
HONOROWY OBYWATEL

Po raz trzeci w uzdrowisku, po raz pierwszy jako obywatel Ciechocinka goÊci∏ w kurorcie Prezydent
RP Aleksander KwaÊniewski. 20 paêdziernika Prezydent odebra∏ w Teatrze Letnim akt nadania hono-
rowego obywatelstwa Ciechocinka, razem z ministrem i wiceministrem obrony narodowej wzià∏ te˝
udzia∏ w otwarciu basenu w 22. Wojskowym Szpitalu Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym.

PREZYDENT W CIECHOCINKUPREZYDENT W CIECHOCINKU

Kilka minut po 15 nad Ciechocinkiem pojawi∏ si´
pierwszy Êmig∏owiec, którym do uzdrowiska przylecieli:
by∏y minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziƒski
oraz jego zast´pca Janusz Zemke. KilkanaÊcie minut
po ich làdowaniu nad ciechociƒskim stadionem zawis∏
Êmig∏owiec prezydencki. Po krótkim powitaniu przez
w∏adze województwa oraz samorzàdu kolumna ruszy∏a
w stron´ Teatru Letniego. Choç to ostanie miesiàce
drugiej kadencji Aleksandra KwaÊniewskiego, przed
teatrem zgromadzi∏o si´ kilkaset osób, ka˝dy chcia∏
uÊcisnàç d∏oƒ zamieniç s∏owo czy choçby zobaczyç
Prezydenta. W teatrze po uroczystym powitaniu Prze-
wodniczàcy Rady Miejskiej Jerzy Sobierajski oraz Bur-
mistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz wr´czyli Pre-
zydentowi akt nadania Honorowego Obywatelstwa
Miasta Ciechocinka.

- Miniona dekada to okres szczególny dla Polski,
jej rozwoju oraz pozycji w spo∏ecznoÊci mi´dzynaro-
dowej. Czas ten obfitowa∏ w wydarzenia o fundamen-

talnym dla naszego kraju. W 1997 roku w ogólnona-
rodowym referendum przyj´liÊmy Konstytucj´ Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w 1999 roku staliÊmy si´ cz∏onkiem
NATO, w 2004 roku PrzystàpiliÊmy do Unii Europejskiej.
We wszystkich tych wydarzeniach wiodàcà rol´ odegra∏
Prezydent RP – przypomina∏ burmistrz przed wr´cze-
niem aktu nadania honorowego obywatelstwa. To tyl-
ko najwa˝niejsze powody, niemniej by∏o te˝ wiele
dzia∏aƒ, które do dziÊ mogà odczuwaç mieszkaƒcy i
goÊcie uzdrowiska: Dworek Prezydentów RP, nowo-
czesna pracownia funkcjonujàca w Szkole Podstawowej
nr 1 czy basen w 22. Wojskowym Szpitalu Rehabilita-
cyjno - Uzdrowiskowym mogà funkcjonowaç dzi´ki
wsparciu Kancelarii Prezydenta.

 - To jest dla mnie mi∏a chwila, wzruszajàca, ze
wzgl´du na decyzj´ Rady Miejskiej, na bardzo sympa-
tyczne przyj´cie, jakie mnie spotyka tutaj w teatrze
oraz  przed nim ze strony mieszkaƒców miasta i wszys-
tkich kuracjuszy. Tak jak i w trakcie poprzednich wizyt,
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tak˝e i dzisiaj jestem pod wra˝eniem dokonujàcych si´ tu zmian. Per∏a polskich
uzdrowisk - T́ ˝niopolis coraz bardziej rozkwita, stajàc si´ kurortem, do którego
warto przyje˝d˝aç nie tylko po zdrowie. DziÊ Ciechocinek urzeka bogactwem
zieleni, niepowtarzalnà atmosferà, która tym bardziej jest podkreÊlona, im wi´cej
widzimy odnowionych zabytkowych budowli. Mam poczucie wielkiej satysfakcji,
˝e mog∏em si´ do tego przyczyniç choçby w skromny sposób. Odrestaurowany
staraniem mojej Kancelarii Dworek Prezydentów jest dzisiaj jednà z atrakcji miasta.
T́ tni ˝yciem i jest odwiedzany przez licznych goÊci. - Dzi´kowa∏ za goÊcin´ oraz
nadanie honorowego obywatelstwa Prezydent. Aleksander KwaÊniewski zaapelowa∏
do swojego nast´pcy, aby miejsca takie jak ciechociƒski dworek mog∏y byç dowodami
polskiej historii. Nie zabrak∏o te˝ podzi´kowaƒ dla w∏adz samorzàdowych za
wspó∏prac´ i dla mieszkaƒców za wsparcie. - Bycie honorowym obywatelem to
nie tylko wielki zaszczyt, ale i obowiàzek - podkreÊla∏ Prezydent. - W roli prezydenta
goszcz´ w Ciechocinku po raz ostatni, ale obiecuj´, ˝e nie zapomn´ o Ciechocinku
i jego mieszkaƒcach, b´d´ tu wraca∏, by zobaczyç, co w tym teraz te˝ i moim
mieÊcie s∏ychaç. Jako honorowy obywatel pragn´ zapewniç, ˝e przy ka˝dej okazji
b´d´ zach´ca∏ swoich rozmówców do odwiedzenia tego miejsca, do poznania
tradycji tego kurortu i skorzystania z jego atrakcyjnej oferty. Jestem równie˝ gotowy
wspieraç ró˝ne inicjatywy mieszkaƒców - deklarowa∏ Aleksander KwaÊniewski.

W trakcie krótkiego spotkania z dziennikarzami nie mog∏o zabraknàç pytaƒ o
plany na pierwsze 100 dni po zakoƒczeniu kadencji. - Przede wszystkim przepro-
wadzka, sp´dzenie Êwiàt z rodzinà, uporzàdkowanie dokumentów i krótki odpo-
czynek - przedstawia∏ swoje plany Prezydent. Pytany o rady dla swojego nast´pcy
Aleksander KwaÊniewski podkreÊli∏, ˝e powinien on kontynuowaç wiele rzeczy,
które sà dobre, ˝adnej rewolucji - przestrzega∏ Prezydent.
      Nast´pnie kolumna prezydencka ruszy∏a w stron´ Dworku Prezydentów RP,
gdzie odby∏o si´ krótkie spotkanie z samorzàdowcami województwa kujawsko -
pomorskiego, powiatu oraz Ciechocinka. Tu te˝ prezydent mia∏ okazj´ po raz osta-
tni w Ciechocinku zobaczyç kolekcj´ orderów, które otrzyma∏ w trakcie dwóch
kadencji. Tak˝e przed Dworkiem nie brakowa∏o osób chcàcych spotkaç si´ z Prezy-
dentem, w przejÊciu do oddalonej o kilkadziesiàt metrów cerkwi prawos∏awnej
Aleksandrowi KwaÊniewskiemu towarzyszy∏o wiele osób. - Tu jest jak w bajce  -
nie kry∏ zauroczenia prezydent. Po zapaleniu Êwieczek i wpisaniu si´ do ksi´gi pa-
miàtkowej honorowy obywatel miasta w towarzystwie burmistrza oraz ministra
obrony narodowej przeszed∏ do 22. Wojskowego Szpitala Rehabilitacyjno - Uzdro-
wiskowego.
      Powitany przez dyrektora szpitala Ireneusza Lelwica oraz kierownika Zak∏adu
Przyrodoleczniczego Mariana Gawineckiego prezydent uda∏ si´ na basen. - Ciesz´
si´, ˝e mo˝emy otworzyç dziÊ obiekt, który b´dzie s∏u˝y∏ nie tylko pacjentom i ku-
racjuszom, ale te˝ mieszkaƒcom, a zw∏aszcza m∏odzie˝y. Ciesz´ si´ tym bardziej,
˝e te˝ jestem jednym z obywateli tego miasta. - podkreÊla∏ Aleksander KwaÊniewski.
W trakcie wizyty na oddziale kardiologicznym prezydent osobiÊcie przetestowa∏
sprz´t pomiarowy, ksià˝kowy wynik pomiaru ciÊnienia  80/120 skomentowa∏, ˝ar-
tujàc: - Trzeba mieç ma∏o stresujàcà prac´. By∏ to jeden z ostatnich punktów wizyty
Prezydenta w Ciechocinku. Po krótkim spotkaniu z kadrà Sanatorium Wojskowego
Aleksander KwaÊniewski, ˝egnany przez kuracjuszy, odjecha∏ na stadion, skàd kilka
minut po godzinie18 wystartowa∏ prezydencki Êmig∏owiec. Choç by∏a to jedna z
krótszych wizyt  Prezydenta RP w uzdrowisku, to - jak uwa˝a∏o wielu uczestników
spotkania - bardzo wa˝na. Osoby zgromadzone zarówno w teatrze, jak i w sanatorium
podkreÊla∏y, ̋ e decyzja o przyznaniu honorowego obywatelstwa miasta ust´pujàcemu
z urz´du prezydentowi, by∏a dla radnych o wiele trudniejsza, a co za tym idzie,
tym wi´ksze obywatelstwo to ma znaczenie.

     Jakub Giza

I wizyta  - 27 sierpnia 2002 - Prezydent otworzy∏ pracowni´ komputerowà
w SP1, wzià∏ udzia∏ w naradzie przedstawicieli Zwiàzku Gmin Ziemi Kujawskiej.

II wizyta - 2 maja 2003 - Para prezydencka w Ciechocinku. Prezydent wzià∏
udzia∏ w festynie unijnym. Pierwsza Dama odwiedzi∏a Sanatorium Markiewicz.
Wspólnie para prezydencka otworzy∏a odrestaurowany Dworek Prezydentów
RP.

III wizyta - 20 paêdziernika 2005  - Prezydent otrzyma∏ Honorowe Obywa-
telstwo Miasta Ciechocinka, otworzy∏ basen balneologiczny w 22. Wojskowym
Szpitalu Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowym.


