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Jak co roku ca∏a Polska zagra∏a w Finale Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Nie zabrak∏o
Ciechocinka, wszak tradycja pierwszego koncertu zobowiàzuje. PodkreÊlamy to nieustannie, zagra-
liÊmy pierwsi - by∏ Jurek Owsiak, by∏ zespó∏ Zdrowa Woda i pieniàdze zebrane podczas koncertu
(12 milionów starych z∏otych) przeznaczone na chore dzieci.
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Sztab Orkiestry Wspó∏tworzyli:
Urzàd Miasta, Szko∏a Podstawowa nr 1, Publiczne Gimnazjum, Liceum Ogól-
nokszta∏càce, Przedszkole Samorzàdowe Nr 1 „Bajka” WILLA PIAST, 22 Wojs-
kowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny SP ZOZ, F.H.U. - „BAZAR BIS”
Hurtownia Owoców Warzyw, Cukiernia Jana Szulca, Sklep „KONICZYNKA”,
Sklep FAMA, Sklep Papierniczy pani ̧ ojko, Kawiarnia „Piernikowa” ,Sanatorium
ZDROWIE, OÊrodek Sportu i Rekreacji, Restauracja ZDROJOWA, Biuro Pro-
mocji Miasta, Auto Trezor, Restauracja BRISTOL, Zwiàzek Harcerstwa Rzecz-
pospolitej - Grupa ¸OÂ, PLH-AUDIO, komisariat Policji, Jednostka Ratowniczo
- GaÊnicza, Piekarnia POLKORN, Przedsi´biorstwo „EKOCIECH”, UdA, Salon
fryzjerski - S∏awa Zwierzchowska, Samodzielny Publiczny Zak∏ad Leczniczo
- Opiekuƒczy W Racià˝ku, Sklep jubilerski „Sobótka”.
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Tegoroczne przygotowania rozpocz´liÊmy du˝o wczeÊniej, ale pierwsze pienià-
dze wp∏yn´∏y od najm∏odszych przedszkolaków z Samorzàdowego Przedszkola
„Bajka” oraz m∏odych talentów pi∏karskich, którzy kwestowali podczas X Turnieju
Pi∏ki No˝nej. Wspar∏ nas równie˝ Uniwersytet dla Aktywnych.

Przygotowania do „wielkiego grania” zosta∏y utrwalone przez Grup´ Filmowà
¸oÊ - m∏odzie˝ z  ZHR. Film zosta∏ wyemitowany na antenie TVP Bydgoszcz w pro-
gramie „Zbli˝enia”.

 A potem nadszed∏ ten dzieƒ! W niedzielny poranek na ulice miasta wyruszy-
∏o 88 wolontariuszy, wÊród nich sam Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz. Aby z∏agodziç
trudy zimowej aury Hotel Spa Villa Piast przygotowa∏ dla wolontariuszy ciep∏y
posi∏ek. Goràca herbata i ciastka czeka∏y  równie˝ w sztabie MCK. Natomiast Ka-
wiarnia Bristol i Restauracja Zdrojowa zadba∏y o posi∏ek dla zespo∏ów, które od go-
dziny 16 rozpocz´∏y  wyst´py w muszli koncertowej w parku Zdrojowym.

Zacz´liÊmy hip-hopowo od m∏odego zespo∏u Dwaosiemdwa. Dalej w kolejnoÊ-
ci wystàpi∏ zespó∏ Lunatycy, Half Light, Transfuzja, rockowy zespó∏ z Warszawy Na-
vigator, a na fina∏ zagra∏a kultowa grupa Kobranocka.

Obs∏ugà akustycznà, jak co roku, oczywiÊcie spo∏ecznie, zajmowa∏ si´ Pan Leszek
Promiƒski.

Tradycyjnie rozb∏ys∏o Êwiate∏ko do nieba, a w zasadzie zwielokrotniona iloÊç
Êwiate∏ek ufundowanych ze Êrodków Gminy Ciechocinek.

 Nie zbrak∏o licytacji, na którà trafi∏o wiele atrakcyjnych gad˝etów, zarówno tych
dostarczonych przez WOÂP z Warszawy, jak i przedmiotów ofiarowanych przez lo-
kalnych przedsi´biorców oraz osoby prywatne. OczywiÊcie nie sposób wszystkiego
wymieniç, a by∏y to np.: voucher na tygodniowy pobyt po∏àczony z rehabilitacjà
dla dwóch osób ufundowany przez Sanatorium „Zdrowie”, voucher na us∏ugi ko-
smetyczne, kupon rabatowy na us∏ugi fryzjerskie, czekoladowe serca z Kawiarni
Piernikowej, ogromny chleb piekarni „Polkorn”, tort z cukierni Jana Szulca, sklep
jubilerski „Sobótka” przekaza∏ srebrnà bi˝uteri´, by∏y równie˝ kalendarze Fundacji
Jedyna Taka, bilety na koncert Stanis∏awa Soyki, wyroby r´kodzie∏a wychowanków
z Samodzielnego Publicznego Zak∏adu Leczniczo-Opiekuƒczego z Racià˝ka, a nawet
kubek radnego.

Dzi´kujemy  równie˝ firmie „Polkorn”, która rozpieszcza∏a smakoszy smako-
∏ykami sma˝onymi pod chmurkà, faworkami i stoiskiem ze s∏odkimi wypiekami,
ze sprzeda˝y których zebrano 2.824 ,93 z∏. O zwolenników nieco innych smaków
zadba∏ 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, serwujàc smakowità
grochówk´ z produktów przekazanych przez ciechociƒskie sklepy i hurtownie.

Firma „Ekociech” rozgrza∏a przygotowanym ogniskiem, a nad bezpieczeƒstwem
czuwa∏y: firma Auto-Trezor, funkcjonariusze z Komisariatu Policji oraz Jednostka
Ratowniczo-GaÊnicza.

 Warto te˝ wspomnieç, ˝e m∏odzie˝ z grupy teatralnej MCK reprezentowa∏a
Ciechocinek w zorganizowanym w plenerze studiu telewizyjnym w Toruniu.

 By∏o nas widaç, by∏o nas s∏ychaç i po raz kolejny ciechocinianie udowodnili,
˝e w ich piersiach bijà goràce serca.

Dzi´kujemy za ogromnà pomoc, wsparcie, przychylnoÊç i w∏àczenie si´ do akcji
ludzi dobrej woli. To dzi´ki Wam zebraliÊmy rekordowà kwot´ 28.176,28 z∏., którà
z ogromnà cierpliwoÊcià przelicza∏ z nami pracownik  filii Banku KDBS w Ciechocinku.

Dzi´kujemy!!!
                                        Barbara Kawczyƒska


