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SPÓ¸DZIELCZE OSIEDLA NA
FOTOGRAFIACH DZIECI I M¸ODZIE˚Y

14 czerwca br. w sali konferencyjnej Spó∏dzielni
Mieszkaniowej przy ul. Polnej 8, odby∏o si´ uroczyste
spotkanie podsumowujàce konkurs fotograficzny pt.
„Ciechocinek i jego spó∏dzielcze osiedla w obiekty-
wie”.

Organizatorem konkursu, og∏oszonego w lutym
2013 r., by∏a Komisja Kulturalno-OÊwiatowa dzia∏ajàca
przy Radzie Nadzorczej SM w Ciechocinku. Konkurs
skierowany by∏ do dzieci i m∏odzie˝y ucz´szczajàcych
do szko∏y podstawowej i gimnazjum. Prace przedsta-
wiaç mia∏y Ciechocinek i jego spó∏dzielcze osiedla,
w szczególnoÊci bloki spó∏dzielcze, obiekty ma∏ej archi-
tektury, ciekawostki przyrodnicze. Komisja w sk∏adzie:
Bogumi∏ Korzeniewski - przewodniczàcy oraz cz∏onko-
wie: Beata Belter i W∏odzimierz S∏odowicz ocenili 35
prac 10 uczestników konkursu. Cz∏onkowie jury, którzy
podkreÊlali wysoki poziom zdj´ç, przyznali trzy równo-
rz´dne nagrody g∏ówne dla: Nikoli Dzia∏oszewskiej,
Wiktorii Gràckiej, Daniela Kornaszewskiego. Wy-
ró˝nienia otrzymali: Maja Gmiƒska, Piotr Âwiàtkowski
oraz Jakub Szymaƒski, a dyplomy uczestnictwa: Patry-

cja Stawska, Melania Zalewska, Maksymilian Zalewski
i Helena Zwierzchowska. Wszyscy m∏odzi fotografowie
cieszyli si´ tak˝e z ufundowanych podarunków - ksià˝ek
na temat „j´zyka obrazów”. Uczestnikom konkursu
˝yczymy jeszcze wielu sukcesów w dziedzinie  fotografii.

       Red.

WYMALOWALI NAGRODY

Gmina Miejska Ciechocinek po raz drugi w∏àczy∏a
si´ do konkursu plastycznego dla dzieci i m∏odzie˝y
na plakat pod has∏em „Obrona Cywilna Wokó∏ Nas
- Zagro˝enia Cywilizacyjne XXI wieku” organizowa-
nego przez Wydzia∏ Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kry-
zysowego Kujawsko-Pomorskiego Urz´du Wojewódz-
kiego w Bydgoszczy.

Celem konkursu jest upowszechnianie i pog∏´bianie
wiedzy o ochronie ludnoÊci oraz pracy s∏u˝b ratowni-
czych. Konkurs ma na celu zapoznaç uczniów z zagro-
˝eniami cywilizacyjnymi, mo˝liwoÊciami zapobiegania
zdarzeniom kryzysowym, a tak˝e sposobami reagowa-
nia w przypadku ich wystàpienia. Pierwszy etap konkur-
su odbywa∏ si´ w obr´bie szkolnym.  W drugim etapie
- tak zwanym miejskim, komisja w sk∏adzie: Tomasz
Thiede, Katarzyna Drzewucka - przedstawiciele SP nr 1
oraz Paulina Starzyƒska, Justyna Ma∏ecka i Miros∏aw
Ciury∏o - przedstawiciele Urz´du Miejskiego, wybra∏a
najlepsze prace. Laureatami zostali: Kinga Lewando-
wska z klasy VIB, Sandra Grochulska z klasy IIIA
oraz Kacper Skazalski z klasy IIIA. To w∏aÊnie ich
prace zosta∏y zakwalifikowane do wojewódzkiego eta-
pu konkursu. Dodatkowo nagrodà ksià˝kowà wyró˝-

niono Korneli´ Ochociƒskà z klasy VIB. Ka˝dy z ucz-
niów bioràcy udzia∏ w konkursie, odebra∏ pamiàtkowy
dyplom z ràk Burmistrza Miasta Leszka Dzier˝ewicza.
Podzi´kowania za zaanga˝owanie i wk∏ad pracy w∏o-
˝ony w przygotowanie uczniów do drugiego etapu
konkursu otrzymali tak˝e nauczyciele - Tomasz Thiede
i Katarzyna Drzewucka.
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Uczestnicy konkursu z organizatorami

Uczestnicy konkursu z Burmistrzem Miasta i nauczycielami


