
Tak gra∏ Ciechocinek!

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

Siema! 23. Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy za nami! Ciechocinek jak zawsze uczestniczy∏
w tym ogromnym przedsi´wzi´ciu – w tym roku graliÊmy dla podtrzymania wysokich standardów
leczenia dzieci na oddzia∏ach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów.
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Ju˝ od rana 11 stycznia ponad 70 wolontariuszy ze Sztabu WOÂP przy Miejskim
Centrum Kultury w Ciechocinku zbiera∏o do puszek datki. Jak zwykle mieszkaƒcy
i goÊcie uzdrowiska okazali du˝o serca i hojnoÊci, nie szcz´dzàc portfela na ten
szczytny cel.

Miejskie Centrum Kultury przygotowa∏o wiele atrakcji. Ju˝ od godziny 15.40
bawiono si´ na placu przed MCK. Zagrali: zespó∏ PaRasSol, Z∏oÊnik, Sko∏owani
i Kasa Chorych. Ponadto na scenie pojawi∏a si´ znana i lubiana grupa Golden Life.

Orkiestrowe granie wsparli tak˝e okoliczni przedsi´biorcy i instytucje. Licyto-
wano:

- voucher ufundowany przez Przedsi´biorstwo Uzdrowisko Ciechocinek
na pobyt weekendowy dla dwóch osób,

- kolacj´ dla dwojga ufundowanà przez restauracj´ „Teatralna”,
- wyroby r´kodzielnicze wykonane przez podopiecznych zak∏adu opiekuƒczo-

zdrowotnego w Racià˝ku,
- torty i wyroby cukiernicze zak∏adu cukierniczego Jana Szulca,
- pieczywo okolicznoÊciowe upieczone przez piekarni´ „Polkorn”,
- bony do sklepu sportowego „El Sport”,
- maskotk´ dostarczonà przez Stra˝ Po˝arnà z Ciechocinka,
- zabawki, kalendarze, koszulki WOÂP i katy Play.
Ponadto serwowano i sprzedawano grochówk´. Wewnàtrz MCK stworzono

miejsce zabaw dla dzieci - tzw. „Fabryk´ radoÊci”. Z kolei piekarnia „Polkorn” pod-
czas koncertów piek∏a faworki, które oczywiÊcie sprzedawano za symboliczne
kwoty wrzucane do puszek.

Wolontariuszem styczniowej kwesty by∏ jak co roku tak˝e burmistrz Ciechocinka
Leszek Dzier˝ewicz, któremu uda∏o si´ zebraç prawie trzy tysiàce z∏otych.

O tym, jak gra∏ Ciechocinek, informowaliÊmy tak˝e w telewizji regionalnej
i publicznej. Nasza grupa teatralna „Trema” z Miejskiego Centrum Kultury w Cie-
chocinku pojecha∏a do Bydgoszczy do studia telewizyjnego na barce Lemara, gdzie
przypomnieliÊmy wszystkim, ˝e to w∏aÊnie w Ciechocinku zagrano po raz pierwszy!
Przypomnijmy – 15 lutego 1992 r. zespó∏ Zdrowa Woda wraz z Jurkiem Owsiakiem
rozpoczà∏ akcj´, która nieprzerwanie trwa do dnia dzisiejszego!

Podsumowujàc, mimo niesprzyjajàcej pogody, w Ciechocinku zebraliÊmy
24.820 z∏otych! Oto szczegó∏owe rozliczenie:

- wolontariusze: 19.763,43,
- aukcje: 2.141,49,
- sprzeda˝ wyrobów cikierniczych z Piekarni Polkorn: 1.447,47,
- sprzeda˝ grochówki wojskowej: 686,50,
- licytacje w restauracji Teatralna: 353,89,
- zbiórka wolontariuszy z Uniwersytetu dla Aktywnych: 271,50,
- Fabryka radoÊci - zabawy dla dzieci: 155,72.
Dzi´ki Waszej hojnoÊci oraz iskrom Waszych serc Ciechocinek móg∏ rozb∏ysnàç!

Tradycyjnie o godzinie 20.00, wÊród licznie zgromadzonych mieszkaƒców i goÊci
uzdrowiska, poszybowa∏o Âwiate∏ko do Nieba.
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