
XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

Plan przyj´ç wyborców i interesantów przez radnych w siedzibie Urz´du Miejskiego

(poniedzia∏ki, w godz. 13.00 - 15.00)

Przewodniczàcy Rady Miejskiej - Jerzy Sobierajski  przyjmuje we wtorki w godz. 14.00 - 16.00

ZAPRASZAZAPRASZA
DO UMIESZCZANIA REKLAMDO UMIESZCZANIA REKLAM

I OG¸OSZE¡I OG¸OSZE¡

Spó∏dzielcza Telewizja Kablowa
ul. Polna 8, tel. 416 16 10, fax 283 32 18

ZAPRASZAZAPRASZA
DO UMIESZCZANIA REKLAMDO UMIESZCZANIA REKLAM

I OG¸OSZE¡I OG¸OSZE¡

OG¸OSZENIA ZAMIESZCZONEGO U NAS
NIE ZMOCZY DESZCZ I NIE PORWIE WIATR.

PRZY D¸U˚SZYM CZASIE EMISJI - DU˚E RABATY!

CA¸A STRONA ZA TYDZIE¡ EMISJI
NON STOP

24,00 Z¸ + 22% VAT

ZAPRASZA
DO UMIESZCZANIA REKLAM

I OG¸OSZE¡

Laboratorium fotograficzne Kodak - Express
Ciechocinek, ul. Broniewskiego 3, tel. 283 62 85

Gwarantujemy mi∏à obs∏ug´ i wysokà jakoÊç us∏ug

Zdj´cia wykonane w naszym laboratorium pozostanà zawsze mi∏à pamiàtkà.

fotografia cyfrowa
zdj´cia tradycyjne i z noÊników cyfrowych
wykonywanie zdj´ç do dowodów, legitymacji itp.
wywo∏ywanie filmów bezp∏atnie
wykonywanie zdj´ç w jednà godzin´
sprzeda˝ filmów i sprz´tu fotograficznego

W poniedzia∏ek 13 czerwca na XXVI sesji zebrali
si´ ciechociƒscy radni. W trakcie sesji radni przyj´li
Informacj´ Powiatowego Urz´du Pracy dotyczàcà sta-
nu bezrobocia w mieÊcie, zapoznali si´ ze stanem
przygotowaƒ do wypoczynku letniego dla dzieci i
m∏odzie˝y. Przyj´li sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Biu-
ra Promocji Miasta oraz informacje Burmistrza na
temat realizacji zadaƒ na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych. W trakcie sesji radni przyj´li te˝ sprawozdania
przygotowane przez spó∏ki komunalne.

Rada Miejska wyrazi∏a te˝ zgod´ na dokonanie
przesuni´ç w bud˝ecie, które pozwolà na sfinansowa-
nie dokumentacji technicznej majàcej powstaç hali
sportowej oraz na zakup trzech komputerów.
      Do porzàdku obrad wprowadzono te˝ projekt
uchwa∏y w sprawie wyra˝enia zgody na sprzeda˝  cz´Êci
by∏ego torowiska oddzielajàcego Sanatorium „¸àcz-
noÊç” od parku Zdrojowego. Projekt ten wiàza∏ si´ z
wnioskiem  do Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków o zaopiniowanie warunków rozbudowy, z jakim
wystàpi∏a Poczta Polska - t∏umaczy∏ na sesji Burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz. Wed∏ug przepisów 70% powierz-

chni dzia∏ki musi spe∏niaç warunki tak zwanej strefy
biologicznie czynnej, tylko 30 % mo˝e byç zabudowane.
Poniewa˝ Poczta nie spe∏nia tych warunków zwróci∏a
si´ z proÊbà do Miasta o sprzeda˝ na jej rzecz dzia∏ki
o powierzchni tysiàca metrów z przeznaczeniem na
tereny zielone. Radni wrazili zgod´ na sprzeda˝ wska-
zanej dzia∏ki z zastrze˝eniem, ˝e nie powstanie na niej
˝adna zabudowa. Sprzeda˝ nastàpi w formie przetargu
nieograniczonego, którego wynik znany b´dzie za
oko∏o 3 miesiàce. Poczta Polska mo˝e wziàç do niego
przystàpienie.

W trakcie sesji na brak zainteresowania impreza-
mi kulturalnymi zwróci∏ uwag´ Wojciech Zieliƒski -
wiceprzewodniczàcy Rady. Zaapelowa∏ do radnych i
mieszkaƒców o udzia∏ w imprezach organizowanych
w naszym mieÊcie.

Teraz radnych czeka przerwa wakacyjna, kolejna
sesja dopiero we wrzeÊniu.

      Red.
Szczegó∏owe informacje o uchwa∏ach Rady Miejs-

kiej Ciechocinka zawiera Biuletyn Miejski, który mo˝na
nabyç w Urz´dzie Miejskim w Ciechocinku w cenie 1 z∏.
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UCHWA¸Y RADY MIEJSKIEJ

Bonowicz W∏adys∏aw - 10.10.2005r.

Czajka Krzysztof - 04.07.2005r., 17.10.2005r.

Draheim Jerzy - 11.07.2005r., 24.10.2005r.

Drobniewska Klara - 18.07.2005r., 31.10.2005r.

Jaworski Dariusz - 25.07.2005r., 07.11.2005r.

K∏os Jerzy - 01.08.2005r., 14.11.2005r.

Miedziƒska Halina - 08.08.2005r., 21.11.2005r.

Mik∏aszewicz Teresa - 22.08.2005r., 28.11.2005r.

Nocna Aldona - 29.08.2005r., 05.12.2005r.

S∏odowicz W∏odzimierz -  05.09.2005r., 12.12.2005r.

Strzy˝ewski Wies∏aw - 12.09.2005r., 19.12.2005r.

Szcz´sny Piotr - 19.09.2005r.

Âwieczkowski Waldemar - 26.09.2005r.

Zieliƒski Wojciech - 03.10.2005r.


