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Szanowni Paƒstwo,
w imieniu Kapitu∏y mam zaszczyt wystàpiç z wnios-

kiem o nadanie honorowego Obywatelstwa miasta
Ciechocinka Pierwszemu Obywatelowi Rzeczypospoli-
tej Polskiej Panu Aleksandrowi KwaÊniewskiemu.
      Pan Aleksander KwaÊniewskie jest pierwszym Pre-
zydentem w historii Rzeczypospolitej, który wielokro-
tnie ˝yczliwie wspiera∏ samorzàd Ciechocinka oraz
anga˝owa∏ si´ skutecznie w rozwiàzywanie z∏o˝onych
problemów miasta. Decyzje Pana Prezydenta i jego
˝yczliwe wsparcie dla inicjatyw naszego samorzàdu
pozwoli∏y na aktywnà i nastawionà na efektywnoÊç
realizacj´ wielu postulatów Rady Miejskiej oraz lokal-
nej spo∏ecznoÊci.

Pan Prezydent wielokrotnie anga˝owa∏ si´ w spra-
wy zwiàzane z naszym miastem, zawsze pozytywnie
reagujàc na inicjatywy ciechociƒskiego samorzàdu.
Z entuzjazmem zaanga˝owa∏ si´ w realizacj´ koncepcji
Rady Miejskiej Ciechocinka dotyczàcej przywrócenia
Dworkowi Prezydentów jego ÊwietnoÊci i historycznej
roli.

W roku 2002 kancelaria Prezydenta rozpocz´∏a
prace remontowo - modernizacyjne w tym obiekcie.
Odrestaurowany Dworek Prezydentów RP zosta∏ uro-
czyÊcie otwarty przez pana Prezydenta Aleksandra

KwaÊniewskiego i Jego Ma∏˝onk´ 2 maja 2003 r. Od
tego czasu pe∏ni funkcj´ oÊrodka informacyjno - edu-
kacyjnego, w którym majà miejsce ekspozycje sta∏e
poÊwi´cone historycznemu gospodarzowi obiektu -
Prezydentowi II RP Ignacemu MoÊcickiemu i historii
dworku oraz ekspozycje czasowe ukazujàce mi´dzy
innymi kolekcj´ odznaczeƒ nadanych Panu Prezyden-
towi Aleksandrowi KwaÊniewskiemu  przez przywód-
ców innych paƒstw.
      W Dworku znajduje si´ te˝ biblioteka posiadajà-
ca w swych zbiorach szereg cennych woluminów uka-
zujàcych m.in. dzia∏alnoÊç wszystkich prezydentów
RP. Odbywajà si´ tu otwarte spotkania z przedstawi-
cielami Êwiata polityki, kultury, nauki, mediów. Cie-
szà si´ one zainteresowaniem zarówno wÊród miesz-
kaƒców Ciechocinka, jak i kuracjuszy. Obiekt ten
odwiedzi∏o ju˝ ponad 25 tys. osób z ca∏ego Êwiata.
      Odrestaurowany dworek i realizowany w nim pro-
gram informacyjno - edukacyjny sta∏y si´ ogromnym
atutem promocyjnym Ciechocinka. Fakt, ˝e obiekt
funkcjonuje w uzdrowisku to wielka nobilitacja i zasz-
czyt dla nas mieszkaƒców kurortu.

Z inicjatywy Pana Prezydenta Aleksandra KwaÊ-
niewskiego na sta∏e do kalendarza imprez naszego
miasta wpisane zosta∏y uroczystoÊci zwiàzane z rocz-

fot. Jakub Giza

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 11 paêdziernika spotkali si´ ciechociƒscy radni. Jedyny
punkt porzàdku obrad dotyczy∏ kwestii nadania prezydentowi RP Aleksandrowi KwaÊniewskiemu ho-
norowego obywatelstwa miasta Ciechocinka. Poniewa˝ pomys∏ uhonorowania w ten sposób, koƒczà-
cego kadencj´ prezydenta, wzbudzi∏ wiele dyskusji, prezentujemy poni˝ej uzasadnienie kapitu∏y,
jakie zosta∏o zaprezentowane w trakcie sesji. 
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nicami przyj´cia Polski do Unii Europejskiej.
Pan Aleksander KwaÊniewski jest pierwszym od 70 lat urz´dujàcym prezydentem,

który odwiedzi∏ nasze miasto - i to dwukrotnie. Podczas ka˝dej z wizyt z zaintere-
sowaniem i gospodarskà troskà wys∏uchiwa∏ informacji dotyczàcych najbardziej
istotnych problemów Ciechocinka. Dzi´ki przychylnoÊci i zrozumieniu potrzeb
w∏adz samorzàdowych Ciechocinka miasto wielokrotnie otrzymywa∏o znaczàcà
pomoc.
      Zosta∏a ona przeznaczona na realizacj´ szeregu zadaƒ infrastrukturalnych po-
czàwszy od modernizacji ulic Wojska Polskiego i Mickiewicza, poprzez budow´
pierwszego budynku mieszkalnego zrealizowanego przez Ciechociƒskie Towarzystwo
Budownictwa Spo∏ecznego, a na ukoƒczonych w∏aÊnie pracach modernizacyjnych
nawierzchni ulic: LeÊnej, Sienkiewicza i Nieszawskiej. 
      Goszczàc z pierwszà wizytà 27 sierpnia 2002 r. Pan Prezydent, realizujàc swój
program pod nazwà „Internet w szko∏ach”, ofiarowa∏ Szkole Podstawowej nr 1
pi´tnaÊcie wysokiej klasy komputerów do pracowni informatycznej. Podczas drugiej
wizyty 2 maja 2003 roku, nowoczesny sprz´t rehabilitacyjny zosta∏ przekazany
Szpitalowi Uzdrowiskowemu im. Markiewicza. Obie wizyty by∏y niezwykle owocne
dla Ciechocinka, podnoszàc jego presti˝ i przysparzajàc naszemu miastu splendoru.

- Sàdz´, ˝e dokonania pan prezydenta Aleksandra KwaÊniewskiego na rzecz
uzdrowiska, jego otwartoÊç i zrozumienie dla problemów naszego miasta oraz
osobiste zaanga˝owanie  w wiele z nich upowa˝niajà mnie do wystàpienia z upo-
wa˝nienia kapitu∏y z przedmiotowym wnioskiem. Tym bardziej, ˝e nadanie tytu-
∏u Honorowego Obywatela Ciechocinka Pierwszemu Obywatelowi RP to nie tylko
dowód naszej wdzi´cznoÊci, uznania i szacunku, ale przede wszystkim wielkie
wyró˝nienie i zaszczyt dla naszego miasta i jego obywateli  - argumentowa∏ prze-
wodniczàcy Rady Miejskiej Jerzy Sobierajski.

 W trakcie krótkiej dyskusji g∏os zabra∏a radna Teresa Mik∏aszewicz, przytaczajàc
liczne zas∏ugi i akcje organizowane z inicjatywy Jolanty KwaÊniewskiej, zapropo-
nowa∏a uhonorowanie np. medalem im. Stanis∏awa Staszica tak˝e Pierwszej Damy.

Ostatecznie w g∏osowaniu 13 radnych opowiedzia∏o si´ za przyznaniem hono-
rowego obywatelstwa Aleksandrowi KwaÊniewskiemu. Jedna osoba wstrzyma∏a
si´ (Krzysztof Czajka), przeciw zag∏osowa∏a radna Aldona Nocna, która po sesji
uzasadni∏a dziennikarzom, ˝e honorowe obywatelstwo przyznaje si´ za wybitne
zas∏ugi, a prezydent Aleksander KwaÊniewski nie dokona∏ niczego szczególnego,
jedynie wykonywa∏ swoje obowiàzki, dysponujàc pieni´dzmi podatników, ponadto
nie okaza∏ si´ wybitnym m´˝em stanu.

Relacja z uroczystoÊci wr´czenia aktu nadania honorowego obywatelstwa mias-
ta Prezydentowi RP oraz otwarcia basenu w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowis-
kowo - Rehabilitacyjnym ju˝ za miesiàc.

     Jakub Giza

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

Bonowicz W∏adys∏aw - 10.10.2005r.
Czajka Krzysztof - 17.10.2005r.
Draheim Jerzy - 24.10.2005r.

Drobniewska Klara - 31.10.2005r.
Jaworski Dariusz - 07.11.2005r.

K∏os Jerzy - 14.11.2005r.
Miedziƒska Halina - 21.11.2005r.

Mik∏aszewicz Teresa - 28.11.2005r.
Nocna Aldona - 05.12.2005r.

S∏odowicz W∏odzimierz -  12.12.2005r.
Strzy˝ewski Wies∏aw - 19.12.2005r.

Szcz´sny Piotr - 19.09.2005r.
Âwieczkowski Waldemar - 26.09.2005r.

Zieliƒski Wojciech - 03.10.2005r.


