tańca Puenta 
z OPPDH z Torunia. 

Tanecznie zaprezentowały się seniorki ze 
Stowarzyszenia Nasza Ostoja oraz Ryszard  
Świeczkowski, rzeźbiarz  z Ciechocinka – 
człowiek orkiestra, który porwał uczest-
ników do tańca grając na akordeonie. 
Wernisaż zakończył się występem Marty 
Pietrzak z MCK w Ciechocinku, która wcie-
lając się w postać Maryli Rodowicz, pełna 
wigoru, zaraziła wszystkich dobrą energią.

Nie zabrakło też emocji przy grze w Bin-
go, czy słownych potyczkach uczestników 
i gości wernisażu. I chociaż na koniec wszy-
scy chórem odśpiewali „ale to już było” był 
to niewątpliwie czas wielu artystycznych 
wzruszeń i wspólnej dobrej zabawy.  

Dziękujemy wszystkim za obecność, ciepłe 
słowa i zaangażowanie.  Wkrótce obszer-
niejsza relacja  wydarzenia na stronie inter-
netowej www.nasza-ostoja.pl.

Agata Krzyżanowska

UdA
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Stowarzyszenie "Szmaragdowy Paw" 
z własnej inicjatywy rozpoczęło tworzenie 
przyjaznego dla dzieci i młodzieży miejsca. 
Najpierw zdobyli pomieszczenie, a następ-
nie zebrali środki i surowce na jego remont. 
Chętnych do pomocy nie brakowało. I tak 
po kilku miesiącach prac nadszedł dzień, 
w którym można oficjalnie i z przyjemno-
ścią powiedzieć, że Warsztatownia "Szma-
ragdowa Piwnica" została otwarta!

W uroczystości wzięli udział m.in. Pani Po-
seł Iwona Michałek, Burmistrz Ciechocinka 
Jarosław Jucewicz, Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Ciechocinka Pan Wojciech 
Zieliński, Radni Pani Agnieszka Rybczyńska 
oraz Pan Paweł Rosiński, Przewodnicząca 
Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku 
Pani Wiesława Taranowska, Przewodniczą-
cy Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksan-
drowa Kujawskiego - Pan Kacper Wieczor-
kowski. 

Nie zabrakło też obecności przyjaciół 
wspierających Stowarzyszenie "Szmarag-
dowy Paw" m.in. Pana Marcina Strycha, 
Pani Prezes Stowarzyszenia "Nasza Ostoja" 
w Ciechocinku Iwony Roch, Przedstawiciel-
ki Miejskiego Centrum Kultury w Ciecho-
cinku oraz Przedstawicielki Placówki So-
cjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim 
i Prezesa Polskiego Funduszu Fundrasingo-
wego Krzysztofa Dudy. 

Otwarcia Warsztatowni poprzez symbo-
liczne przecięcie wstęgi dokonała Pani Pre-
zes Stowarzyszenia "Szmaragdowy Paw" 
Agata Krupa, wspólnie z Burmistrzem Cie-
chocinka Jarosławem Jucewiczem, Panią 
Poseł Iwoną Michałek oraz Radną Panią 
Agnieszką Rybczyńską.

Warsztatownia "Szmaragdowa Piw-
nica" od pierwszych chwil swojej 
działalności organizuje spotkania 
z dziećmi i młodzieżą. 

Aktualnie trwa cykl spotkań pn. 
"Marcowe Weekendy w Warszta-
towni" gdzie za darmo w każdą so-
botę i niedzielę w godzinach od 7-16 
dzieci od 5 do 9 lat mogą spędzić czas 
na kreatywnym rozwoju. Zapisy pod 
numerem telefonu: 531 829 571.

To już oficjalnie "Szmaragdowa Piwnica" została otwarta, a w jej przygotowanie zaangażowało się wielu 
mieszkańców  oraz firm z naszego regionu.

fot. Stow
arzyszenie Szm
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Warsztatownia "Szmaragdowa Piwnica" już działa! 

WARSZTATOWNIA  
"SZMARAGDOWA PIWNICA"

 ZAPRASZA! 

Uroczystość zakończyła się wspólnym to-
astem oraz poczęstunkiem w formie tortu. 
Nie zabrakło wspólnych rozmowy na temat 
problemów i ich rozwiązań w naszym mie-
ście.

Dzięki działaniom fundrasingowym i wiel-
kiemu wsparciu wspaniałej społeczności 
Stowarzyszenie Szmaragdowy Paw mogło 
gruntownie wyremontować i zmoderni-
zować lokal oraz dokonać napraw hydrau-
licznych i elektrycznych. Warsztatownia 
została wyposażona w niezbędny sprzęt do 
organizowania lokalnych imprez i spotkań 
młodych mieszkańców. Zakupione zostały 
krzesła, zestaw mebli, oświetlenie, puzzle, 
gry i potrzebne tekstylia, artykuły biurowe 
do zajęć kreatywnych, sprzęt do nauki pły-
wania. 

Dzięki tej inwestycji powstało miejsce spo-
tkań dzieci, młodzieży i osób starszych, a 
twórcy zapowiedzieli, że drzwi Warszta-
towni będą dla każdego szeroko otwarte. 
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Zmarła Agnieszka Dąbrowska 
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informa-
cję o śmierci Agnieszki Dąbrowskiej, dy-
rektor Miejskiego Centrum Kultury w Cie-
chocinku. Znana i szanowana przez wielu, 
zmarła w wieku 49 lat w wyniku choroby 
nowotworowej.

Agnieszka Dąbrowska przez wiele lat an-
gażowała się w rozwój kultury w regionie, a 
w marcu 2021 wygrała otwarty konkursu, 
obejmując stanowisko dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury w Ciechocinku.
 
Była doświadczoną menadżerką kultury 
i animatorką społeczno-artystyczną. Ukoń-
czyła biologię molekularną na UMK, Stu-
dium Wiedzy o Kulturze na UAM, Edukację 
Artystyczną w zakresie sztuk plastycznych 
na UWM, Zarządzanie Instytucjami Kultu-
ry na UKW oraz Szkołę Trenerów Grupy 
TROP. 

Mogła pochwalić się realizacją i koordyna-
cją wielu projektów organizowanych przez 
Narodowe Centrum Kultury, Fundację 
Orange, Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych i Instytut Teatralny im. Zbi-
gniewa Raszewskiego. Działała jako per-

formerka i tworzyła instalacje przestrzen-
ne.

Jej pasją była promocja i organizacja wy-
darzeń artystycznych, takich jak koncerty, 
wystawy, spektakle teatralne czy festiwa-
le. Była również otwarta na ludzi, jak mó-
wiła w wywiadzie dla naszej gazety - Moją 
pasją jest praca z ludźmi i budzenie ich do 
kreatywnego myślenia o sztuce jako narzę-
dziu do własnego samorozwoju. Lubię wyko-
rzystywać różne aspekty kultury do łączenia 
ludzi i pracy na rzecz budowania nowego 
obrazu domów kultury pracujących ze spo-
łecznością lokalną bazując na jej zasobach 
i potencjałach. 
Dzięki jej zaangażowaniu i determinacji 

Pożegnanie pracowników Miejskiego Centrum Kultury

Szanowna Rodzino, Szanowni Państwo,

Agnieszka była naszą Panią Dyrektor od 
marca 2021 roku. To dla Nas ogromna 
strata… 

Agnieszko... Dziękujemy Ci za Twoje do-
bro i piękno. Do końca swoich dni byłaś 
Naszą przewodniczką, wspierałaś nas 
radą i swoim doświadczeniem. 

Kulturę zawsze stawiałaś na pierwszym 
miejscu. Większość swojego życia po-
święciłaś działaniom mającym na celu 
rozwój kulturalny i artystyczny. Wraz 
z Twoją osobą do Miejskiego Centrum 
Kultury weszło wiele nowych inicjatyw i 
pomysłów.. Pokazałaś nam inne oblicze 
kultury i dziś Ci za to dziękujemy. 

Zrealizowałaś z nami wiele projektów 
i programów dotacyjnych. Otworzyłaś 
wiele drzwi. Mieliśmy razem organizo-
wać spektakle w naszym bajkowym te-
atrze, który tak Ci się podobał.

Nie mogę nie wspomnieć, o tym, że powo-
łałaś u nas "Przystań św. Mikołaja", w której 
aktywnie pomagaliśmy uchodźcom z Ukra-
iny. Mogłabym opowiadać wiele o Twoich 
pomysłach – tych zrealizowanych i tych, 
które mieliśmy razem zrealizować. 

Aga miała głowę pełną pomysłów. Jej 
odejście to ogromna strata nie tylko dla 
Nas – Miejskiego Centrum Kul-
tury i Naszego miasta – to 
ogromna strata dla całej 
społeczności kulturalnej.
 
Agnieszko, pozostaniesz w 
naszej pamięci jako czło-
wiek otwarty na problemy 
innych, niezwykle życzliwy, 
bezinteresowny i chętny 
do niesienia pomocy. Byłaś 
osobą nadzwyczaj praco-
witą, odważną i kreatywną. 
Kierowałaś się tezą -  Dom 
Kultury otwarty dla wszyst-
kich - i takie będzie nasze 

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku. 
Obiecujemy. Kończąc pragnę przekazać 
Rodzinie i najbliższym wyrazy najgłębsze-
go współczucia. 

Żegnaj Nasza przyjaciółko.

Monika Szczepańska

udało się zrealizować wiele ważnych pro-
jektów kulturalnych w naszym mieście.

Jej odejście jest ogromną stratą dla kultu-
ry w Ciechocinku i całym regionie. Wielu 
ludzi związanych z kulturą i sztuką wyraża 
swój smutek i żal po tym tragicznym wyda-
rzeniu. Zostanie zapamiętana jako osoba, 
która z pasją i zaangażowaniem pracowała 
na rzecz rozwoju kultury.

Rodzinie, przyjaciołom i bliskim Agnieszki 
Dąbrowskiej składamy najszczersze wyra-
zy współczucia i solidarności w tej trudnej 
dla nich chwili.

fot. Adam
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fot. Adam Willma / naszemiasto.pl
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#Zdaniem Psychologa

JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM?

Co to jest szczęście? Od czego zależy? 
Dlaczego i, w jakich sytuacjach czujemy 
się szczęśliwi? Odpowiedzi na pytania o 
szczęście i jego naturę  próbują udzielić 
filozofowie czy psychologowie. Można po-
wiedzieć, że każdy człowiek dąży do bycia 
szczęśliwym i spełnionym. Przyjrzyjmy się 
zatem ludzkim aktywnościom, które poma-
gają osiągnąć poczucie szczęścia w życiu.

Mamy wiele danych przekonujących o 
tym, że relacje z innymi ludźmi korzystnie 
wpływają na nasz dobrostan. Inni ludzie 
udzielają nam wsparcia emocjonalnego 
w trudnych sytuacjach przez okazywanie 
nam troski i zrozumienia. Możemy po-
wiedzieć, że są buforem, który chroni nas 
przed stresem i zagrażającymi sytuacjami. 
Zapewne większość z nas doświadczyła ze 
strony bliskich nam osób zrozumienia, do-
brej rady, pomocy w znalezieniu rozwiązań 
trudnych problemów.

Dobroczynny wpływ na satysfakcję z życia 
mają również życzliwe działania podejmo-
wane wobec innych ludzi. Psychologowie 
zaobserwowali, że wolontariusze mimo 
opieki nad osobami chorymi czy bezrad-
nymi są szczęśliwsi, chociaż doświadczają 
ogromu nieszczęścia podopiecznych.

Przyrost szczęścia pojawia się także we 
wdzięczności i umiejętności wybaczania. 
Zauważa się, że osoby, które cieszą się 
tym, co przynosi im los i ludzie odczuwają 
więcej satysfakcji i radości w życiu, a umie-
jętność wybaczania pozwala doświadczać 
im więcej pozytywnych i przyjemnych 
emocji.

AUTOR: ANITA KOCZOROWSKA

#ZDANIEM PSYCHOLOGA
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W dużym stopniu na poczucie szczęścia 
wpływa nasza zaradność i umiejętność 
realizacji celów. Jeśli, wiemy co chcemy 
robić i potrafimy zaplanować nasze dzia-
łania w taki sposób, który umożliwi nam 
zrealizowanie zadań, mamy poczucie dumy 
i ogromnej satysfakcji. Najprawdopodob-
niej każdy z nas miał takie doświadczenie 
w swoim życiu. W takich sytuacjach nasze 
poczucie wartości wzrasta, co pozwala 
utrzymać nam dobry nastrój,  a w kon-
sekwencji pozwala zachować poczucie 
szczęścia. Najlepiej, kiedy podejmowane 
przez nas aktywności są zgodne z naszymi 
zainteresowaniami i wartościami. Czujemy 
wtedy większą motywację, towarzyszą 
nam pozytywne uczucie i wzrasta nasze 
zaangażowanie. Jeżeli w aktywność wkła-
damy serce przynosi ona korzyści w po-
staci wzrostu naszej samooceny, poczucia 
kontroli czy poczucia sensu naszego życia. 

Poczucie szczęścia jest także zależne od 
poziomu naszego optymizmu. Obserwuje 
się, że osoby, którym towarzyszy pozy-
tywne myślenie o świecie i innych ludziach 
są szczęśliwsze. Optymizm pobudza nas 
do działania i powoduje wzrost wiary we 
własne możliwości. W nasze zaangażo-
wania wkładamy więcej wysiłku i skutecz-
nie odpieramy pokusy porzucenia naszej 
aktywności, co ostatecznie prowadzi do 
osiągania sukcesów. Psychologowie za-
uważyli, że najlepszą strategią do naucze-
nia się optymizmu jest unikanie pesymi-
stycznego wyjaśniania własnych porażek. 
Jeśli coś się nam nie udaje, nie wychodzi 
często szukamy przyczyn tego stanu w nas 
samych, w naszym cechach. Myślimy, że 

brakuje nam inteligencji, że jesteśmy mało 
bystrzy. Zamartwimy się i rozmyślamy o 
naszych klęskach, co prowadzi do smutku 
i wzrostu pesymizmu. Warto więc próbo-
wać spojrzeć na porażki z innej perspekty-
wy i odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie 
wystąpiły okoliczności zewnętrzne, które 
wpłynęły na to, że nie udało mi się zreali-
zować celów?  

Jeśli pragniemy być szczęśliwi powinniśmy 
nauczyć się dbać o nasze ciało. Czerpanie 
radości z prostych i małych rzeczy w na-
szym życiu może przynosić wiele satys-
fakcji, obniżać napięcie i redukować stres. 
Często nie dostrzegamy dobrych momen-
tów, ponieważ doświadczamy kłopotów i 
trosk, które przysłaniają nam to, co dobre 
i przyjemne. Warto rozejrzeć się i spró-
bować zacząć smakować życie. Wreszcie 
szczęście może nam dać dbałość o na-
sze ciało. Aktywność fizyczna wpływa na 
mózg, dotlenia cały organizm, daje poczu-
cie spełnienia i ogromną satysfakcję. Bada-
nia pokazują, że regularne ćwiczenia mogą 
obniżyć objawy depresji. 

Czasami wydaje nam się, że szczęście jest 
dane nielicznym i my do tej grupy nie na-
leżymy. Może warto wprowadzić w życie 
zmiany, które przyczynią się do wzrostu 
naszego dobrostanu. Nawet niewielkie 
ulepszenia mogą pomóc nam w odczuwa-
niu szczęścia każdego dnia w naszym życiu.

Anita Koczorowska

Źródło: Wojciszke B.(2018). Psychologia społecz-
na. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
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ALDONA NOCNA

SZYMON KATASZEK
#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. 

O Ciechocinku powstało wiele piosenek. 
Niegdyś przebojem był utwór „Na to jest 
Ciechocinek” ze słowami refrenu:

„Na to jest Ciechocinek pełen słońca i róż,
Z stukilowych dziewczynek Greta Garbo i już

Basen sam się uśmiecha, do pływalni więc w mig!
Kto o kulach przyjechał, ten wyjedzie jak smyk.”

Autorami tego popularnego tanga śpie-
wanego przez Tadeusza Faliszewskiego 
są znani i popularni przed wojną kompo-
zytorzy: Zygmunt Karasiński i Szymon 
Kataszek. O pierwszym z nich pisałam 
w grudniowym numerze „Zdroju Ciecho-
cińskiego”, a teraz kolej na  zaprezento-
wanie drugiego pioniera jazzu w Polsce. 
Nie znajdziemy jego nazwiska wśród haseł 
Encyklopedii Muzycznej PWM. Przez wie-
le lat trudno było ustalić nawet datę jego 
śmierci, której okoliczności były na pew-
no tragiczne, bowiem zmarł w 1943 roku, 
w czasie II wojny światowej, a miały różne 
wersje. Kim był muzyk, którego nazwisko 
widnieje na przedwojennych zdjęciach 
balkonu dla orkiestry basenu termalno-so-
lankowego?

Szymon Kataszek urodził się 4 lipca 1898 
roku w Warszawie. Tu po ukończeniu 
szkoły powszechnej uczył się w latach 
1910-14 w Instytucie Muzycznym w klasie 
fortepianu. Poznał wtedy Zygmunta Kara-
sińskiego, który uczył się w klasie skrzy-
piec. Młody Kataszek wstąpił do Polskiej 
Organizacji Wojskowej, służył w legio-
nach, ale jako niepełnoletni został zwol-
niony. Razem z przyjacielem grał w duecie 
w warszawskich kinach jako taper podczas 
projekcji niemych jeszcze wtedy filmów. 
Po wkroczeniu Niemców dorabiał w re-
stauracjach. Ożenił się, a kiedy wybuchła 
wojna polsko-bolszewicka, wziął w niej 
udział. Był członkiem orkiestry wojskowej 
Komendy Miasta Warszawy.

W 1921 r. wyjechał do Gdańska. Razem 
z przyjacielem  Zygmuntem Karasińskim, 
bez pieniędzy i dokumentów, z pomocą 
zaprzyjaźnionego marynarza, nielegalnie 
wypłynęli do Niemiec w poszukiwaniu 
pracy. Po różnych perypetiach dotarli do 
celu, jakim był Berlin. Karasińskiemu uda-
ło się zaangażować do 20-osobowej orkie-
stry w kawiarni Vaterland. Potem trafił do 
orkiestry Harry’ego Spielera i nauczył się 
improwizować. Natomiast Kataszek miał 
mniej szczęścia, nigdzie się nie znalazł pra-
cy i wrócił do Polski.

Los znowu połączył rówieśników. W 1922 
roku dali koncert w kawiarni „Ziemiań-

Aldona Nocna

ska”, jednak zaprezentowane przeróbki 
utworów kompozytorów klasycznych nie 
spodobały się słuchaczom. W prasie pi-
sano o profanacji sztuki przez jazz-bandę 
(sic!). W listopadzie 1922 roku muzycy 
otrzymali propozycję występu podczas 
otwarcia nowego lokalu rozrywkowego 
w Warszawie. Była to Oaza przy ul. Wierz-
bowej 9. Artyści zostali poproszeni o to, 
by w repertuarze nie było muzyki salo-
nowej, lecz coś nowego. I rzeczywiście 
było to coś nowego. Wieczorny występ 
orkiestry pod kierunkiem Zygmunta Ka-
rasińskiego 29 listopada 1922 roku uznaje 
się za pierwszy koncert jazzowy w Polsce. 
W skład zespołu weszli: pianista Szymon 
Kataszek, trębacz Kazimierz Englard, gra-
jący na banjo Fred Melodyst i czarnoskóry 
perkusista Sam Salvano, który także śpie-
wał i stepował.

W 1924 roku nakładem wydawnictwa 
Syrena Record ukazała się wspólna płyta 
przyjaciół. Niebawem ich nazwiska firmo-
wały jedną z najlepszych w latach II Rzecz-
pospolitej orkiestr tanecznych Karasiński 
& Kataszek Jazz-Tango Orkiestra, w skład 
której wchodzili różni muzycy. Specjalizo-
wali się w stylu chicagowskim i dixielan-
dzie. Stali się bardzo popularni.

Szymon Kataszek występował w Teatrze 
Syrena, Morskie Oko i Wesoły Wieczór, 
na dancingach słynnej warszawskiej Ad-
rii i krakowskim „Casanowie”, w Gdyni, 
Krynicy, Łodzi i Zakopanem. W latach 
1935-36 odbył tournee po Europie i Bli-
skim Wschodzie. Skomponował muzykę 
do rewii „Wielki marsz” i filmów: „Serce 
na ulicy” oraz „Legion ulicy”. Wspólnie 
z Zygmuntem Karasińskim napisał przebój 
„Każdemu wolno kochać”. Wiele osób nuci 
jego utwory: „Czy pamiętasz tę noc w Za-
kopanem?”, „Czy pani mieszka sama?” Do 
dziś wzrusza „Serce matki” śpiewane przez 
Mieczysława Fogga. Miał duże poczucie 
humoru. Bawił publiczność tym, że grał, 
stojąc tyłem do fortepianu.

Warto wspomnieć, o czym nie piszą auto-
rzy książek i artykułów o przedwojennym 
jazzie, że w sezonie letnim orkiestra Ka-
rasiński & Kataszek Jazz-Tango Orkiestra 
przez kilka lat grała do tańca w Ciecho-
cinku. Występowała w kawiarni basenu 
termalno-solankowego między tężniami, 
o której muzycy skomponowali fokstrota, 
reklamując go, że jest tu najmilej, „bo tam 
się czujesz młodszy o dziesięć lat”, „a każda 
z pań wygląda jak róży kwiat”. Wspomnia-
ne tango „Na to jest Ciechocinek” zostało 
wydane razem z nutami i słowami, więc 
każdy mógł zagrać ten utwór w swoim 
domu. Zachowała się też świetna fotogra-
fia muzyków ubranych w stroje kąpielowe 
i trzymających instrumenty, siedzących 
na skoczni pływalni. Wydrukowana była 
w prasie i stanowiła ciekawą reklamę Cie-
chocinka.

14 sierpnia 1932 r. w parku Zdrojowym 
odbyła się Wielka Rewia Muzyczna - Kon-
kurs Popularnych Kompozytorów Scen 
Polskich i Zagranicznych Artura Golda, 
Szymona Kataszka, Zygmunta Karasiń-
skiego i Jerzego Petersburskiego na utwór 
muzyczno - taneczny. Imprezę zakończył 
koncert połączonych zespołów Golda-Pe-
tersburskiego i Kataszka-Karasińskiego. 
Dochód z imprezy był przeznaczony na ak-
cję dożywiania dzieci w Ciechocinku.

Z zachowanego rocznika „Zdroju Ciecho-
cińskiego” z 1933 roku można dowiedzieć 
się o pobycie Szymona Kataszka i Zyg-
munta Karasińskiego, Artura Golda i Jerze-
go Petersburskiego oraz Freda Melodysty 
w uzdrowisku. Muzycy występowali wielu 
miejscach. W hotelu Müllera w niedziele 
i święta odbywały się podwieczorki ta-
neczne orkiestry pod dyrekcją Freda Me-
lodysty. Z kolei w restauracji Europa na 
dancingach codziennie wieczorem grała 
orkiestra jazzbandowa połączonych ze-
społów Golda-Petersburskiego i Katasz-
ka-Karasińskiego. Koncerty muzyków na 
pływalni i w Cafe Europa transmitowało 
Polskie Radio w lipcu 1933 r. 

Po wybuchu II wojny światowej Szymon 
Kataszek uciekł  do Lwowa. Grał w orkie-
strze w klubie „Imperial”. W 1941 roku po-
wrócił do Warszawy i trafił do getta. Dy-
rygował tu  orkiestrą Służby Porządkowej. 
Zginął rozstrzelany przez Niemców na Pa-
wiaku 22 maja 1943 roku. Pozostawił po 
sobie wiele przebojów, melodyjne utwory 
z elementami jazzu i wiele płyt z muzyką 
taneczną. Żal, że jego karierę przerwała 
wojna.

fot. w
ikipedia.org
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Konferencja nie tylko dla seniorów
W Miejskim Centrum Kultury w Ciecho-
cinku miała miejsce konferencja pt. “Stop 
manipulacji, nie daj się oszukać”. Inicjato-
rem wydarzenia był Burmistrz Ciechocin-
ka, Jucewicz Jarosław, Stowarzyszenie 
MANKO – Głos Seniora oraz Miejska Rada 
Seniorów z Przewodniczącą Wiesławą Ta-
ranowską na czele. Partnerem spotkania 
było Uzdrowisko Ciechocinek S.A. 

“Bezpieczeństwo seniorów jest dla nas 
niezwykle ważne, dlatego cieszę się, że ak-
cja „Stop manipulacji – nie daj się oszukać” 
odbywa się także w Ciechocinku. Nigdy za 
dużo takich akcji, które promują bezpiecz-
ne zachowanie.” – mówiła Joanna Boro-
wiak, poseł na Sejm RP.

Na miejscu nie zabrakło wystąpień, filmów 
oraz materiałów edukujących dla starszych 
ludzi w kwestii unikania i rozpoznawania 
manipulacji.
 
Całą konferencję uświetnił piękny występ 
zespołu “Scena Marzeń” działającego przy 
Klubie Seniora + Niezapominajka w Cie-
chocinku.  

Dziękujemy wszystkim za obecność!

Ciechocinek otrzymał certyfikat “Gminy 
Przyjaznej Seniorom”. Wyróżniony został 
m.in. Klub Senior+ Niezapominajka, Sto-
warzyszenie Nasza Ostoja, Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej oraz partnerzy.

Głos seniora, stowarzyszenie MANKO w 
ramach programu “Gmina Przyjazna Senio-
rom”, do którego nasze miasto przystąpiło 
kilka lat temu, złożyło na ręce Burmistrza 
Ciechocinka Jarosława Jucewicza certyfi-
kat “Gminy Przyjaznej Seniorom”.

Chciałem podziękować Radzie Seniorów 
na czele z przewodniczącą Miejskiej Rady 
Seniorów Wiesławą Taranowską za wspól-
ne zorganizowanie konferencji “Stop Mani-
pulacji – nie daj się oszukać”.  Ciechocinek 
został zauważony i doceniony, a impreza 
rozeszła się w mediach ogólnopolskich, 
stanowiąc doskonałą promocję dla nasze-
go uzdrowiska. Dziękuję również Radnym, 
bo to też ich zasługa. – mówił Burmistrz 
Ciechocinka Jarosław Jucewicz. 

Konferencja była bardzo ważna – tema-
tycznie ukierunkowana do osób senio-
ralnych, ale nie tylko. Narodziło się wiele 
grup, które oszukują głównie seniorów. 
Osoby uczestniczące w konferencji wycią-
gnęły bardzo dużo z tego spotkania i mam 
nadzieję, że będą dzielić się wiedzą ze 
swoimi bliskimi. Bardzo dziękuję Radnym, 
że nasza gmina przystąpiła do programu 
Gmina Przyjazna Seniorom. Z tego tytułu 
możemy korzystać ze szkoleń i różnych 
propozycji np. webinariów. Miejska Rada 
Seniorów została również doceniona. Je-
steśmy dumni z tego wyróżnienia, Głos 
Seniora jest wydawany również za granicą.  

Podziękowania należą się także dla Biura 
Promocji za nieodzowną pomoc przy or-
ganizacji. – dodaje Wiesława Taranowska 
– Przewodnicząca Rady Seniorów. 

GMINA PRZYJAZNA 
SENIOROM

Certyfikat partnera kampanii – „Bezpiecz-
ny senior – Stop Manipulacji” otrzymali:
– Uzdrowisko Ciechocinek S.A.,
– Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku,
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
– Stowarzyszenie "Nasza Ostoja".

Dyplom uznania za działalność na rzecz 
seniorów przyznany został dla:
– Stowarzyszenia "Nasza Ostoja",
– Klubu Senior+ Niezapominajka wraz z 
grupą artystyczną “Scena Marzeń”.

Wyróżnienie – Certyfikat partnerstwa 
Ogólnopolskiej Karty Seniora otrzymali:
– Uzdrowisko Ciechocinek S.A.,
– Sanatorium Uzdrowiskowe Sanvit,
– Sanatorium Uzdrowiskowe Krystynka,
– Sanatorium Uzdrowiskowe Promień.

Honorowy tytuł Ambasadora Kampanii 
przyznany został Wiesławie Taranowskiej 
– Przewodniczącej Miejskiej Rady Senio-
rów, której wkład w rozwój środowiska 
senioralnego w Ciechocinku jest nie do 
przecenienia. Z dumą gratulujemy!
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Koza w Ciechocinku
W ostatnie dni karnawału na ciechociń-
skich drogach można było spotkać barw-
ny korowód przebierańców w maszkarach 
zwierzęcych, a między nimi najważniejsza 
- Koza. 

W tym roku było kolorowo, wesoło i nie-
zwykle ciekawie. Uważam, że warto chwa-
lić się tak wspaniałą i żywą, regionalną tra-

Zapusty na Kujawach
...bo tradycjo to rzecz świnto. 
Każden Kujawiok o nji paminto. 
Przodki num to zostawili,
Chodzić z Kozum nałuczyli.

  Zapusty kujaskie nie umirajum
  Ji łod pokoliń wesele num dajum. 
  Chodzum Kozy te z Lubanio ji te z Wińca, 
  Ji z Bundkowa ji z Żabińca.

Wiosnurn Kozy sie zbirajum
Ji złum zime wyguniajum.
Koza w łorszaku je najważnijszo, 
Jinszych postaciów sie nie pumnijszo.

  Ubrano w prześciradło Koza Biało 
  Tryko i bodzie ludzi śmiało.
  Meczy, straszy, dokazuje,
  Na paninki wciunż filuje.

 Dziewuchy za płotym stojum, 
Bo sie Biały Kozy bojum.
Nie wiedzum i bojum sie,
Co tyn Kozidłod nich kce?

  Teroz Bociun długonogi 
  Szczypie w łydki te niebogi. 
  Dziób roztwiro - kle, kle, kle: 
  „Tum w zieluny sukni kce!"

Niedźwidź już sie łobudziuł 
Ji wesoły idzie do ludzi.
Pokazywo brunzowe futerko 
Paninkum zaglundo w lusterko.

  Ryczy, kolibie się, tańcuje, 
  Z chłopamy tyż się baruje.
  Latoś przyloz Diabeł z widłamy 
  Ji plunto sie pod nogamy.

Sum maszkaruny ji szkielety
Co godajum że trza iść do swoji mety. 
Wszystkich straszy Kostucha,
Bo trzymo kose kole łucha.

  Dziod i Baba wciunż tańcujum 
  Ji śmiercium sie nie zajmujum. 
  Muzykanty graium jak najinte, 
  By zwabić wiosne na przynynte.

Harmunio gro, trumba trumbi. 
Skrzypki łkajum, bymbyn bymbni. 
Chłopaki zwunium ji brzunkajum 
Rychłum wiosne oznajmiajum.

      Młodo Para mo zmortwinie, 
      Bo melunik spod na zimie. 
      Niechybnie Kuń go zdeptał. 
      Ji ozdobum być już przestał-.

W Tłusty Czwartek ji w Łostatki 
Trza pozbirać różne datki
Przebirańcy nie próżnujum, 
Gospodynie nagabujum.

  Siora kłanio się prosi,
  Bo wart funta każden grosik. 
  Punczki sum, jojka ji szynki, 
  Flaszka naliwki lo paninki.

Gdy Zapusty, to wesele,
Nowe siły w każdem ciele.
Niedwabne wstunżki fruwajum 
A w kapeli skocznie grajum.

  W Łostatki wszystkie bawium sie, 
  Bo Podkoziełek tego kce.
  Ło północy śledzia sie ji 
  Bo zaczyno sie już Postu Dni.

Cichnum głosy i muzyka.
Już popiołym trza łeb sypać. 

  Niech każden Kujawiok o Kozie wi 
  Ji otwiro jij bramy i dźwi.
  Gdzie Koza po wsi nie chodzi 
  Tam dobry plun sie nie rodzi!

7.04.2019r.
Krystyna Maria Gradowska

dycją - mówiła pani Barbara, kuracjuszka z  
Międzyrzecza. Organizatorem Zapustów 
Kujawskich w naszym mieście było Miej-
skie Centrum Kultury. 

Poniżej umieszczamy fonetycznie ujęty 
w gwarze kujawskiej wiersz Krystyny 
Gradowskiej, który nawiązuje do tradycji 
zapustów.

Ferie w MCK

Tegoroczne ferie w Miejskim Centrum Kul-
tury cieszyły się ogromnym zainteresowa-
niem. Animatorzy przygotowali dla dzieci 
i młodzieży szkolnej szeroką ofertę zajęć. 
Dzieci mogły wziąć udział w kulinarnej 
podróży w czasie. Same przygotowywały 
ciasto chlebowe oraz formowały bochenki.

Nie zabrakło wizyty w Muzeum Warzelni 
Soli, pani Agnieszka Kraszewska oprowa-
dziła uczestników po zabytkowym obiek-
cie, a następnie po parku Zdrojowym. 
Dzieci wykonały również własnoręcznie 
lampiony. W ramach programu uczestnicy 
odwiedzili Ranczo pod Olszyną, gdzie mo-
gli spróbować swoich sił w siodle, przeje-
chać się tramwajem, czy postrzelać z pneu-
matycznej wiatrówki.

Był też czas na ozdabianie przedmiotów z 
drewna metodą decoupage, gry planszowe 
i wspólną integrację. A to tylko kilka z za-
jęć,  które towarzyszyły dzieciom przez te 
dwa tygodnie.

fot. MCK

fot. M
CK
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Muszla Koncertowa 
Park Zdrojowy w Ciechocinku

ORGANIZATORZY

Wielkanocnycny
JJarmarkPowiatowy

1-2 kwietnia 2023

Program:

Sobota 1 kwietnia
• 11.00 - Warsztaty robienia palm wielkanocnych
• 13.00 - Zespół „Kapela nie do zdarcia” działająca przy SP1 
w Ciechocinku
• 13.30 - Tymoteusz Matuszak i Bartosz Szczerbicki z sekcji 
gitarowej MCK prowadzonej przez K. Toczko PARTyzant
• 14.00 - Orkiestra „Vabank”
• 15.00 - Koncert Jacka Szyłkowskiego

Niedziela 2 kwietnia
• 13.00 - Chór Żeński „Cordiale Coro”
• 13.30 - Szkolny Zespół Folklorystyczny z ZS1 Cen-
trum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kuj.
• 14.00 - Sandra Wesołowska i Jakub Osiński oraz 
zespoły Moniuszki i Olimpic działające przy SP3 w 
Ciechocinku
• 15.00 - Koncert Andrzeja Kubackiego

Atrakcje:

gra terenowa  „znajdź jaja wielkanocne”sprzedaż żywych roślin

spotkanie z Zajączkiem Wielkanocnym
występy artystyczneanimacje i warsztatylokalni wystawcy

świąteczne rękodzieło karuzelagastronomiaswojskie specjały
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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: 17.04, 31.07, 06.11.
• Dziarski Tomasz t.dziarski@ciechocinek.pl:  24.04, 07.08, 13.11.
• Kędzierska Jolanta j.kedzierska@ciechocinek.pl: 08.05, 14.08, 20.11.
• Lipiński Kazimierz k.lipinski@ciechocinek.pl: 15.05, 21.08, 27.11.
• Marzec Robert r.marzec@ciechocinek.pl: 22.05, 28.08, 04.12.
• Rosiński Paweł p.rosinski@ciechocinek.pl: 29.05, 04.09, 11.12.
• Rybczyńska Agnieszka a.rybczynska@ciechocinek.pl: 05.06, 11.09, 18.12.
• Skibiński Daniel d.skibinski@ciechocinek.pl: 12.06, 18.09.
• Skotnicki Wojciech w.skotnicki@ciechocinek.pl: 19.06, 25.09.
• Sobieraj Sebastian s.sobieraj@ciechocinek.pl: 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 lokali użyt-
kowych, terenów pod prowadzenie kawiarni lub ogródka 
piwnego, pawilonów handlowych oraz szaletów publicz-
nych. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można 
uzyskać w pokoju 3 w II budynku Urzędu Miejskiego (ul. 
Kopernika 19) oraz telefonicznie (54 416 18 00, 54 281 
86 24, 54 281 86 20). Zastrzega się prawo odwołania lub 
unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Zeskanuj kod i sprawdź szczegóły 
aktualnych przetargów

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

TEREN POD PROWADZENIE KAWIA-
RENKI LETNIEJ UL. ARMII KRAJOWEJ

120 m2

TEREN POD PROWADZENIE 
KAWIARENKI LETNIEJ/OGRÓDKA 

PIWNEGO PARK ZDROJOWY

200 m2

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

      18,39 m2

LOKAL UŻYTKOWY PRZY 
 UL. BRONIEWSKIEGO 13

45,88 m2

LOKAL UŻYTKOWY W BUDYNKU 
PRZY UL. STOLARSKIEJ 6A

70,97 m2

DZIERŻAWA SZALETU PUBLICZNEGO
 W PARKU TĘŻNIOWYM

46,99 m2

LOKAL UŻYTKOWY PRZY ULICY 
BRONIEWSKIEGO 3/1

36,00 m2

LOKAL UŻYTKOWY PRZY
 ULICY MICKIEWICZA 14

67,24 m2

PAWILON HANDLOWY
NR 5 PRZY UL. PIEKARSKIEJ 2

      23,23 m2
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Luty pełen wrażeń w LO CiechocinekLuty pełen wrażeń w LO Ciechocinek
Noc filmów i gier planszowych

Wykład w sprawie używek
 i cyberprzemocy

Warsztaty w Bydgoszczy

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Uczniowie naszego liceum mieli w tym 
miesiącu okazję odejść od książek i spę-
dzić wspólnie noc na oglądaniu filmów 
i graniu w gry planszowe oraz szachy. Im-
preza została zorganizowana z inicjatywy 
samorządu uczniowskiego we współpracy 
z dyrektorem naszej szkoły Jakubem Krze-
wińskim. Była to okazja integracji całego 
liceum oraz chwilowego odpoczynku od 
nauki, który - jak oceniła uczennica nasze-
go liceum - był bardzo korzystny. Sami na-
uczyciele, którzy opiekowali się uczniami 
w ciągu nocy, byli zachwyceni organizo-
wanymi wśród uczniów rozrywkami, dzię-
ki którym spędzili przyjemnie czas.

Nasze LO odwiedził prokurator Adam 
Blecharczyk. Jego wizyta miała na celu 
uświadomienia młodzieży, jakie są możli-
we konsekwencje prawne związane z za-
żywaniem nielegalnych substancji bądź 
stosowaniem cyberprzemocy. Jest to dość 
ważny temat, który powinien być szeroko 
poruszany w społeczeństwie, aby zapobie-
gać niewłaściwemu postępowaniu wśród 
młodzieży. Samo spotkanie zbudziło spore 
zainteresowanie wśród uczniów naszego 
liceum, którzy z chęcią zadawali pytania 
natury prawnej, co można uznać za dużą 
świadomość na temat odpowiedzialności 
karnej.

Z inicjatywy prof. Krzysztofy Urbańskiej-
-Włoch uczniowie klas czwartych wzięli 
udział w „Praktycznych warsztatach dla li-
cealistów” organizowanych przez Wydział 
Farmaceutyczny Collegium Medicum im. 
L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Młodzież wysłuchała następujących wy-
kładów:
• COVID w laboratorium mikrobiologicz-
nym. Kompleksowa diagnostyka zakażeń 
wirusem SARS – CoV2 ,
• Metody oczyszczania związków orga-
nicznych,
• Jak funkcjonuje nowoczesne laborato-
rium medyczne.

Zajęcia wzbogaciły wiadomości i umiejęt-
ności uczestników, kształtując postawę 
świadomego korzystania z zasobów pre-
zentowanych treści.

Dominik Paczkowski

Czwartoklasiści mieli możliwość uczestni-
czenia w nietypowej lekcji języka polskie-
go, bowiem pod opieką prof. Aldony Noc-
nej uczestniczyli w spotkaniu z Pawłem 
Nowakiem w czytelni - galerii MBP. Ar-
tysta opowiadał o swoich pracach z cyklu 
„Aspekty przemijania”. Uczniowie dowie-
dzieli się wiele o  technice reliefu,  usły-
szeli piękną opowieść o aleksandrowskim 
dworcu kolejowym, który był tematem 
wystawy. Wydarzenia takie jak te służą 
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temu, aby rozwijać młodzież kulturowo, 
gdyż sztuka jest ważnym elementem życia  
człowieka. Niektóre uzdolnione plastycz-
ne osoby pod wpływem tego wykładu 
mogły rozszerzyć swoją wiedzę o nowe 
doświadczenia, poznając nowe techniki. 
Trzeba pamiętać, że wśród młodzieży jest 
dużo utalentowanych osób, fascynujących 
się rysunkiem, malarstwem lub fotografią 
i trzeba doceniać owe talenty i dbać o ich 
rozwój, czemu – moim zdaniem - mogą 
posłużyć takie wydarzenia.
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"To, czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, do-
broć, cierpliwość, poczucie humoru, komfort, lekcje życia oraz, co najważniejsze, ciasteczka."

Rudolph Giuliani

Misją Przedszkola Samorządowego nr 2 
im. „Kubusia Puchatka”  w Ciechocinku 
jest wychowanie najmłodszego  pokolenia 
w duchu  fundamentalnej wartości, jaką 
jest szacunek i empatia wobec drugiego 
człowieka. Niewątpliwie jedną z najsilniej-
szych więzi jakie odczuwa dziecko, jest 
bezwarunkowa miłość  do babci i dziadka, 
którzy odwzajemniają się swoim wnukom 
pokładami nieskończonej się cierpliwości, 
czułości i uwielbienia.

Nasze przedszkolaki zawsze pamiętają o 
Dniu Babci i Dziadka, każdorazowo przy-
gotowując dla nich niespodziankę. W tym  
roku dzieci zaprosiły swoich najbliższych  
do Kina "Zdrój" w Ciechocinku, gdzie na 
dużej scenie śpiewająco i tanecznie  zło-
żyły ukochanym dziadkom i  babciom 
najlepsze życzenia z okazji ich święta. 
Uroczystość  uświetnili swoją obecnością 
zaproszeni goście: Burmistrz Ciechocinka 
- Jarosław Jucewicz,  prezes Uzdrowiska 

Ciechocinek S.A. - dr Marcin Zajączkowski 
oraz  zaprzyjaźnieni seniorzy z klubu Se-
nior+ Niezapominajka.

Na scenie nie brakowało silnych emocji. 
Każda z grup zaprezentowała  repertuar 
obfitujący nie tylko  w dużą dawkę miłości, 
ale także porcję dobrego humoru. Skecz 
„Dziadek” w wykonaniu dzieci 3-letnich 
rozbawił do łez, natomiast „Zimowa Po-
leczka” Króliczków rozczuliła zebranych 
gości. Przedszkolaki z grupy Kangurków 
wykonały inscenizację taneczną do melo-
dii z kultowej polskiej komedii „Nie lubię 
poniedziałku”, a Tygryski w piosence „Do-
bre duszki-dziadek i babunia” zapewni-
ły o swoim uwielbieniu. Chłopcy z grupy 
„Sówek” zatańczyli energetyczny  taniec z 
miotłami . Całość uświetnił występ Przed-
szkolnej Orkiestry Strażackiej. Grupa, któ-
ra zaprezentowała się w tańcu torreado-
rów do utworu z opery „Carmen” Georgesa 
Bizeta wzruszyła  również nastrojową pio-

senką „Światełko Basi”, oczarowując ze-
branych nie tylko wykonaniem ale również  
świetlnymi efektami.

Ten dzień był wyjątkowy zarówno dla wy-
stępujących przedszkolaków, jak i zebra-
nych gości. Pełen emocji, uśmiechu i dumy 
dziadków i babć ze swoich rozśpiewanych                                                          
i roztańczonych wnucząt, ale także dumy 
nauczycielek, które z pełnym zaangażo-
waniem przygotowały dzieci do wystę-
pu. Koncert prowadzony przez dyrektor 
przedszkola panią Iwonę Rutecką nagro-
dzony został gromkimi brawami przez licz-
nie zgromadzoną widownię. Z pewnością 
dzieci, jak i ich najbliżsi  z niecierpliwością 
oczekują  kolejnego dnia Babci i Dziad-
ka. Przedszkolaki zachęceni tak ciepłym 
przyjęciem planują już kolejny występ, w 
którym będzie można ich podziwiać już 
wkrótce. 

Katarzyna Dębska
Marzena Klat - Cichorz

Przedszkole "Kubusia Puchatka"
wystąpiło dla Babci i Dziadka

fot. Przedszkole Sam
orządow

e nr 2
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W ciechocińskiej Hali Sportowej odbył 
się turniej piłki nożnej Osirek Kids dla 
rocznika 2016. W  turnieju udział wzięły 
drużyny takie jak: Zdrój OSiR Ciechocinek  
Mustang Ostaszewo, Pomorzanka Gru-
dziądz, Start Stawki oraz Viking Aleksan-
drów Kujawski.Wszystkie drużyny zagrały 
systemem każdy z każdym. Na turnieju nie 
wyłoniono zwycięskiej drużyny w ramach 
zdrowej konkurencji i rywalizacji. Turniej 

Najlepsi zawodnicy:

Najlepszy Bramkarz Turnieju
Szymon Krośnicki 

(Pomorzanka Grudziądz)

Najlepszy Strzelec Turnieju
Franciszek Skibiński

 (Viking Aleksandrów Kujawski)

Najlepszy Zawodnik Turnieju
Filip Modrzejewski

 (Zdrój OSiR Ciechocinek)

Król Żonglerki
Mateusz Szczepański

 (Zdrój OSiR Ciechocinek)

OSIREK Kids dla rocznika 2016

miał być dobrą zabawą dla najmłodszych. 
Podczas turnieju przeprowadzono turniej 
żonglerki, a na sam koniec wyłoniono naj-
lepszych zawodników w kategoriach ta-
kich jak: najlepszy bramkarz, strzelec oraz 
zawodnik turnieju.

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zaba-
wę!
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Wyprawa do Afryki

Glutki w SP3
Ciągnące, lepkie, błyszczące, miłe w doty-
ku -  "glutki". Uczniowie klasy 2a uczestni-
czyli w warsztatach "Slime" poprowadzo-
nych przez p. Martynę Jastrzębską wraz z 
uczennicami z kl. 8 b - Niną, Zosią, Alicją i 
Natalią. Dzieci mogły stworzyć slima we-
dług własnego pomysłu. Same wybierały 
kolor i dodatki. To była nie tylko świetna 
zabawa, ale również okazja do poznania 
świata chemicznych eksperymentów.

Uczniowie klasy 3a Szkole Podstawowej nr 
3 oczami wyobraźni udali się w podróż po 
Afryce, a to wszystko dzięki książce „Afry-
ka Kazika”. Wraz z głównym bohaterem 
książki Kazimierzem Nowakiem przemie-
rzyli afrykańską pustynię, sawannę oraz 
dżunglę. Poznali zwierzęta, krajobrazy, 
klimat i życie mieszkańców tego konty-
nentu. Niezwykła kultura mieszkańców 
Afryki zainspirowała dzieci do wykonania 
przepięknych masek tubylców. W ramach 
podsumowania lektury uczniowie mieli za 
zadanie stworzyć zamknięty w pudełku 
świat odkryty na stronach książki.

23 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 zor-
ganizowano dzień otwarty dla przyszłych 
pierwszoklasistów i ich rodziców. Każdy 
mógł zaobserwować bogatą ofertę edu-
kacyjną szkoły, wziąć udział w grach, za-
bawach i pokazach naukowych, a także 
porozmawiać z uczniami i nauczycielami. 
Uczniowie przygotowali dla miłych gości 
wiele niespodzianek i słodki poczęstunek. 

DZIEŃ OTWARTY W SP1
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1. Włókniarz Toruń
2. Młoda Włocławianka Włocławek
3. Zdrój OSiR Ciechocinek
4. AP Młode Talenty Toruń
5. Football Academy Grudziądz

Najlepszy bramkarz: Modrzejewski Mi-
kołaj (Włókniarz Toruń)
Najlepszy zawodnik: Wandowicz Franek 
(Włókniarz Toruń)
Król Żonglerki: Olek Sobieszczyk (Zdrój 
OSiR Ciechocinek)

Turniej Piłki Nożnej 
dla rocznika 2010

Klubowy Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 
2010 odbył się w połowie lutego. Udział 
w turnieju wzięło 5 drużyn: Włókniarz 
Toruń, Młoda Włocławianka Włocławek, 
Młode Talenty Toruń, Football Academy 
Toruń oraz Zdrój OSiR Ciechocinek. Dru-
żyny zagrały systemem każdy z każdym. 
Po klikgodzinnych zmaganiach wyłonio-
no zwycięzców turnieju, którymi okazała 
się być drużyna z Torunia. Każda druży-
na otrzymała pamiątkowy puchar oraz 
dyplom. Wyróżniono także najlepszego 
bramkarza i zawodnika turnieju. Prze-
prowadzono także konkurs na Króla Żon-
glerki, którym został Olek Sobieszczyk 
z miejscowej drużyny. Poniżej przedsta-
wiamy kwalifikację turnieju:

Podsumowanie Klubowego Turnieju Piłki Nożnej dla rocznika 2013

Justyna Malinowska

Klasyfikacja końcowa:

1. Siniarzewianka Zakrzewo
2. Run Chłodnia
3. Staranierii AK
4. Fifacze
5. Hybryda Brześć Kujawski

Najlepszy bramkarz: Kamil Nowak
Najlepszy zawodnik: Filip Kuczyński

Otwarty Turniej 
Piłki Nożnej

Niedawno otwarta Hala pneumatyczna 
Ośrodka Sportu i Rekreacji nie ma chwili 
wytchnienia. 11 lutego odbyło się kolejne 
regionalne wydarzenie - Otwarty Turniej 
Piłki Nożnej.

Udział w turnieju wzięło 5 drużyn: Hy-
bryda Brześć Kujawski, Fifacze, Sinia-
rzewianka Zakrzewo, Stranierii AK i Run 
Chłodnia. Wszystkie ekipy zagrały ze 
sobą systemem każdy z każdym. Po kilku-
godzinnych zmaganiach wyłoniono zwy-
cięską drużynę. Każda drużyna otrzymała 
pamiątkowy puchar oraz dyplom. Wyróż-
niono także najlepszego bramkarza i za-
wodnika turnieju. Poniżej przedstawiamy 
kwalifikację turnieju:

Coroczny walentynkowy turniej za nami. 
Ekipy podzielono na cztery grupy, z któ-
rych wychodziły po dwie najlepsze. Wy-
łonionych 8 drużyn zagrało systemem 
pucharowym. Para Dąbrowska/Ziółkow-
ski zwyciężyła w turnieju nie przegrywa-
jąc żadnego spotkania. Na drugim miej-
scu znalazła się para Szumin/Woźniak, 
na trzecim Ratuszniak/Wiśniewski, a na 
czwartym Tomczak/Rowicki. 

Uczestnikom i Kibicom dziękujemy za 
przybycie i serdecznie zapraszamy na ko-
lejne nasze imprezy!

Klasyfikacja końcowa:

1.Dąbrowska/Ziółkowski
2.Szumin/Woźniak
3.Ratuszniak/Wiśniewski
4.Tomczak/Rowicki
5 - 8.Stawujak/Smolarz
5 - 8.Graczyk/Suszek
5 - 8. Malinowska/Malinowski
5 - 8. Błażejewska/Krzeszewski.

 Turniej 
Walentynkowy

 dla Par
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19 lutego 2023 roku w Hali Pneuma-
tycznej odbył się Klubowy Turniej Pił-
ki Nożnej dla rocznika 2013. Udział w 
turnieju wzięło 5 drużyn: Zdrój OSiR 
Ciechocinek, Akademia Piłkarska 
Młode Talenty, Akademia Piłkarska 
KS WDA  Świecie, Juventus Academy 
Toruń oraz Akademia Młodego Piłka-
rza Czernikowo. Po kilku godzinach 

zmagań wyłoniono zwycięzców tur-
nieju, którymi okazała się być drużyna 
ze Świecia. Każda drużyna otrzymała 
pamiątkowy puchar oraz dyplom. Wy-
różniono także najlepszego bramkarza 
i zawodnika turnieju. Przeprowadzono 
także konkurs na Króla Żonglerki, któ-
rym został zawodnik z Czernikowa.

Poniżej przedstawiamy kwalifikację 
końcową turnieju:

1. Wda Świecie
2. AP Młode Talenty Toruń
3. AMP Czernikowo
4. Zdrój OSiR Ciechocinek
5. Juventus Academy Toruń

Najlepszy bramkarz: Michał Czarnecki 
(AMP Czernikowo)
Najlepszy zawodnik: Norbert Łoś (AP 
Młode Talenty)

Ogromnie dziękujemy za wsparcie 
przy organizacji imprezy CKS Zdrój 
Ciechocinek. Dziękujemy wszystkim 
za udział i zapraszamy na kolejne na-
sze imprezy!
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Pierwsze dni marca okazały się bardzo 
owocne w medale. W naszym mieście 
odbywały się XXIV Indywidualne Mi-
strzostwa Kujawsko-Pomorskiego OZB 
Kadetów, Juniorek i Juniorów w boksie, 
Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży Kadetek oraz turniej selek-
cyjny do Kadry Narodowej Młodzików!  

Na listę medalistów wpisali się: 

Julia Jaskrowska, która zdobyła złoty me-
dal w wadze do 51 kg oraz została wy-
brana najlepszą młodziczką turnieju.

Krystian Kornacki, który w finale wagi 48 
kg zwyciężył przez RSC w pierwszej run-
dzie i zdobył złoty medal.

Igor Piotrowski po dwóch zwycięstwach 
w pierwszej rundzie zwyciężył w kate-
gorii do 52 kg i również zostaje wybrany 
najlepszym Kadetem.

Gabriel Pietrzak, który po dwóch wal-
kach i emocjonującym finale zdobywa 
Mistrzostwo Okręgu w wadze +80 kg.

Dominik Kornacki i Dominik Miś, którzy 
zdobyli srebrne medal w kategorii odpo-
wiednio 51 kg i 54 kg.

Weronika Łęgowska i Kacper Jaskrowski, 
którzy zdobyli brązowe medale w kate-
gorii odpowiednio do 48 kg i do 63 kg.

Nasi pięściarze zdobyli 4 złote, 2 srebrne oraz 2 brązowe medale. Ogromne brawa!

GRAD MEDALI  DLA REPREZENTANTÓW
 CIECHOCIŃSKIEGO KLUBU CKB POTĘŻNIE

Aleks Puczyński otrzymał z rąk Burmi-
strza Ciechocinka Jarosława Jucewicza 
nagrodę za wybitne osiągnięcia sporto-
we.

Aleks jest jednym z dwójki chłopców z 
województwa kujawsko-pomorskiego, 
którym udało zakwalifikować się do ści-
słej Kadry Polski. Udowodnił, że posiada 
ogromny potencjał piłkarski i motorycz-
ny. Zawodnik w roku 2022 został wyse-
lekcjonowany w kategorii U-11 spośród 
ponad 3000 uczestników otwartych obo-
zów Polish Soccer Skills.

Członkowie Rady Sportu jednogłośnie 
przyznali nagrodę sportową dla Aleksa 
Puczyńskiego w wysokości 1.000,00 zł. 
Gratulujemy i życzymy dużo sukcesów!

Nagroda sportowa dla 
Aleksa Puczyńskiego!

Klubowy Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 2012
Kolejny Klubowy Turniej w Ciechocinku 
przechodzi do historii. W dniu 25 lutego 
gościliśmy u siebie drużyny takie jak: Kraj-
na Wyrzysk, Football Academy Grudziądz, 
Kujawiak Kowal,AP Młode Talenty Toruń.

Po kilku godzinach zmagań wyłoniono 
zwycięzców turnieju, którymi okazała 
się być drużyna z Torunia. Każda druży-
na otrzymała pamiątkowy puchar oraz 
dyplom. Wyróżniono także najlepszego 
bramkarza i zawodnika turnieju. Przepro-
wadzono także konkurs na Króla Żongler-
ki.

Poniżej przedstawiamy kwalifikację koń-
cową turnieju dla rocznika 2011:
1. AP Młode Talenty Toruń
2. Zdrój OSiR Ciechocinek
3. Kujawiak Kowal
4. Football Academy Grudziądz
5. Krajna Wyrzysk

Najlepszy Zawodnik i Król Żonglerki: Mi-
chał Melkowski (AP Młode Talenty Toruń)
Najlepszy Bramkarz: Igor Borkowski (Kraj-
na Wyrzysk).

Dziękujemy CKS Zdrój Ciechocinek za po-
moc przy organizacji!

Justyna Malinowska
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Za nami dwa tygodnie Ferii Zimowych z 
OSiR Ciechocinek!

Podczas ferii, nasi animatorzy zapewni-
li szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży z 
Ciechocinka: siatkówka, koszykówka, te-
nis stołowy, piłka nożna czy też wyjazd na 
Jump Arenę do Torunia. 

Cieszy nas fakt, że na każde zajęcia ocho-
czo do nas przybywaliście. Dziękujemy i 
liczymy na podobną frekwencję w przy-
szłym roku!

Tomasz Kruszewski wygrywa 
w Turnieju Tenisa Stołowego

Zakończył się Klubowy Turniej Piłki Noż-
nej w Ciechocinku. W dniu 26 lutego go-
ściliśmy u siebie drużyny: Krajna Wyrzysk, 
AP Młode Talenty Toruń, AMP Czerniko-
wo oraz Młoda Włocławianka Włocła-
wek.

Po kilku godzinach zmagań wyłoniono 
zwycięzców turnieju, którymi okazała 
się być drużyna z Torunia. Każda druży-
na otrzymała pamiątkowy puchar oraz 
dyplom. Wyróżniono także najlepszego 
bramkarza i zawodnika turnieju. Przepro-
wadzono także konkurs na Króla Żongler-
ki.

Poniżej przedstawiamy kwalifikację koń-
cową turnieju dla rocznika 2011:
1. AP Młode Talenty Toruń
2. Zdrój OSiR Ciechocinek
3. Krajna Wyrzysk
4. Młoda Włocławianka Włocławek
5. AMP Czernikowo

Król Żonglerki: Bartosz Skibiński (Zdrój 
OSiR Ciechocinek)
Najlepszy Zawodnik: Tymoteusz Kufczyń-
ski (AP Młode Talenty Toruń)
Najlepszy Bramkarz: Filip Lewandowski 
(Zdrój OSiR Ciechocinek)

Wszystkim ogromnie dziękujemy za udział 
w turnieju i zapraszamy na kolejne nasze 
imprezy!

W tym miejscu pragniemy także podzię-
kować CKS Zdrój Ciechocinek za pomoc 
przy organizacji!

20 zawodników zmierzyło się w ciecho-
cińskiej Hali Sportowej podczas Otwarte-
go Turnieju Tenisa Stołowego. Turniej miał 
miejsce 25 lutego 2023 roku. Zawodni-
ków podzielono na cztery grupy, z których 
wychodziło po 2 zawodników. Następnie 
turniej rozegrano systemem pucharowym. 
Po kilkugodzinnych zmaganiach zwycięz-
cą okazał się być Tomasz Kruszewski. 

Oto klasyfikacja końcowa turnieju:

1.Tomasz Kruszewski
2.Grzegorz Dzioba
3.Michał Skowroński
4.Piotr Piaskowski
5-8. Rafał Knopp
5-8. Piotr Zegarski
5-8. Krzysztof Naszko
5-8. Janusz Bukowski

Klubowy Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 2012

Sportowa zima z OSiR
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18
MAR

XIV AMATORSKI 
TURNIEJ PIŁKI 

SIATKOWEJ

18 marca, 
godz. 10:00, 

Hala Sportowa OSiR, 
ul. Lipnowska 11C.

XIV Amatorski Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Burmistrza 

Ciechocinka.

1-2
KWI

POWIATOWY JARMARK WIELKANOCNY

1-2 kwietnia, godz. 10:00, 
park Zdrojowy, Muszla Koncertowa Ciechocinek.

27
MAR

WARSZTATY ARTY-
STYCZNE STROIK 
WIELKANOCNY

27 marca, 
godz. 17:30, 

Miejskie Centrum Kul-
tury, ul. Żelazna 5.

Każdy uczestnik warsztatów 
wykona stroik wielkanocny i 
zabiera go ze sobą do domu. 

Stroik będzie ozdobą stołu 
wielkanocnego, ale może być 

też prezentem dla bliskich.
(30 zł / osoba).

18
MAR

PORANEK 
TEATRALNY

18 marca, 
godz. 11:00, 

Miejskie Centrum Kul-
tury, ul. Żelazna 5.

Spektakl "Zakochana Wiosna" 
- Teatr Magmowcy.

Wstęp 10 zł.

28
MAR

MISTERIUM DRO-
GA KRZYŻOWA 

28 marca, 
godz. 19:00, 
Teatr Letni 

ul. Kopernika 3.

Muzyczne obrazy i impresje. 
Łukasz Nowicki wraz z zespo-

łem De Profundis.
Ministerium oparte o teksty 

księdza Jana Twardowskiego.
(40 zł / osoba).

18
MAR

ZIELONE WARSZ-
TATY RODZINNE

18 marca, 
godz. 12:00, 

Miejskie Centrum Kul-
tury, ul. Żelazna 5.

Wspólnie wykonamy doniczki 
z materiałów recyklingowych.

Wstęp wolny!

30
MAR

TRIBUTE TO 
ZBIGNIEW 
WODECKI

30 marca, 
godz. 19:00, 

Miejskie Centrum Kul-
tury, ul. Żelazna 5.

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

zafascynowani brzmieniami 
muzyki Zbigniewa Wodec-

kiego. 

Bilety 50 zł.

KALENDARZ WYDARZEŃ

24 
MAR

KONCERT DON 
VASYL & GWIAZ-
DY CYGAŃSKIEJ 

PIEŚNI

24 marca, 
godz. 19:00, 
Teatr Letni 

ul. Kopernika 3.

Koncert Don Vasyl & gwiazdy 
cygańskiej pieśni w Teatrze 

Letnim.

Bilety w cenie od 80 zł

1
KWI

XV EDCJA KON-
KURSU PAMIĘTAJ-

MY O TRADYCJI

1 kwietnia,  
park Zdrojowy, Muszla 

Koncertowa.

Konkurs na najładniejszą 
pisankę wielkanocną lub 

kartkę świąteczną. Prace są 
przyjmowane do 24 marca. 
Wręczenie nagród odbędzie 

się 1 kwietnia w Muszli 
Koncertowej podczas odby-

wającego się
Jarmarku Wielkanocnego.

24
MAR

GALA OPERETKO-
WO MUSICALOWA 

24 marca, 
godz. 15:00, 
Teatr Letni 

ul. Kopernika 3.

Gala operetkowo musicalowa 
poświęcona pamięci Bogusła-

wa Kaczyńskiego. 

Usta milczą, dusza śpiewa. 
Wielka sława to żart.

Wystąpią artyści Teatru 
Muzycznego w Łodzi. 

Bilety 80 zł.

1
KWI

RODZINNE WARSZ-
TATY PALMY 

WIELKANOCNE

1 kwietnia, 
godz. 11:00, 

Miejskie Centrum Kul-
tury, ul. Żelazna 5.

Serdecznie zapraszamy na 
warsztaty artystyczne, na 

których każdy wykona piękną 
palmę wielkanocną.

Wstęp wolny! Obowiązują 
zapisy. 

1 i 2 kwietnia zapraszamy do parku Zdrojowego, gdzie odbędzie się Powiatowy Jarmark Wielkanocny!
Miło jest nam poinformować, że po ubiegłorocznym sukcesie jarmarku bożonarodzeniowego, Powiat Aleksandrowski wraz z Gminą Miejską Ciechocinek ponownie łączą siły.

Tym razem samorządy wspólnie zorganizują Powiatowy Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się w dniach 1 – 2 kwietnia br. w ciechocińskim parku Zdrojowym.
Nie zabraknie licznie zgromadzonych wystawców, oferujących wyroby regionalne i produkty rękodzielnicze, występów artystycznych oraz konkursów i atrakcji dla najmłodszych.

Informujemy, że nabór wystawców na świąteczne stoiska prowadzony będzie do 24 marca
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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”

dramat wojenny

prod. Polska

czas 2.05

• 18.03 (sobota) godz. 19:00

• 19.03 (niedziela) godz. 19:00

projekcja w 2D

„Antman Osa i Kwantomania"
akcja, sci-fi, prod. USA, 
czas 2.05, od 13 lat

18.03 (sobota) godz. 16:00
19.03 (niedziela) godz. 16:00

„Szczęście Mikołajka”
animacja, prod. Francja, 

czas 1.22, b/o

24.03 (piątek) godz. 16:00
25.03 (sobota) godz. 16:00

26.03 (niedziela) godz. 16:00

„Opiekun”
dramat, religijny, prod. Polska, 
czas 1.34, od 15 lat

17.03 (piątek) godz. 19:00
20.03 (piątek) godz. 19:00

„Pokolenie ikea”
romans, komedia, prod. Polska, 

czas 1.43, od 15 lat

25.03 (sobota) godz. 19:00
26.03 (niedziela) godz. 19:00

27.03 (poniedziałek) godz. 16:00

"FILIP"

25-26
LUTY

Zdjęcia do dramatu "Filip" realizowane 
były w Toruniu, m.in. na ul. Mostowej 
oraz między ulicami Szeroką a Ciasną
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Odkryj CiechocinekOdkryj Ciechocinek
fot. Justyna Małeckafot. Justyna Małecka

Zimowy lutyZimowy luty


