
W drugiej po∏owie paêdziernika bie˝àcego roku,
z inicjatywy Ligi Kobiet Polskich w uzdrowisku przeby-
wa∏y delegacje Ogólnochiƒskiej Ligi Kobiet i Zwiàzku
Kobiet Rosji. Przedstawicielki tych organizacji przyby∏y
do Polski, aby wziàç udzia∏ w Kongresie Ligi Kobiet
Polskich i obchodach jubileuszu 100-lecia tej organi-
zacji. Jednym z punktów pobytu w naszym kraju by∏a
wizyta w Ciechocinku. Delegacja z Rosji zosta∏a przyj´ta
w Dworku Prezydenta RP. Po cz´Êci oficjalnej zapro-

szeni goÊcie zwiedzili nowà wystaw´ przygotowanà
przez Kancelari´ Prezydenta RP, a nast´pnie przyj´ci
zostali w cerkwi prawos∏awnej. Zaproszone Panie od-
by∏y tak˝e przeja˝d˝k´ tramwajem konnym po Ciecho-
cinku, odwiedzajàc najciekawsze i najbardziej inte-
resujàce miejsca uzdrowiska - mi´dzy innymi t´˝nie
oraz warzelni´ soli. Tego samego dnia dotar∏a do Cie-
chocinka druga z zaproszonych delegacji, tym razem
z Chin. Dla tej grupy Paƒ przygotowana zosta∏a nie-
spodzianka. Specjalnie dla nich wystàpi∏ Don Vasyl
z solistkami Êpiewajàcymi w j´zyku chiƒskim.

Na czele delegacji Zwiàzku Kobiet Rosji sta∏a Pani
Ekaterina Filipowna ¸akchowa - Przewodniczàca
Zwiàzku i deputowana do Dumy Paƒstwowej Federacji
Rosyjskiej. Ogólnochiƒskiej Lidze Kobiet przewodni-
czy∏a z kolei Pani Mu Hong, Dyrektor Departamentu
Spraw Zagranicznych tej organizacji.

W Dworku Prezydenta RP delegacje podj´li mi´dzy
innymi Starosta Aleksandrowa Kujawskiego Wioletta
WiÊniewska, Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego
Andrzej CieÊla oraz przedstawicielki Ligi Kobiet Polskich
z Ciechocinka. Gospodarzem miejsca spotkania by∏
Burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz.
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Delegacje Chin i Rosji
w Ciechocinku

Jerzy Waldorff przed Teatrem Letnim
Jeszcze w miesiàcu paêdzierniku na skwerze zloka-

lizowanym przed Teatrem Letnim stanie rzeêba Jerzego
Waldorffa – pisarza, publicysty, krytyka muzycznego
i dzia∏acza spo∏ecznego. Autorem dzie∏a jest Robert
Sobociƒski z Poznania. Aktualnie trwajà prace zwiàzane
z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu, po-
przedzajàce monta˝ rzeêby.

Przypominamy, i˝ Jerzy Waldorff by∏ inicjatorem
akcji zbiórki Êrodków finansowych niezb´dnych

na przeprowadzenie remontu unikatowego obiektu,
jakim jest Teatr Letni. By∏ tak˝e wielokrotnym goÊciem
uzdrowiska. Sàdzimy, i˝ rzeêba Jerzego Waldorffa
stanie si´ jednà z atrakcji turystycznych naszego miasta
i interesujàco wkomponuje si´ nie tylko w otoczenie
Teatru Letniego, ale tak˝e w planowany do realizacji
w roku 2014 projekt zagospodarowania skweru zielo-
nego i terenu przed budynkiem kina „Zdrój”.

Wiele wskazuje na to, ˝e w naszym mieÊcie zafun-
kcjonujà dwie nowe placówki przedszkolne. Organ
za∏o˝ycielski Niepublicznego Przedszkola „JaÊ i Ma∏go-
sia” z∏o˝y∏ wniosek o zarejestrowanie takiej placówki
i po spe∏nieniu wszystkich wymaganych warunków,
instytucja przedszkolna rozpocznie swoje funkcjono-
wanie - byç mo˝e jeszcze w miesiàcu paêdzierniku.

Z kolei Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Aka-
demia Malucha” z Aleksandrowa Kujawskiego wysz-
∏a z inicjatywà utworzenia jego filii w Ciechocinku.
W zwiàzku z tym z∏o˝y∏a wniosek o dofinansowanie

funkcjonowania tej placówki. Po konsultacjach z Kura-
torium OÊwiaty Burmistrz Ciechocinka otrzyma∏ in-
formacje, i˝ w przypadku placówek przedszkolnych
nie dopuszcza si´ tworzenia ich filii z lokalizacjà w in-
nych miejscowoÊciach ni˝ placówka macierzysta. Wobec
powy˝szego koniecznym jest zarejestrowanie nowej
placówki z siedzibà w Ciechocinku. Po spe∏nieniu nie-
zb´dnych wymogów formalno-prawnych, dokonany
zostanie wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli
dzia∏ajàcych w gminie miejskiej Ciechocinek.

Odkàd Dyrektor Przedszkola Samorzàdowego nr 2

Placówki przedszkolne w Ciechocinku

WIEÂCI Z RATUSZAWIEÂCI Z RATUSZA

fot. M. Strych



Adamczyk Grzegorz 15.04.2013 r. 22.07.2013 r. 28.10.2013 r.

Bonowicz W∏adys∏aw 07.01.2013 r. 22.04.2013 r. 29.07.2013 r. 04.11.2013 r.

Draheim Jerzy 14.01.2013 r. 29.04.2013 r. 5.08.2013 r. 18.11.2013 r.

Drobniewska Klara 21.01.2013 r. 06.05.2013 r. 12.08.2013 r. 25.11.2013 r.

Jaworski Dariusz 28.01.2013 r. 13.05.2013 r. 19.08.2013 r. 02.12.2013 r.

KanaÊ Pawe∏ 04.02.2013 r. 20.05.2013 r. 26.08.2013 r. 09.12.2013 r.

Marjaƒski Wojciech 11.02.2013 r. 27.05.2013 r. 02.09.2013 r. 16.12.2013 r.

Ró˝aƒski Bartosz 18.02.2013 r. 03.06.2013 r. 09.09.2013 r. 23.12.2013 r.

Rytter Karolina 25.02.2013 r. 10.06.2013 r. 16.09.2013 r. 30.12.2013 r.

Satora Miros∏aw 04.03.2013 r. 17.06.2013 r. 23.09.2013 r.

Szcz´sny Piotr 11.03.2013 r. 24.06.2013 r. 30.09.2013 r.

Âwieczkowski Waldemar 18.03.2013 r. 01.07.2013 r. 07.10.2013 r.

Wilewska-Ko∏omyjec Maria 25.03.2013 r. 08.07.2013 r. 14.10.2013 r.

Zieliƒski Wojciech 08.04.2013 r. 15.07.2013 r. 21.10.2013 r.

PLAN PRZYJ¢å
wyborców i interesantów przez radnych w siedzibie Urz´du Miejskiego

(poniedzia∏ki, w godz. 13.30 - 15.30, pokój 12)

Przewodniczàca Rady Miejskiej Ciechocinka - Aldona Nocna
przyjmuje wyborców i interesantów w sprawach bie˝àcych oraz skarg i wniosków

w ka˝dy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie Urz´du Miejskiego pokój nr 12.

Kontakt e-mailowy:

Aldona Nocna, przewodniczàca RM Ciechocinka: a.nocna@ciechocinek.pl

Waldemar Âwieczkowski, wiceprzewodniczàcy RM Ciechocinka: w.swieczkowski@ciechocinek.pl
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w Ciechocinku Henryka Terpi∏owska odesz∏a na eme-
rytur´, wcià˝ nie zosta∏ rozstrzygni´ty konkurs na no-
wego dyrektora. Jednak ju˝ w najbli˝szym czasie Bur-
mistrz Ciechocinka zamierza wszczàç procedur´ kon-

kursowà, która pozwoli na wy∏onienie dyrektora pu-
blicznej placówki przedszkolnej, czyli Przedszkola nr 2
im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku.

Jeszcze w miesiàcu paêdzierniku na skwerze zloka-
lizowanym przed Teatrem Letnim stanie rzeêba Jerzego
Waldorffa – pisarza, publicysty, krytyka muzycznego
i dzia∏acza spo∏ecznego. Autorem dzie∏a jest Robert
Sobociƒski z Poznania. Aktualnie trwajà prace zwiàzane
z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu, po-
przedzajàce monta˝ rzeêby.

Przypominamy, i˝ Jerzy Waldorff by∏ inicjatorem
akcji zbiórki Êrodków finansowych niezb´dnych na

przeprowadzenie remontu unikatowego obiektu, jakim
jest Teatr Letni. By∏ tak˝e wielokrotnym goÊciem uz-
drowiska. Sàdzimy, i˝ rzeêba Jerzego Waldorffa stanie
si´ jednà z atrakcji turystycznych naszego miasta i in-
teresujàco wkomponuje si´ nie tylko w otoczenie Te-
atru Letniego, ale tak˝e w planowany do realizacji
w roku 2014 projekt zagospodarowania skweru zielo-
nego i terenu przed budynkiem kina „Zdrój”.

Nasze miasto by∏o miejscem spotkania Konwentu
Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Do uzdrowiska zjechali niemal wszyscy burmistrzowie
z naszego regionu, omawiano bowiem za∏o˝enia pro-
jektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020. Przed∏o˝ony przez Samorzàd Wojewódzki
na poczàtku paêdziernika projekt wzbudzi∏ powa˝ny
niepokój i szereg zastrze˝eƒ samorzàdowców reprezen-
tujàcych ma∏e miasta - do 20 tysi´cy mieszkaƒców.

Ju˝ podczas wczeÊniejszego posiedzenia Konwentu
z udzia∏em Marsza∏ka Województwa Piotra Ca∏beckiego,
burmistrzowie wyra˝ali swoje niezadowolenie dla pro-
pozycji podzia∏u Êrodków europejskich w nowej nad-
chodzàcej perspektywie finansowej. Konsekwencjà
tego spotkania by∏o zwo∏anie kolejnego posiedzenia
Konwentu w Ciechocinku. Gospodarze ma∏ych miast
stwierdzili, ˝e wyjàtkowo skromna iloÊç europejskich
Êrodków finansowych na lata 2014-2020 Êwiadczy
o tym, ˝e autorzy projektu zupe∏nie nie doceniajà po-
trzeb i wyzwaƒ stojàcych przed spo∏ecznoÊciami ma∏ych
miast. Rozumiejàc potrzeb´ szczególnego finansowania
wsparcia rozwoju du˝ych miast, burmistrzowie z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego wyrazili swojà deza-

probat´ dla przedstwaionego projektu. Stanowisko
to wynika∏o np. z propozycji zupe∏nie symbolicznej
alokacji Êrodków w Osi Priorytetowej XIII - Rozwój
kierowany przez spo∏ecznoÊç lokalnà.

Zgodnie z wczeÊniejszymi zapowiedziami Samo-
rzàdu Wojewódzkiego, to w∏aÊnie w tej osi mia∏y byç
zabezpieczone Êrodki na rozwój ma∏ych miast, w tym
na rewitalizacj´. Proponowana pierwotnie kwota 31
mln euro na okres 7 lat to Êrodki zupe∏nie symboliczne,
tym bardziej ˝e suma ta dotyczy blisko 50 miast do 20
tysi´cy mieszkaƒców. Na dodatek beneficjentami tych
Êrodków b´dà nie tylko samorzàdy, ale mi´dzy innymi
organizacje pozarzàdowe. Przedstawiciele Konwentu
wnieÊli o zwi´kszenie alokacji w XIII Osi Prioryteto-
wej z 1,8% do minimum 5%. Rozwa˝ano tak˝e kwes-
ti´ umo˝liwienia samorzàdom ma∏ych gmin wiejskich
i miejskich aplikowania o Êrodki z innych osi priory-
tetowych. Uczestniczàcy w posiedzeniu Konwetu
przedstawiciele Marsza∏ka Województwa poinfor-
mowali o uwzgl´dnieniu sugestii i wniosków bur-
mistrzów oraz przekazali informacje o korektach pro-
jektu i zwi´kszeniu alokacji Êrodków, ktore b´dà do-
st´pne dla ma∏ych miast.

Burmistrzowie województwa kujawsko-
pomorskiego w Ciechocinku


