
Âwi´to Pierwszaków

- Od wielu lat tradycjà w naszej
szkole jest, ˝e w∏aÊnie 14 paêdzier-
nika do szkolnej spo∏ecznoÊci przyj-
mujemy uczniów klas pierwszych -
przypomina∏a El˝bieta Baryza dy-
rektor Szko∏y Podstawowej nr 1 im.
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Zanim
84 pierwszaków z∏o˝y∏o Êlubowanie
i zosta∏o pasowanych na ucznia, naj-
m∏odsi uczniowie przedstawili krót-
ki program artystyczny. ˚eby zostaç

KiedyÊ Dzieƒ Nauczyciela, dziÊ Dzieƒ Edukacji Narodowej. 14 paêdziernika to Êwi´to nie tylko
nauczycieli, to szczególny dzieƒ tak˝e dla uczniów. W koƒcu jest on wolny od lekcji.
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3 ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI paêdziernik 2005

      Na nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej na kilka godzin przed zamkni´ciem nu-
meru „Zdroju Ciechociƒskiego”, 21 paêdziernika spotkali si´ ciechociƒscy radni,
aby podjàç prawdopodobnie ostatnià decyzj´ w sprawie przej´cia basenu. Z obec-
nych 13 radnych wszyscy wyrazili zgod´ na przekazanie basenu w formie zapro-
ponowanej przez ministra skarbu. Nowy wariant zaproponowany 18 paêdziernika
zak∏ada zrzeczenie si´ basenu na rzecz Skarbu Paƒstwa z jednoczesnym rozwiàzaniem
umowy wieczystego u˝ytkowania gruntu. Nast´pnie minister skarbu przeka˝e nie-
ruchomoÊç staroÊcie, który za zgodà wojewody przeka˝e ca∏a nieruchomoÊç na
rzecz gminy Ciechocinek w formie darowizny.
      W ramach rekompensaty miasto wykona jedynie ustalone wczeÊniej zadania:
wykona parking przy Domu Zdrojowym, zagospodaruje teren wokó∏ fontanny
Grzyb oraz wykona nawierzchni´ oraz oÊwietlenie po jednej stronie t´˝ni nr 1.
- Je˝eli w przysz∏ym tygodniu akt notarialny nie zostanie podpisany, to pewnie
przyjdzie nam ca∏à procedur´ rozpoczynaç od poczàtku - doda∏ na zakoƒczenie
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.                Red.
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pe∏noprawnym uczniem, trzeba by∏o wykazaç si´ wiedzà, poczuciem humoru oraz
znajomoÊcià obowiàzków ucznia. Ten egzamin pierwszaki zda∏y Êpiewajàco. Po-
tem by∏o ju˝ bardzo uroczyÊcie. Na sal´ wprowadzono sztandar szko∏y, z∏o˝ono
Êlubowanie, a dyrektor szko∏y wielkim o∏ówkiem pasowa∏a na ucznia ka˝dego
pierwszoklasist´. By∏y te˝ prezenty, dzieci otrzyma∏y od burmistrza miasta Lesz-
ka Dzier˝ewicza magnetowid VHS z DVD.

Dzieƒ Edukacji Narodowej to jednak przede wszystkim Êwi´to nauczycieli.
Podczas uroczystoÊci w SP 1 nagrody burmistrza Ciechocinka otrzyma∏y: dyrektor
szko∏y El˝bieta Baryza oraz Iwona Krzysztanowicz, nauczycielka i opiekunka szkol-
nych zespo∏ów muzycznych. Nie by∏y to jedyne nagrody. W pozosta∏ych placówkach
nagrody burmistrza otrzyma∏o jeszcze 5 osób (Jolanta Miko∏ajczyk, Joanna Sta-
wiszyƒska, Henryka Terpi∏owska, Anna W∏adkowska, Wojciech Zieliƒski). Wielu
nauczycieli zosta∏o uhonorowanych nagrodami dyrektora, w ciechociƒskiej Szkole
Podstawowej  by∏o to 11 osób. Dodatkowym prezentem dla nauczycieli by∏ koncert
dla wszystkich nauczycieli zorganizowany w Szkole Podstawowej Nr 1.O swoich
pedagogach nie zapomnieli te˝ uczniowie. Ka˝dy „belfer” otrzyma∏ w tym dniu
mnóstwo kwiatów.

       Jakub Giza


