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NOWE WYDAWNICTWA PROMUJÑCE
CIECHOCINEK

Na poczàtku kwietnia uka˝e si´ kolejna wersja in-
formatora miejskiego Ciechocinka, tym razem na lata
2005/2006. Wykonawcà, podobnie jak dwu wczeÊniej-
szych edycji takiego opracowania, jest znany ciechociƒ-
ski artysta Jacek WaÊko. Burmistrz Ciechocinka podjà∏
decyzj´ o dofinansowaniu tego wydawnictwa kwotà
7.500 z∏otych. W zamian do dyspozycji gminy autor
przeka˝e 500 egzemplarzy informatora. Informator
zawiera opis miasta w trzech wersjach j´zykowych -
polskiej, angielskiej i niemieckiej. Obok zdj´ç z kurortu
b´dzie w nim tak˝e zestaw informacji przydatnych dla
odwiedzajàcych Ciechocinek goÊci. W cz´Êci reklamo-
wej informatora prezentowaç swoje obiekty b´dà ges-
torzy ciechociƒskiej bazy  hotelowej i sanatoryjnej oraz
us∏ugodawcy.

W ramach Êrodków na promocj´ miasta wydana
zostanie w tym roku tak˝e p∏yta zawierajàca najwi´ksze
przeboje festiwali operowo - operetkowych w Ciecho-
cinku. To z kolei przedsi´wzi´cie powstanie we wspó∏-
pracy z organizatorem ciechociƒskich festiwali Kazi-
mierzem Kowalskim, dyrektorem Agencji Koncertowej
i Polskiej Opery Kameralnej w ¸odzi. Wed∏ug jego za-
powiedzi p∏yta gotowa b´dzie przed tegorocznà edycjà
festiwalu.

PODATEK VAT OD WIECZYSTEGO U˚YTKOWANIA
NIE OBCIÑ˚Y MIESZKA¡CÓW

Realizujàc dyrektywy unijne Ministerstwo Finansów
na∏o˝y∏o na samorzàdy obowiàzek odprowadzenia po-
datku VAT od op∏at z tytu∏u wieczystego u˝ytkowania.
Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów nie
wynika∏o, kto powinien byç obcià˝ony tym podatkiem
- czy p∏atnicy, czy te˝ bud˝et miasta. Opinie finansistów
i prawników do dzisiejszego dnia sà w tej kwestii po-
dzielone. Po konsultacjach z Izbà Skarbowà Burmistrz
Ciechocinka podjà∏ decyzj´, ˝e w roku 2005 obcià˝enie
z tytu∏u tego podatku weêmie na siebie bud˝et miasta.
W skali roku jest to kwota oko∏o 60.000 zlotych.

MODERNIZACJA OÂWIETLENIA W CIECHOCINKU

Realizujàc wczeÊniejsze zapowiedzi w∏adz Ciecho-
cinka podj´to rozmowy z przedstawicielami Zak∏adu
Energetycznego w Toruniu w sprawie kompleksowej
modernizacji oÊwietlenia w mieÊcie. Po przeprowadzo-
nej inwentaryzacji podj´to decyzj´ o wymianie oko∏o
1250 opraw i êróde∏ Êwiat∏a na 1650 funkcjonujàcych
w mieÊcie. W za∏o˝eniu modernizacji przyj´to wymian´
s∏upów oÊwietleniowych na ca∏ej d∏ugoÊci ulicy Zdro-
jowej i ustawieniu tam niskich s∏upów parkowych. Na
pewno podniesie to estetyk´ tej reprezentacyjnej cie-
chociƒskiej ulicy. Przedstawiciele Zak∏adu Energetycz-
nego przedstawili propozycj´ opraw, które zosta∏y za-
montowane na okres jednego tygodnia na ulicy ˚elaz-
nej. Dzi´ki temu mo˝na by∏o oceniç funkcjonowanie
i wyglàd przysz∏ych lamp. Orientacyjny koszt moder-

nizacji wyniesie oko∏o 1.100.000 z∏otych i w ca∏oÊci
sp∏acony b´dzie z oszcz´dnoÊci w rachunkach uzyska-
nych w wyniku zastosowania nowych, energooszcz´d-
nych êróde∏ Êwiat∏a. Termin realizacji inwestycji to trzy
miesiàce od daty podpisania umowy. W chwili obecnej
trwajà rozliczenia dokonywane przez ZE Toruƒ, a tak˝e
oceniane sà wzory nowych opraw, które muszà uzyskaç
akceptacj´ mieszkaƒców Ciechocinka.

NAGRODZONE MISTRZYNIE WOJEWÓDZTWA

W czwartek 10. marca o godzinie 11.00 do budynku
Urz´du Miejskiego w Ciechocinku, na zaproszenie
Burmistrza Miasta - Leszka Dzier˝ewicza przyby∏o dzie-
si´ç dziewczàt ze swojà trenerkà - zespó∏ mistrzyƒ
województwa kujawsko - pomorskiego w siatkówce
w kategorii m∏odziczek. Czeka∏ tam na nie okaza∏y
tort, s∏odycze i owoce. Na spotkaniu Burmistrz pogra-
tulowa∏ serdecznie dziewcz´tom sukcesu i przekaza∏
im komplet dresów sportowych. Niewàtpliwie dzi´ki
temu b´dà si´ efektownie prezentowaç na çwierçfina-
∏owych zawodach o Mistrzostwo Polski, które odb´dà
si´ w Pile w dniach 9 i 10 kwietnia tego roku. Sprz´t
sportowy od Burmistrza nie by∏ jedynà niespodziankà
dla dziewczàt. Podczas spotkania w Urz´dzie z prezen-
tami pojawi∏ si´ Pan B∏a˝ej Szymczak, w∏aÊciciel firmy
Styro-Mar. By∏ on pod tak wielkim wra˝eniem walecz-
noÊci dziewczàt z Ciechocinka, ˝e ufundowa∏ dla nich
komplet nakolanników i skarpet sportowych. Uczest-
niczàca w spotkaniu Wicedyrektor Gimnazjum Publi-
cznego w Ciechocinku, pani Dorota Matynia podkreÊ-
li∏a, ˝e dziewcz´ta wyró˝niajà si´ nie tylko w zawodach
sportowych. Sà one jednymi z najlepszych uczennic
w swoich klasach.

SPORT DZIECI I M¸ODZIE˚Y  NA NOWEJ SALI
SPORTOWEJ

Radni miejscy Ciechocinka przyj´li na ostatniej
sesji program upowszechniania sportu wÊród dzieci
i m∏odzie˝y naszego miasta. Zapewni to prawid∏owà
realizacj´ tego zadania, które jest jednym z zadaƒ w∏as-
nych gminy i przyczyni si´ do prawid∏owego rozwoju
fizycznego i zdrowotnego ciechociƒskich dzieci i m∏o-
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dzie˝y. Umo˝liwi te˝ lepsze wykorzystanie istniejàcej bazy sportowej. Na kolejnej
sesji Rady Miejskiej Ciechocinka przyj´te zostanà warunki konkursów, dzi´ki któ-
rym w realizacj´ zadania w∏àczyç si´ b´dà mog∏y organizacje pozarzàdowe i po˝ytku
publicznego. Byç mo˝e ju˝ nied∏ugo zaj´cia sportowe odbywaç si´ b´dà na nowej,
pe∏nowymiarowej hali sportowej. Burmistrz podjà∏ ju˝ decyzj´ o wystàpieniu do
5 biur projektowych z zaproszeniem do wzi´cia udzia∏u w konkursie na opracowanie
koncepcji budowy pe∏nowymiarowej sali sportowej. B´dzie to wielofunkcyjna sala
sportowa o wymiarach 36,0 x 19,0 x 7,4-8,5 m z widownià do 200 miejsc. Wymiary
sali umo˝liwiajà prowadzenie rozgrywek mistrzowskich np. pi∏ki siatkowej, koszy-
kówki, tenisa itp. Program funkcjonalny poza boiskiem sportowym (arenà sportowà)
obejmuje pomieszczenia us∏ugowe boiska sportowego (umywalnie, natryski, sza-
tnie, sanitariaty), widowni´, pomieszczenia us∏ugowe widowni, (sanitariaty), po-
mieszczenia wielofunkcyjne (pokoje s´dziów, trenerów, kawiarenka z zapleczem,
szatnia itp.), pomieszczenia techniczne.

ROSZCZENIA GMINY WYZNANIOWEJ ˚YDOWSKIEJ UNIEMO˚LIWIAJÑ
SPRZEDA˚ MIESZKA¡

W wyniku wydanego rozporzàdzenia o wszcz´ciu post´powania regulacyjnego
dotyczàcego roszczeƒ gminy wyznaniowej ˝ydowskiej we Wroc∏awiu Komisja Re-
gulacyjna ds. Gmin Wyznaniowych ˚ydowskich w Warszawie wprowadzi∏a zakaz
sprzeda˝y mieszkaƒ na rzecz dotychczasowych lokatorów do czasu rozstrzygni´cia
przedmiotowego wniosku. Pomimo wystàpieƒ ze strony Urz´du Miejskiego w Cie-
chocinku do gminy ˝ydowskiej z proÊbà o przedstawienie stosownych dokumentów
potwierdzajàcych prawo gminy ̋ ydowskiej do ubiegania si´ o zwrot przedmiotowych
nieruchomoÊci lub wyp∏at´ rekompensaty, ˝adne dokumenty nie zosta∏y przedsta-
wione. Poprzednie wystàpienie Burmistrza Ciechocinka w tej samej sprawie mia∏o
miejsce w paêdzierniku 2004 roku. W zwiàzku z powy˝szym Burmistrz podjà∏ de-
cyzj´ o skierowaniu wniosku do Komisji Regulacyjnej o rozwa˝enie mo˝liwoÊci
odwo∏ania na∏o˝onego zakazu, co umo˝liwi∏oby swobodne dysponowanie substancjà
mieszkaniowà gminy i mo˝liwoÊç realizacji wniosków najemców o wykup mieszkaƒ
przez dotychczasowych lokatorów. Obecnie na za∏atwienie czeka oko∏o 10 takich
wniosków.

Naszym Czytelnikom przypominamy, ˝e o sprawie roszczeƒ gminy wyznaniowej
˝ydowskiej szerzej pisaliÊmy w ubieg∏orocznym marcowym numerze „Zdroju
Ciechociƒskiego”.

WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI

Burmistrz zakoƒczy∏ negocjacje ze zwiàzkami zawodowymi, a Rada Miejska
przyj´∏a stosownà uchwa∏´ w sprawie przyj´cia regulaminu okreÊlajàcego wysokoÊci
stawek i szczegó∏owe warunki przyznawania dodatków za wys∏ug´ lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego, za szczególne warunki pracy oraz niektórych sk∏adników wy-
nagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szko∏ach prowadzonych
przez gmin´.

Nowe stawki obowiàzywaç b´dà od 1 stycznia bie˝àcego roku.

DOKUMENTACJA MUSZLI KONCERTOWEJ

Burmistrz podpisa∏ umow´ z Zarzàdem Spó∏ki DOMPOL z Torunia (dawna
Pracownia Konserwacji Zabytków) na opracowanie dokumentacji technicznej na
remont muszli koncertowej w parku Zdrojowym. Zakres przedmiotowej umowy
obejmuje wykonanie badaƒ mykologicznych, sporzàdzenie ekspertyzy konstrukcji
muszli koncertowej, wykonanie projektu budowlanego okreÊlajàcego zakres re-
montu, opracowanie technologii konserwacji muszli koncertowej, sporzàdzenie
kosztorysów inwestorskich, ewentualne uzupe∏nienie inwentaryzacji, uzyskanie
wszelkich uzgodnieƒ dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na bu-
dow´ - remont.

Za wykonanie umowy ustalono wynagrodzenie w wysokoÊci 15.000 z∏otych
brutto.

SPOTKANIA W DWORKU PREZYDENTÓW RP

Dnia 22 lutego w Dworku Prezydentów RP w Ciechocinku Pan Janusz Sobieraj,
dziennikarz i podró˝nik przedstawia∏ dzia∏alnoÊç misyjnà koÊcio∏a i rol´ wolontariatu
Êwieckiego. Kolejnym goÊciem w Dworku w dniu 2 marca by∏ Pan Stanis∏aw
Kaszyƒski - publicysta, prozaik i kulturoznawca. Zapraszamy na kolejne spotkania
w Dworku Prezydentów RP w Ciechocinku - 22 marca mo˝na b´dzie porozmawiaç
z Panem Januszem Szymaƒskim, prawnikiem. Temat spotkania: Rada Europy i jej
konwencje. Natomiast 2 kwietnia do Ciechocinka przyjedzie Wicemarsza∏ek Sejmu
Pan Tomasz Na∏´cz. Oba spotkania odb´dà si´ o godzinie 15.00.

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt z Biurem Promocji Cie-
chocinka - ul. Zdrojowa 2B, tel. 416 10 05 lub 416 01 60.
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POLKORN

Ciechocinek, ul. Widok 46

PIECZYWO
I CIASTKA
PIECZYWO
I CIASTKA

CHLEB
BENIAMIN

BORODINSKY
BOROWICKI

CH¸OPSKI, CZARKA
DOMOWY, EURO

FIRMOWY
FIRMOWY SEZAMOWY

FUTBOLOWY
GRAHAMA

ZE S¸ONECZNIKIEM
KANAPKOWY

KO¸ODZIEJ, KORNEL
KRÓLEWSKI

KUKURYDZIANY
MARMURKOWY

MNICH, OLIMPIJCZYK
OTRÑBKOWY

OWSIANY
RAZOWIEC 6 NASION
RAZOWY NA MIODZIE

RUSTYKALNY
S¸ODOWY Z DYNIÑ

SOJOWY
STAROPOLSKI

TOSKANA
˚YTNI JASNY

SITKOWY
WIEDE¡SKI, GOLUBSKI

KOSZYKOWY
POTRÓJNY

RODZINNY, WIEJSKI
METROWIEC

BAWARSKI, BIWAK
DU¡SKI, FI¡SKI

LITEWSKI
RAZOWY ZE ÂLIWKÑ

ZIARNOWIT
ÂW. FLORIANA

TOSTOWY
WIEJSKI ZIO¸OWY

ZIEMNIACZANY


