
Pi´kna lekcja patriotyzmu…

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

11 listopada 2013 roku Êwi´towaliÊmy 95. rocznic´ odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci w 1918 r.
Wielu mieszkaƒców Ciechocinka wzi´∏o udzia∏ w uroczystoÊciach upami´tniajàcych to wydarzenie.
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Tradycyjnie o godzinie 10.00 w miejscowym koÊciele pod wezwaniem Êwi´tych
Aposto∏ów Piotra i Paw∏a odprawiona zosta∏a msza Êwi´ta. Nast´pnie nastàpi∏ prze-
marsz pocztów sztandarowych, delegacji zak∏adów pracy, mieszkaƒców uzdrowiska
i kuracjuszy pod pomnik Romualda Traugutta.

W swym przemówieniu Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz podkreÊla∏, jak wa˝ny
jest 11 listopada: Âwi´to Niepodleg∏oÊci jest wyrazem niezniszczalnych pragnieƒ
Polaków, jest wyrazem odpowiedzialnoÊci narodu za swoje paƒstwo, jest dowodem,
jak silna w naszym spo∏eczeƒstwie jest idea wolnoÊci. Dzieƒ 11 listopada symbo-
lizuje nowy poczàtek Rzeczypospolitej. Dlatego zawsze obchodzimy go z patriotycz-
nà dumà i radoÊcià. Po latach dramatów i niespe∏nionych nadziei cieszymy si´
ÊwiadomoÊcià, ˝e jesteÊmy gospodarzami u siebie, ˝e sami na w∏asnà miar´ i po-
trzeby kszta∏tujemy dzieƒ dzisiejszy i lata przysz∏e. Wspomnia∏ tak˝e tych, którzy
dzielnie walczyli za Polsk´: W Âwi´to Odrodzenia Rzeczypospolitej pochylamy g∏o-
wy przed bohaterami naszej historii. Dzi´kujemy za ich ofiar´ krwi, poÊwi´cenie,
patriotyczny entuzjazm. To dzi´ki nim mo˝emy byç dzisiaj sobà, cieszyç si´ wol-
noÊcià, odwa˝nie spoglàdaç w przysz∏oÊç. JesteÊmy ich wdzi´cznymi spadkobier-
cami, pragniemy i powinniÊmy byç poj´tnymi uczniami. Burmistrz Ciechocinka
mówi∏ o Ojcach, za∏o˝ycielach II Rzeczypospolitej: Józefie Pi∏sudskim, Wincentym
Witosie, Romanie Dmowskim czy Ignacym Janie Paderewskim. Burmistrz podkreÊli∏
tak˝e, aby w dzisiejszych wolnych czasach zastanowiç si´ nad tym, jak wykorzysta-
my szanse naszej niepodleg∏oÊci: Wszyscy dziÊ zdajemy egzamin wobec przesz∏ych
i przysz∏ych pokoleƒ. Nie wolno nam ich zawieÊç. Nie wolno zawieÊç Rzeczypos-
politej.

Po przemówieniu Burmistrza Ciechocinka nastàpi∏o uroczyste z∏o˝enie kwiatów
pod pomnikiem.

Mniej oficjalne obchody Êwi´ta 11 listopada mia∏y miejsce w Teatrze Letnim
w Ciechocinku. Odby∏ si´ tam okolicznoÊciowy koncert pt. „Okruchy historii” w wy-
konaniu zespo∏u Big4Band, podczas którego muzycy i soliÊci: Anita Sajnóg i Joachim
Perlik zaprezentowali utwory muzyczne o naszej cz´sto trudnej historii, ale te˝ opi-
sujàce pi´kno polskiej ziemi.

   Red.

Burmistrz Ciechocinka og∏asza konkurs

na

NAJ¸ADNIEJSZE DEKORACJE
ÂWIÑTECZNE

Pod ocen´ komisja konkursowa b´dzie bra∏a wykonanie
i estetyk´ instalacji, pomys∏owoÊç oraz wk∏ad

w stworzenie Êwiàtecznego nastroju w uzdrowisku.
Nagrody zostanà przyznane w trzech kategoriach:

- domy i mieszkania prywatne,
- sanatoria i obiekty u˝ytecznoÊci publicznej,

- wystawy sklepowe.

Termin zg∏oszeƒ do konkursu: 16-29 grudnia 2013 r. Po tym terminie
komisja konkursowa dokona oceny zg∏oszonych oraz wybranych przez
siebie obiektów. Ch´tni mog´ zg∏aszaç swój udzia∏ w Biurze Promocji

Miasta przy ul. Zdrojowej 2b, telefonicznie pod numerem (54) 416 10 05
lub drogà elektronicznà

na adres: promocja@ciechocinek.pl.

Zwyci´zcy otrzymajà cenne nagrody, a zdj´cia nagrodzonych domów
i obiektów umieszczone zostanà na stronie internetowej

www.ciechocinek.pl oraz na ∏amach „Zdroju Ciechociƒskiego”,
który objà∏ nad konkursem patronat medialny.

Zach´camy do zg∏aszania udzia∏u w konkursie!


