
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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PI¢KNO FOTOGRAFII:
„Spojrzenia bezkresne i bliskie”

i „Dziennik fotograficzny„

16 lutego w nowej Czytelni-Galerii Miejskiej Biblio-
teki Publicznej  w Ciechocinku mia∏o miejsce otwarcie
dwóch po∏àczonych wystaw fotografii.

To ju˝ piàta tego typu impreza kulturalna zorgani-
zowana w bibliotece. ArtyÊci, którzy zaprezentowali

swoje prace pochodzà z Torunia i Ciechocinka. Jeden
z nich, Krzysztof Ga∏àzka jest te˝ naszym wiernym
czytelnikiem i pracujàc w zaprzyjaênionym zak∏adzie
fotograficznym, wspiera nasze pomys∏y. W rewan˝u
my namówiliÊmy tego skromnego m∏odego fotogra-
fa do zaprezentowania swojego dorobku. Jego prace
sà bardzo subtelne i niezwykle „intelektualne” jak
okreÊlili znawcy tematu. W swoim „Dzienniku foto-
graficznym” uchwyci∏ rzeczy konkretne i ulotne chwi-
le w konwencji czarno-bia∏ej. Drugi artysta - Dariusz
Gro˝yƒski jest cz∏onkiem Zwiàzku Polskich Artystów
Fotografików. Posiada d∏u˝szy sta˝ w dziedzinie foto-
grafii. Bawi si´ kszta∏tem i kolorem uchwyconych zja-
wisk. Niezwykle ciekawie przedstawia otaczajàcà go
rzeczywistoÊç, zaskakujàc Êwie˝oÊcià spojrzenia.

PublicznoÊç przyby∏a na wystaw´ w liczbie przekra-
czajàcej nasze najÊmielsze oczekiwania. Kolejna wys-
tawa zaplanowana jest na poczàtek kwietnia. Zapra-
szamy znanych i mniej znanych artystów do za-
prezentowania swojej twórczoÊci i odwiedzenia
biblioteki.

        Mariola Ró˝aƒska
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