
Rok 2013 obfitowa∏ w wiele wspania∏ych wyda-
rzeƒ kulturalnych organizowanych w Ciechocin-
ku przez Urzàd Miejski, Miejskie Centrum Kultury
w Ciechocinku i inne podmioty.

13 lutego na deskach sali widowiskowo-kinowej
w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku zawitali
aktorzy Teatru Palladium z Warszawy z pe∏nà humo-
ru komedià „Zwariowany komisariat”. Na scenie zagra-
li: Jacek Fedorowicz, Piotr Pr´gowski, Sylwester Ma-
ciejewski, Maciej LuÊnia oraz Julita Ko˝uszek.

Ciechocinek hucznie obchodzi∏ majówk´. 1 maja
w muszli koncertowej odby∏ si´ wyst´p zespo∏u To
i Owo Band, podczas którego muzycy zaprezentowali
standardy muzyki rozrywkowej. W Dzieƒ Flagi odby-
wa∏y si´ pokazy musztry wojskowej. Z kolei 3 maja
mia∏ miejsce wyst´p w∏oc∏awskiego zespo∏u „Kujawy”,
który oczarowa∏ publik´ oraz koncert zespo∏u Mo-
ment pod tytu∏em „Pod ˝aglami piosenki”. 4 maja
mieszkaƒców i goÊci Ciechocinka bawi∏ zespó∏ Nana.
Cztery wokalistki zaprezentowa∏y polskie przeboje,
pieÊni folkowo-biesiadne oraz zagraniczne hity ostat-
nich lat. 5 maja w muszli koncertowej goÊci∏ zespó∏
Springer Show, który wystàpi∏ z przebojami muzyki
rozrywkowej i rockowej w oryginalnych aran˝acjach.

5 czerwca w sali  widowiskowej Miejskiego Centrum
Kultury w Ciechocinku, na zaproszenie Uniwersyte-
tu dla Aktywnych goÊci∏ doradca Prezydenta RP profe-
sor Tomasz Na∏´cz. Przed licznie zgromadzonà publi-
cznoÊcià wyg∏osi ∏  on wyk∏ad zwiàzany z
funkcjonowaniem g∏owy paƒstwa w II i III RP.

8 czerwca w Teatrze Letnim w uzdrowisku odby-
∏a si´ ogólnopolska konferencja poÊwi´cona tematy-
ce muzykoterapii zorganizowana przez Wy˝szà Szko-
∏´ Humanistyczno-Ekonomicznà we W∏oc∏awku, Ka-
tedr´ i Zak∏ad Muzykoterapii Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Towarzystwo Przyja-

ció∏ Ciechocinka oraz Urzàd Miejski w Ciechocinku.
Na deskach teatru zaprezentowa∏o si´ 16 wyk∏adow-
ców z ca∏ej Polski. Podsumowaniem konferencji by∏
koncert w parku Zdrojowym Orkiestry im. Johanna
Straussa pod przewodnictwem Marka Czeka∏y.

Od 14 do 16 czerwca ju˝ po raz trzynasty odbywa∏
si´ Ogólnopolski Festiwal Piosenki Stra˝ackiej. Pi´k-
na pogoda i ciekawe prezentacje sprawi∏y, ˝e ∏awki
wokó∏ muszli koncertowej by∏y wype∏nione po brze-
gi.

Od 21 do 23 czerwca w muszli koncertowej zor-
ganizowano Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi
Dobrzyƒskiej, podczas których zaprezentowa∏o si´
47 zespo∏ów! Wyst´pom towarzyszy∏ jarmark sztuki
ludowej i r´kodzie∏a artystycznego.

12 i 13 lipca w muszli koncertowej rozbrzmiewa-
∏y rytmy muzyki operowej, operetkowej oraz pieÊni
latynoskie i neapolitaƒskie zaprezentowane w ramach
IX Gali Polskich Tenorów. GoÊciem specjalnym tego
wydarzenia by∏ Bogus∏aw Kaczyƒski, który bawi∏ licz-
nie zebranà publicznoÊç wspania∏à konferansjerkà.
W tych dniach w parku Zdrojowym d∏ugo rozbrzmie-
wa∏y rytmy utworów: „Brunetki, blondynki”, „O sole
mio” czy „Wielka s∏awa to ˝art”.

W dniach 19-20 lipca pod ciechociƒskim niebem
stadionu miejskiego odby∏ si´ XVII Mi´dzynarodowy
Festiwal Piosenki i Kultury Romów, który poprowadzi-
li Anna Popek i Dziani.

7 sierpnia w Dworku Prezydenta RP w Ciechocin-
ku goÊci∏a Pierwsza Dama Anna Komorowska, która
dokona∏a oficjalnego otwarcia nowej wystawy poÊwi´-
conej polskim prezydentom: Lechowi Wa∏´sie, Alek-
sandrowi KwaÊniewskiemu, Lechowi Kaczyƒskiemu
i Bronis∏awowi Komorowskiemu oraz ich ma∏˝onkom.
Podczas tego spotkania muzyk Pawe∏ Wakarecy zapre-
zentowa∏ utwory Fryderyka Chopina oraz Juliusza Za-
r´bskiego.

Od 16 lipca do 16 sierpnia mieliÊmy okazj´ goÊciç
w Ciechocinku wspania∏ego cz∏owieka - pierwszego
premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego, który zmar∏
kilka miesi´cy póêniej - 28 paêdziernika 2013 r. Z wiel-
kà przykroÊcià przyj´liÊmy wiadomoÊç o Jego Êmierci.
By∏a to wielka postaç polskiej historii… Nasza redak-
cja, jako jedna z ostatnich, mia∏a okazj´ przeprowadziç
wywiad z Tadeuszem Mazowieckim, co jest dla nas
wielkà nobilitacjà.

Od 1 do 4 sierpnia w muszli koncertowej mia∏
miejsce XVII Festiwal Piosenki M∏odzie˝y Niepe∏no-
sprawnej „Serce za uÊmiech”. Przez pierwsze dwa dni
imprezy odbywa∏y si´ wyst´py konkursowe. 3 sierp-
nia wystàpili laureaci, a 4 sierpnia Festiwal przeniós∏
si´ do Torunia. Jak zawsze wydarzenie to przyciàgn´-
∏o wielu odbiorców.
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Od 9 do 14 sierpnia wytrawni melomani mogli
przenieÊç si´ do krainy opery i operetki podczas XVI
Festiwalu Operowo-Operetkowego. PublicznoÊç mia-
∏a okazj´ zobaczyç Êpiewogr´ Wojciecha Bogus∏aws-
kiego „Krakowiacy i górale” oraz znane operowe, ope-
retkowe i musicalowe wykonania muzyczne.

4 sierpnia odby∏y si´ pierwsze w Polsce „Wybory
Miss na wózku”. O ten zaszczytny tytu∏ walczy∏a 10 fi-
nalistek. Najwy˝szy tytu∏ zdoby∏a Olga Fija∏kowska.
Wr´czenie nagród uÊwietni∏o przybycie Premiera Do-
nalda Tuska.

1 wrzeÊnia t∏umy widzów przed muszlà koncertowà
wywo∏a∏ wyst´p Kamila Bednarka. Artysta zaprezento-
wa∏ utwory z nowej p∏yty „Jestem”, jak i z dzia∏alnoÊ-
ci z zespo∏em Star Guard Muffin. Kamil obieca∏ nam,
˝e powróci jeszcze do Ciechocinka!

7 wrzeÊnia w ramach IX Festiwalu „Blues bez Ba-
rier” zaprezentowali si´ krajowi i zagraniczni wykonaw-
cy. Swój jubileusz obchodzili tak˝e muzycy z zespo∏u
Zdrowa Woda, którzy ju˝ 25 lat wyst´pujà na muzycznej
scenie.

We wrzeÊniu i paêdzierniku odbywa∏y si´ XVI Ogól-
nopolskie Spotkania Teatralne, w ramach których za-
prezentowano sztuki: komedi´ ma∏˝eƒskà „Trzy razy
∏ó˝ko”, spektakl kabaretowy „Old Spice Girls” oraz

przedstawienie „Gwiazda i Ja”. Na scenie Teatru Let-
niego zaprezentowali si´ wspaniali twórcy: Adrianna
Biedrzyƒska, Marek Siudym, Anna CieÊlak, Mateusz
Dami´cki, Emilia Krakowska, Barbara Wrzesiƒska, Lidia
Stanis∏awska, Magdalena Zawadzka oraz Anna Gorno-
staj.

W skrócie przypomnieliÊmy zaledwie cz´Êç imprez,
które odbywa∏y si´ w naszym T´˝niopolis w 2013 ro-
ku. Z niecierpliwoÊcià czekamy, co przyniesie kolejny
rok…

      Red.

Przed kinem „Zdrój” w Ciechocinku stan´∏a wyso-
ka na 6 metrów kula Êwietlna, która 6 grudnia 2013 r.
po raz pierwszy rozb∏ys∏a swym blaskiem. Uroczystego
uruchomienia dekoracji dokona∏ Burmistrz Ciecho-
cinka wraz z ma∏à Amelkà - wychowankà Przedszkola
Samorzàdowego nr 2, która ze wzgl´du na stan zdrowia

nie mo˝e uczestniczyç w zaj´ciach z rówieÊnikami.
Poniewa˝ uruchomienie fontanny Êwietlnej nastàpi-
∏o w Miko∏ajki, przy jej uruchomieniu obecny by∏
Miko∏aj, który ku uciesze dzieci rozdawa∏ s∏odkoÊci.

      Red.

Nowa fontanna Êwietlna w Ciechocinku



25 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Urz´-
du Miasta odby∏a si´ XXXVII sesja Rady Miejskiej. Po-
dj´to nast´pujàce uchwa∏y:

1. Przyj´to informacje Burmistrza Ciechocinka
o wykonaniu uchwa∏ podj´tych na XXXVI sesji.

2. Przyj´to informacje Burmistrza Ciechocinka
o dzia∏alnoÊci mi´dzy sesjami Rady Miejskiej.

3. OkreÊlono wysokoÊci stawki op∏aty uzdrowiskowej
na terenie Ciechocinka, zarzàdzono pobór tej op∏aty
w drodze inkasa oraz okreÊlono inkasenta i wynagro-
dzenie za inkaso.

4. OkreÊlono wysokoÊci stawek op∏aty targowej,
zarzàdzenie poboru tej op∏aty w drodze inkasa oraz
okreÊlono inkasentów i wynagrodzenie za inkaso.

5. Obni˝ono ceny skupu ˝yta do celów wymiaru
podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka.

6. OkreÊlono wysokoÊci stawek podatku od nieru-
chomoÊci.

7. Uchylono uchwa∏´ w sprawie zwolnieƒ od po-
datku od nieruchomoÊci.

8. Przyj´to Program Wspó∏pracy Gminy Miejskiej

Ciechocinek z organizacjami pozarzàdowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i wolontariacie na rok 2014.

9. Zmieniono uchwa∏´ w sprawie uchwalenia bud-
˝etu miasta Ciechocinka na 2013 r.

10. Og∏oszono tekst jednolitego Statutu Gminy
Miejskiej Ciechocinek.

Zapoznano si´ z informacjami i sprawozdania-
mi dotyczàcymi:

- oÊwiadczeƒ majàtkowych,
- zadania pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegra-

dowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”,
- stanu technicznego rowów melioracyjnych.

Szczegó∏owe informacje o uchwa∏ach Rady Miejs-
kiej Ciechocinka mo˝na uzyskaç w Biurze Organów
Samorzàdowych (pokój nr 12 w Urz´dzie Miejskim)
oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:
www.ciechocinek.bipst.pl.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI grudzieƒ 2013 6

XXXVII sesja
Rady Miejskiej Ciechocinka

„OKULIÂCI DLA AFRYKI”

„OkuliÊci dla Afryki” to akcja badania wzroku dzieci
w Afryce. Wi´kszoÊç ma∏ych pacjentów nigdy nie mia∏a
kontaktu z lekarzem. Z potrzeby serca i ch´ci niesienia
pomocy polska okulistka dr Iwona Filipecka zainicjo-
wa∏a akcj´, która ma na celu badanie wzroku Kameruƒ-
czyków. W bie˝àcym roku zorganizowano zbiórk´ u˝y-
wanych okularów dla potrzebujàcych mieszkaƒców
Afryki.

Pod has∏em: „PODARUJ SWOJE NIEPOTRZEBNE
OKULARY DO CZYTANIA UBOGIM MIESZKA¡COM

AFRYKI” w ogólnopolskà akcj´ charytatywnà w∏àczy∏
si´ Wolontariat Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciecho-
cinku. Zbiórka okularów odb´dzie si´ wÊród dzieci,
m∏odzie˝y i doros∏ych mieszkaƒców Ciechocinka i oko-
lic.

Miejsca sk∏adania okularów w Ciechocinku:
- Miejskie Centrum Kultury;
- Miejska Biblioteka Publiczna;
- apteki w Ciechocinku;
- zak∏ady optyczne;
- Przychodnie Rodzinne przy ul. Zdrojowej i Polnej;
- sklepy „Danuta”;
- „Delikatesy” p. Choby przy ul. Polnej;
- Êwietlice: „Kubusia Puchatka” - Êwietlica MOPS-u

przy ul. Kopernika i „Promyk” - Êwietlica prowadzona
przez siostry zakonne przy ul. Nieszawskiej;

- szko∏y w Ciechocinku, Racià˝ku, Wo∏uszewie
i Stawkach.

Termin trwania akcji: od 1 grudnia br. do 28 lutego
2014 r.

Prosimy o szerokie wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.
                  Gra˝yna Miko∏ajczyk
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fot. W. Rosiƒska

Akcja „OkuliÊci dla Afryki” w SP nr 1 w Ciechocinku


