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ROZPOCZ¢¸Y SI¢ PRACE REMONTOWE
W PLACÓWKACH OÂWIATOWYCH

Nie czekajàc na przerw´ wakacyjnà rozpocz´to remon-
ty w ciechociƒskich placówkach oÊwiatowych prowa-
dzonych przez miejscowy samorzàd. Pierwsze prace
wykonywane sà w Przedszkolu Samorzàdowym na
ulicy Wierzbowej. Kontynuowana tam b´dzie wymia-
na stolarki okiennej - w sumie 11 okien. W wyniku
przeprowadzonego przetargu prace wykonywa∏ b´dzie
Zak∏ad Us∏ugowy Wiwatowski z Racià˝ka. Ca∏kowity
koszt wynosiç b´dzie 14.846 z∏otych.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia 16 gru-
dnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych gminy zobowiàzane sà do udzielania uczniom i
s∏uchaczom kolegiów do 24 roku ˝ycia zamieszka∏ym
na terenie gminy pomocy materialnej o charakterze
socjalnym. Pomoc taka mo˝e byç udzielana w formie
stypendium szkolnego oraz zasi∏ku szkolnego. Zgo-
dnie z zapisami ustawy gminy mogà udzielaç pomocy
w formie rzeczowej (finansowanie lub dofinansowa-
nie udzia∏u ucznia w zaj´ciach edukacyjnych wykra-
czajàcych poza zaj´cia realizowane w szkole, dofinan-
sowanie zakupu podr´czników, dofinansowanie kosz-
tów zwiàzanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania), jak i w formie pieni´˝nej. Rada Miejs-
ka Ciechocinka uchwali∏a w dniu 31 marca 2005 roku
regulamin udzielania pomocy materialnej o charakte-
rze socjalnym dla uczniów zamieszka∏ych na terenie
gminy Ciechocinek.

W celu udzielania pomocy Burmistrz Ciechocinka
powo∏a∏ komisj´ stypendialnà oraz okreÊli∏ tryb jej
pracy. W sk∏ad komisji liczàcej 6 osób wesz∏o dwóch
radnych Rady Miejskiej, przedstawiciel Urz´du Miejs-
kiego, dwóch dyrektorów szkó∏ i przedstawiciel Miejs-
kiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej. Stypendium szkol-
ne przyznawane jest na okres danego roku szkolnego,
wyp∏acane co miesiàc z do∏u (w razie uzasadnionego
przypadku mo˝e byç wyp∏acone jednorazowo), jego
wysokoÊç ró˝nicuje si´ w zale˝noÊci od dochodu na
cz∏onka rodziny ucznia. Stypendium szkolne mo˝e
byç przyznane w jednej lub kilku z nast´pujàcych
form: ca∏kowitego lub cz´Êciowego pokrycia kosztów
udzia∏u w zaj´ciach edukacyjnych wykraczajàcych poza
zaj´cia realizowane w szkole w ramach planu nauczania
(tak˝e w tych realizowanych poza szko∏à), pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, ca∏kowitego
lub cz´Êciowego pokrycia kosztów zwiàzanych z
pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (tylko
w stosunku do uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych

oraz s∏uchaczy niektórych kolegiów), a tak˝e Êwiadczeƒ
pieni´˝nych, jeÊli organ przyznajàcy stypendium uzna
to za w∏aÊciwe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego sk∏a-
da si´ w sekretariacie Urz´du Miejskiego w Ciechocin-
ku do 15 wrzeÊnia danego roku szkolnego. Wnioski
muszà byç udokumentowane.

FORUM GOSPODARCZE W CIECHOCINKU

W dniach 14-15 marca odby∏o si´ w Ciechocinku
XII Forum Gospodarcze zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie „Wspó∏praca i Integracja”. Obrady Forum
odbywa∏y si´ w Sanatorium „Pod T́ ˝niami”. Do Cie-
chocinka przyjecha∏o kilkuset ekspertów i polityków,
a tak˝e liczne grono dziennikarzy.  WÊród goÊci by∏
równie˝ premier Marek Belka, który rozmawia∏ z pre-
zydentami Bydgoszczy, Torunia, Inowroc∏awia i Solca
Kujawskiego o utworzeniu metropolii z∏o˝onej z tych
miast. W spotkaniu tym uczestniczy∏ równie˝ Burmistrz
Ciechocinka.

OP¸ATY PARKINGOWE W CIECHOCINKU

Zgodnie z Uchwa∏à Rady Miejskiej Ciechocinka z
dnia 19 kwietnia 2004 roku od 15 kwietnia do 15
paêdziernika kierowcy samochodów parkujàcych w
centrum Ciechocinka b´dà musieli uiszczaç op∏aty
parkingowe. Pobieraniem op∏at zajmowaç si´ b´dà
inkasenci z Miejskiego Przedsi´biorstwa Energetyki
Cieplnej. Op∏aty pobierane b´dà w dni robocze, od
poniedzia∏ku do soboty w godzinach 9.00 - 19.00.
Ustalono nast´pujàce wysokoÊci op∏at: 1 z∏ - pó∏ go-
dziny, 1,50 z∏ - pierwsza  i ka˝da nast´pna rozpocz´-
ta godzina, 6 z∏ - ca∏odzienna op∏ata zrycza∏towana,
10 z∏ - miesi´czna op∏ata zrycza∏towana, 25 z∏ - kwar-
talna op∏ata zrycza∏towana i 40 z∏ - pó∏roczna op∏ata
zrycza∏towana. Karnety mo˝na b´dzie tak˝e zakupiç
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w siedzibie firmy obs∏ugujàcej miejsca parkingowe. W przypadku nieuregulowania
op∏at godzinowych trzeba b´dzie zap∏aciç od 20 do 50 z∏otych op∏aty dodatkowej.
Poni˝ej przedstawiamy wykaz ulic, na których ustalono stref´ p∏atnego parkowania.

Ulica Broniewskiego, ˚elazna (od Broniewskiego do Zdrojowej), Stolarska (od
Narutowicza do Hermanowskiego), KoÊciuszki (od Traugutta do 3 Maja), Zdrojowa
(od Przejazd do ˚elaznej), Staszica (od Warzelnianej do sanatorium „Sanvit”), Stra-
˝acka, Traugutta (od Pi∏sudskiego do D´bickiego), Warzelniana (od placu Gdaƒskiego
do Staszica), Armii Krajowej (od Zdrojowej do Kopernika).

CIECHOCINEK NA STARYCH WIDOKÓWKACH

Urzàd Miejski w Ciechocinku wraz z Gazetà Pomorskà wyda seri´ widokówek
przedstawiajàcych obraz naszego kurortu na fotografiach sprzed kilkudziesi´ciu
lat. Osiem takich widokówek wk∏adanych b´dzie do kolejnych wydaƒ Gazety
Pomorskiej, obejmujàcych teren dawnego województwa w∏oc∏awskiego. Nieza-
le˝nie od tego Gazeta wyda ca∏y zestaw tych widokówek w okolicznoÊciowym etui.
Urzàd Miejski w Ciechocinku otrzyma do swojej dyspozycji 1000 kompletów na
potrzeby promocyjne. Niewàtpliwie widokówki b´dà du˝à atrakcjà dla
odwiedzajàcych Ciechocinek turystów i kuracjuszy. Opisane wy˝ej przedsi´-wzi´cie
nie by∏oby mo˝liwe bez pomocy Przedsi´biorstwa Us∏ug Budowlanych i Technicznych
„MARBUD” sp. z o.o. z Torunia, które zobowiàza∏o si´ w pe∏ni sfinansowaç koszty
wydawnictwa. Dzi´kujemy Panu Marianowi Bartosiƒskiemu, Prezesowi MARBUDU,
który ju˝ kolejny raz sponsoruje ciechociƒskie przedsi´wzi´cia.

KONKURSY OFERT W CIECHOCINKU

Burmistrz Ciechocinka wyda∏ w dniu 4 kwietnia zarzàdzenie w sprawie og∏osze-
nia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w roku 2005 przez organizacje
prowadzàce dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego zadaƒ publicznych zwiàzanych z
realizacjà zadaƒ samorzàdu gminy w zakresie:

- rozwiàzywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzale˝nieƒ
- upowszechnianie sportu wÊród dzieci i m∏odzie˝y.
Ze szczegó∏ami konkursu mo˝na zapoznaç si´ na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej Urz´du Miejskiego Ciechocinka. Ostateczny termin sk∏adania
ofert wyznaczony zosta∏ na 5 maja 2005 roku, natomiast wybór ofert nastàpi do
dnia 10 maja 2005 roku.

PRZEJRZYSTY CIECHOCINEK

Ciechociƒski magistrat przystàpi∏ do programu Przejrzysta Polska. Jest to akcja
spo∏eczna prowadzona przez „Gazet´ Wyborczà” przy wsparciu Fundacji Agory,
Polsko - Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci, Programu Przeciw Korupcji Fundacji
im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Oby-
watelskiej i Banku Âwiatowego. Program przyczyniç ma si´ do poprawy jakoÊci
˝ycia publicznego oraz do pobudzania aktywnoÊci obywatelskiej, ma sprawiç, ˝e
urz´dy stanà si´ bli˝sze mieszkaƒcom. Celem jest równie˝ poprawienie jakoÊci
Êwiadczonych us∏ug, walka z korupcjà i lepszy kontakt z petentami. Miasto, które
przyst´puje do takiej akcji, musi zrealizowaç 6 zadaƒ. Akcja Przejrzysta Polska
zak∏ada mi´dzy innymi lepsze informowanie mieszkaƒców, o tym co dzieje si´
w urz´dzie. Dlatego w urz´dzie powstanie punkt informacji samorzàdowej, gdzie
petenci b´dà mogli zasi´gnàç niezb´dnych informacji. Urzàd ma rok na spe∏nienie
warunków akcji Przejrzysta Polska. Do wrzeÊnia muszà zostaç wykonane przynajmniej
dwa zadania.

SPOTKANIA W DWORKU PREZYDENTÓW RP

Dnia 22 marca w Dworku Prezydentów RP w Ciechocinku mo˝na by∏o
porozmawiaç z Panem Januszem Szymaƒskim, prawnikiem. Tematem spotkania
by∏a Rada Europy i jej konwencje. Natomiast 2 kwietnia w  Ciechocinku goÊci∏
Wicemarsza∏ek Sejmu, Pan Tomasz Na∏´cz.

Zapraszamy na kolejne spotkania w Dworku Prezydentów RP w Ciechocinku
- 22 kwietnia goÊciem w Dworku b´dzie Prezydent Bydgoszczy Konstanty
Dombrowicz Natomiast 2 maja do Ciechocinka przyjedzie Andrzej Witkowski,
Prezes Zarzàdu PZM, Wiceprezes Âwiatowej Federacji Motocyklowej.

Oba spotkania odb´dà si´ o godzinie 15.00.
Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt z Biurem Promocji Ciecho-

cinka - ul. Zdrojowa 2B, tel. 416 10 05 lub 416 01 60.
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Ciechocinek, ul. Widok 46

PROSTO
Z PIECA
PROSTO
Z PIECA

BU¸KI
BAGIETKA

BANKIETOWA
CEBULARZ
CIABATA
FITNESS

GRAHAMKA
GRISSINI

HAMBURGER
HOT-DOG
KAJZERKA

KAÂKA
KEBAB
KNYPEL

KORNELKA
KORNSPITZ

KUKURYDZIANA
¸ÓDKA

¸ÓDKA OWSIANA
MA¸GORZATKA

MAÂLANA

OWSIANA
PALUCH

PALUSZKI VIVA
PIZZA

PIZZERKA
POZNA¡SKA

PÓ¸BAGIETKA
ROGAL

ROGALIK
RUSTYKALNA

SEROWA
S¸ONECZNA

SOJOWA
SUCHARKI
SZKOLNA
SUCHARY

ÂNIADANIOWA
WROC¸AWSKA
WYBOROWA

ZWYK¸A
˚YTNIA


