
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.
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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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