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WALNE ZGROMADZENIE
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ¸ CIECHOCINKA

Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka powsta∏o
w roku 1906 z inicjatywy lekarza prof. Leonarda Loren-
towicza i Konrada Olchowicza. Stowarzyszenie ma
wi´c ju˝ ponad stuletnià histori´. Od poczàtku by∏o
inicjatorem imprez kulturalnych rozs∏awiajàcych na-
sze miasto. Czynnie uczestniczy∏o i nadal uczestniczy
w ˝yciu spo∏ecznym Ciechocinka.

Na dzieƒ dzisiejszy stowarzyszenie liczy 111 cz∏on-
ków, którzy planujà, jak mówi Prezes Towarzystwa -
Pan Marian Gawinecki, jeszcze du˝o zrobiç dla naszego
miasta i dla naszego regionu.

14 marca 2013 roku, w niedawno powsta∏ym hote-
lu Austeria, odby∏o si´ Walne Zgromadzenie Towa-
rzystwa Przyjació∏ Ciechocinka, na którym podsumo-
wano ubieg∏oroczne dokonania stowarzyszenia oraz
dyskutowano na temat nowych inicjatyw.

Podczas zebrania zaprezentowano film obrazujàcy
dzia∏ania Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka w ostat-
nim roku. Stowarzyszenie bra∏o udzia∏ w realizacji ta-
kich przedsi´wzi´ç, jak: „Âwi´to soli”, spotkania z cyk-

lu „Literatura i sztuka solà ̋ ycia” poÊwi´cone twórczoÊci
Ryszarda KapuÊciƒskiego, cztery wystawy, które odby∏y
si´ w galerii „Pod Dachem Nieba” czy I Pó∏maraton
Termy Ciechocinek. Towarzystwo przyzna∏o tak˝e me-
dale i statuetki im. Leonarda Lorentowicza za znaczà-
ce zas∏ugi dla uzdrowiska.

 Jak zaznaczy∏a sekretarz TPC Klara Drobniewska,
wiele przedsi´wzi´ç czeka na realizacj´. WÊród g∏ów-
nych za∏o˝eƒ stowarzyszenia na rok 2013 wymieniono
dzia∏alnoÊç: promujàcà Towarzystwo, kulturalnà, wy-
dawniczà, propagujàcà regionalizm oraz upami´tnia-
jàcà wa˝ne wydarzenia historyczne i osoby z nimi zwià-
zane. 25 maja 2013 roku TPC b´dzie, obok Urz´du
Miejskiego i Przedsi´biorstwa Uzdrowisko Ciechocinek,
jednym z organizatorów imprezy „¸àczy nas Wis∏a -
Âwi´to Soli”. Z kolei na 8 czerwca zaplanowana jest
konferencja naukowa „Znaczenie muzykoterapii w pro-
cesie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji” wraz
z koncertem orkiestry pod dyrekcjà Marka Czeka∏y.
Na rok 2013 (najprawdopodobniej 2 maja) stowarzy-
szenie planuje tak˝e ods∏oni´cie pamiàtkowej tablicy
Honorowego Prezesa Towarzystwa Przyjació∏ Ciecho-
cinka Zbigniewa Skorwidera. W tym roku wydany ma
tak˝e zostaç trzeci tom zeszytów historyczno-literackich.

Podczas zebrania Prezes Marian Gawinecki zwróci∏
równie˝ uwag´ na potrzeb´ zaanga˝owania si´ w ˝ycie
miasta szkó∏ - nauczycieli, którzy wraz z TPC pokaza-
liby m∏odym ludziom tradycj´, histori´ Ciechocinka.
Nadmieni∏ tak˝e, ̋ e liczy na to, i˝ coraz wi´cej cz∏onków
stowarzyszenia b´dzie bra∏o czynny udzia∏ w organizo-
wanych dzia∏aniach.       Red.

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

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


