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Przez cztery dni z rz´du na scenie muszli koncertowej wyst´powali m∏odzi wy-
konawcy Ciechociƒskich Impresji Artystycznych. W warsztatach prowadzonych od
17 lipca wzi´∏o udzia∏ 50 wykonawców, zaproszonych przez fundacj´ PRO OMNIBUS.
Wszyscy przygotowywali si´ pod czujnym okiem: Krzysztofa Cwynara, S∏awka Ma-
∏eckiego, Czes∏awa Majewskiego oraz muzyków Partity. Przez pierwsze dwa dni
odbywa∏y si´ przes∏uchania konkursowe, ka˝dy z wykonawców móg∏ zaprezentowaç
jednà piosenk´, wybór nie by∏ wi´c ∏atwy. Ka˝dego dnia po wyst´pie m∏odych ar-
tystów na scenie pojawia∏y si´ zaproszone gwiazdy. W czwartek wystàpi∏ Lombard,
a w piàtek publicznoÊç bawili górale z zespo∏u Hawraƒ i Romowie - Terne Roma.

Najwi´kszym powodzeniem cieszy∏ si´ sobotni koncert galowy. WÊród goÊci
znaleêli si´ m.in.: ks, kardyna∏ Zenon Grocholewski, Marsza∏ek Sejmu W∏odzimierz
Cimoszewicz oraz Prezes PEFRON Roman Sroczyƒski, który otworzy∏ sobotni kon-
cert. - Na scenie wystàpià m∏odzi niepe∏nosprawni artyÊci. Ich artyzm dowiedzie
tego, ˝e sà jak najbardziej pe∏nosprawni - podkreÊla∏ ze sceny Prezes PEFRON.
Przed rozpocz´ciem koncertu list papie˝a Benedykta XVI do uczestników Impresji
odczyta∏ ks. Pra∏at Grzegorz Karolak. Zanim na scenie pojawili si´ m∏odzi artyÊci,
statuetk´ dla osób szczególnie zaanga˝owanych w ruch na rzecz osób niepe∏nospra-
wnych otrzyma∏ ks. kardyna∏ Zenon Grocholewski. Nie by∏a to jedyna nagroda,
jakà wr´czano tego wieczoru na scenie. Stypendium w wysokoÊci 5 tysi´cy z∏otych,
ufundowane przez PEFRON, otrzyma∏a Paulina ZaleÊ, która w zesz∏ym roku wyÊ-
piewa∏a Grand Prix festiwalu.

W tym roku Jury najwy˝ej oceni∏o King´ Gogacz, która za wykonanie piosenki
„Ma∏y Elf” otrzyma∏a Grand Prix tegorocznego festiwalu. WÊród nagrodzonych
znalaz∏y si´ te˝: Marta Pop∏awska - I miejsce, Ewa Chmurka - II miejsce oraz Justyna
Moroz i Agata Zakrzewska - III miejsce. W sobotni wieczór przed ciechociƒskà
publicznoÊcià i kamerami TVP 3 zaprezentowali si´ wszyscy nagrodzeni i wyró˝nieni
wykonawcy. Oprócz m∏odych artystów na scenie pojawili si´ te˝: Eleni, Zakopower
i H2O.Zabawa w parku Zdrojowym trwa∏a do nocy, nie by∏ to jednak koniec festi-
walu. W niedziel´ w tym samym czasie odby∏y si´ dwa koncerty, w Ciechocinku
w muszli koncertowej oraz w Toruniu na Rynku Starego Miasta.    Red.

10 wrzeÊnia po raz XVII ulicami Ciechocinka ruszy maraton integracyjny Bieg
Solny. W tym roku zmieniona zostanie trasa biegu.  - Zawodnicy pobiegnà ulicami:
KoÊciuszki, Ks. Owczarka, Pi∏sudskiego, Traugutta, KoÊciuszki. Start i meta znajdà
si´ ko∏o pa∏acyku Przedsi´biorstwa Uzdrowiskowego Ciechocinek S.A. Do pokonania
b´dà okrà˝enia od d∏ugoÊci 500 m. W zale˝noÊci od kategorii liczba okrà˝eƒ b´-
dzie ró˝na - wyjaÊnia Jerzy Szymaƒski inspektor ds. Osób Niepe∏nosprawnych i
Wspó∏pracy z Organizacjami Pozarzàdowymi.

NowoÊcià b´dzie te˝ koncert w muszli koncertowej - Blues bez Barier. Od go-
dziny 15.30 dla fanów bluesa i uczestników biegu zagrajà: D˝em, Paradox! i Zdrowa
Woda. W trakcie koncertu odb´dzie si´ te˝ wr´czenie nagród zwyci´zcom poszcze-
gólnych kategorii, a tak˝e pokazy aktywnej rehabilitacji oraz szermierki na wózkach.
Uczniowie b´dà mogli zg∏aszaç si´ do biegu w swoich szko∏ach, zapisy osób indy-
widualnych b´dà si´ odbywaç w dniu biegu w godzinach od 9.00 do 11.oo w Pu-
blicznym Gimnazjum przy ulicy Wojska Polskiego 37.    Red.


