
Od 27 do 30 czerwca br. delegacja naszego miasta
uczestniczy∏a w jubileuszowych obchodach 250-lecia
wykonania pierwszego odwiertu solanki w Bad Dür-
renberg. Na zaproszenie naszego niemieckiego part-
nera przyby∏y tak˝e delegacje z W∏och, Francji, W´gier
i niemieckiego miasta Melle. Do obchodów jubileu-
szowych miasto przygotowa∏o si´ bardzo starannie,
na przyk∏ad demonstrujàc goÊciom i mieszkaƒcom
historyczne scenki obrazujàce wydarzenia towarzyszàce
poszukiwaniu z∏ó˝ wód solankowych, organizujàc sze-

reg koncertów, festyn, a tak˝e wspólny przemarsz
pi´knie przebranych w stroje historyczne mieszkaƒców
miasta gospodarzy.

Podczas oficjalnego spotkania Burmistrz Bad Dür-
renberg zaproponowa∏, aby w dniach 18-25.05.2014 r.
zorganizowaç w tym niemieckim mieÊcie mi´dzyna-
rodowe spotkanie m∏odzie˝y pod has∏em „M∏odzie˝
i Demokracja - Tolerancyjna Europa”. W przedsi´wzi´-
ciu tym b´dzie uczestniczyç tak˝e m∏odzie˝ z Ciechocin-
ka.
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Nasi w Bad Dürrenberg

Z satysfakcjà informujemy Paƒstwa, ˝e dzi´ki stara-
niom Kancelarii Prezydenta RP zmieniony zosta∏ wystrój

wn´trza obiektu ponownie udost´pnionego do zwie-
dzania. Przygotowano interesujàcà wystaw´ dotyczàcà
dzia∏alnoÊci czterech kolejnych, wybranych w wyborach
bezpoÊrednich Prezydentów RP: Lecha Wa∏´sy, Aleksan-
dra KwaÊniewskiego, Lecha Kaczyƒskiego i Bronis∏awa
Komorowskiego. Na licznych fotografiach przedstawio-
ne zosta∏y najwa˝niejsze wydarzenia z okresu Ich pre-
zydentury. Nie zapomniano te˝ o Pierwszych Damach,
którym poÊwi´cono cz´Êç wystawy. Zupe∏nym novum
jest prezentacja multimedialna poÊwi´cona wydarze-
niom od momentu odzyskania niepodleg∏oÊci w 1918
r. do czasów wspó∏czesnych. Nowà propozycjà Kance-
larii Prezydenta RP dla mieszkaƒców i goÊci Ciechocinka
b´dà koncerty pianistyczne, do udzia∏u w których za-
praszamy w ka˝dà niedziel´ o godzinie 14.00. Zapisy
przyjmuje Biuro Promocji Miasta przy ul. Zdrojowej
2b w Ciechocinku (osobiÊcie za okazaniem dowodu
to˝samoÊci).

Dworek Prezydenta zaprasza…

Burmistrz Ciechocinka oraz Burmistrz Bad Dürrenberg

W sk∏ad delegacji naszego miasta weszli (od lewej): Joanna Rut-
kowska - pracownik Biura Promocji, Burmistrz Ciechocinka Leszek
Dzier˝ewicz oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Mariola
Ró˝aƒska

WÊród zwiedzajàcych Dworek Prezydenta RP byli m.in. kuracjusze
sanatorium „Wrzos”
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Informujemy Paƒstwa, ˝e w celu poprawy bezpie-
czeƒstwa na terenie uzdrowiska, decyzjà Komendanta
Wojewódzkiej Policji, do naszego miasta skierowano
6 funkcjonariuszy Oddzia∏u Prewencji Komendy Wo-
jewódzkiej Policji z Bydgoszczy. Funkcjonariusze majà
do dyspozycji dodatkowy radiowóz. Ich zadaniem jest

wzmocnienie s∏u˝by prewencyjnej w naszym mieÊcie.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem, gmina zobo-
wiàza∏a si´ do zapewnienia zakwaterowania i wy˝ywie-
nia tej grupie policjantów. Funkcjonariusze prowadziç
b´dà dzia∏ania w naszym mieÊcie do koƒca sierpnia
bie˝àcego roku.

Dodatkowe patrole policyjne w Ciechocinku

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich
z wizytà w Ciechocinku

Parokrotnie informowaliÊmy Paƒstwa o rozbie˝nych
stanowiskach gminy Wyznaniowej ˚ydowskiej w War-
szawie i gminy Ciechocinek w kwestii cmentarza ˝y-
dowskiego  po∏o˝onego przy ulicy Wo∏uszewskiej
w naszym mieÊcie. Dotychczasowe rozmowy i wymiana
korespondencji nie doprowadzi∏y do rozwiàzania spra-
wy w sposób satysfakcjonujàcy obie strony. Gmina
Wyznaniowa ˚ydowska wystàpi∏a bowiem z roszcze-
niem o zwrot nieruchomoÊci w granicach cmentarza
sprzed wojny. Z kolei gmina Ciechocinek, która jest
aktualnie w∏aÊcicielem tej nieruchomoÊci, by∏a sk∏on-
na dokonaç zwrotu w obecnych granicach. Prze∏om
w negocjacjach nastàpi∏ 19 lipca br. podczas spotkania
Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha z Bur-
mistrzem Ciechocinka Leszkiem Dzier˝ewiczem przy
udziale ks. pra∏ata Grzegorza Karolaka. Z satysfakcjà
informujemy Paƒstwa, ˝e strony ustali∏y warunki, które

zapewnià bezpieczeƒstwo i szacunek dla cmentarza
˝ydowskiego, a jednoczeÊnie uwzgl´dniajà stanowisko
Burmistrza Ciechocinka. Uzyskany konsensus to efekt
wzajemnego poszanowania i zrozumienia stron.

11 sierpnia br. do uzdrowiska zjadà myÊliwi z ca-
∏ej Polski, aby wziàç udzia∏ w obchodach jubileuszu
90-lecia Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego. UroczystoÊci
rozpocznie Hubertowska msza Êwi´ta koncelebrowana
pod przewodnictwem Krajowego Duszpasterza MyÊli-
wych ks. pra∏ata dr. hab. Wojciecha Fràtczaka. Po jej

zakoƒczeniu w parku Zdrojowym odb´dzie si´ uroczys-
ty koncert muzyki myÊliwskiej w wykonaniu Zespo∏u
Reprezentacyjnego Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego.
W dalszej cz´Êci koncert kontynuowany b´dzie przez
muzyków, literatów i dzieci z W∏oc∏awka.

MyÊliwi w Ciechocinku

INFORMACJA

Burmistrz Ciechocinka informuje o planowanej zmianie przebiegu granic strefy ochrony uzdrowiskowej
„A” w obszarze ulic Norwida i Konopnickiej w Ciechocinku.

W zwiàzku z powy˝szym osoby zainteresowane mogà zapoznaç si´ z proponowanymi zmianami
w siedzibie Urz´du Miejskiego w Ciechocinku (Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Ârodowiska pokój
nr 15,  I pi´tro).

17 lipca br. komisja z Urz´du Marsza∏kowskiego
w Toruniu zawita∏a na campingu przy ul. Kolejowej 4
w Ciechocinku, by dokonaç oceny obiektu. Wed∏ug

protoko∏u komisji, obiekt spe∏nia ustawowe wymagania
dla campingu w kategorii trzech gwiazdek.

Gwiazdki dla ciechociƒskiego campingu

fot. nades∏ane


