
PODZI¢KOWANIE
Sk∏adam serdeczne podzi´kowanie wszystkim Wyborcom okr´-

gu nr 5 (ul. Zdrojowa), którzy po raz kolejny wybrali mnie na rad-
nà Rady Miejskiej Ciechocinka.

Zrobi´ wszystko, aby nie zawieÊç zaufania, jakim zosta∏am przez
Paƒstwa obdarzona.

Z wyrazami szacunku, Klara Drobniewska

Fotozagadka - rozwiàzanie konkursu
Drodzy czytelnicy, kolejne zdj´cie zagadka zosta∏o przez was rozszyfrowane! Fotografia, którà zamieÊ-

ciliÊmy w ostatnim wydaniu gazety prezentowa∏a fragment Domu Ksi´˝y Niepe∏nosprawnych im. Dobrego
Pasterza przy ul. Tadeusza KoÊciuszki.

Mi∏o nam poinformowaç, ˝e jako pierwszy poprawnà odpowiedê przes∏a∏ do nas Pan Arkadiusz Kurij.
Zwyci´zc´ zapraszamy do siedziby Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta przy ul. Zdrojowej 2b po od-
biór nagrody niespodzianki. Gratulujemy!

A ju˝ w kolejnym numerze kolejna zagadka fotograficzna!

27 paêdziernika 2014 roku w sali konferencyj-
nej Urz´du Miasta odby∏a si´ XLVII sesja Rady
Miejskiej.

Podj´to nast´pujàce uchwa∏y:
1. Przyj´to informacje Burmistrza Ciechocinka

o wykonaniu uchwa∏ podj´tych na XLIV, XLV, XLVI
sesjach.

2. Przyj´to informacje Burmistrza Ciechocinka
o dzia∏alnoÊci mi´dzy sesjami Rady Miejskiej.

3. Przystàpiono do sporzàdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci
podobszaru zwanego „Centralnym” wyodr´bnionego
z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.

Zapoznano si´ z informacjami i sprawozdania-
mi dotyczàcymi:

-  stanu ochrony przeciwpo˝arowej miasta Ciecho-
cinek w 2014 r.,

- stanu realizacji zadaƒ oÊwiatowych w Gminie
Miejskiej Ciechocinek za rok szkolny 2013/2014,

- podsumowania pracy komisji sta∏ych Rady Miejs-
kiej Ciechocinka kadencji 2010-2014,

- oÊwiadczeƒ majàtkowych,
- stanu technicznego rowów melioracyjnych,
- zadania pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegra-

dowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”.

Z kolei 3 listopada 2014 r. w sali widowiskowej
Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku odby∏a
si´ ostatnia, uroczysta sesja Radny Miejskiej kaden-
cji 2010-2014. Podsumowania pracy radnych dokona∏a
przewodniczàca Rady Miejskiej Aldona Nocna, która
podzi´kowa∏a tak˝e burmistrzowi i radnym za wspólnà
prac´ na rzecz uzdrowiska. Swe przemówienie wyg∏o-
si∏ tak˝e burmistrz Leszek Dzier˝ewicz. Tego dnia nie
by∏o uchwa∏, interpelacji czy sprawozdaƒ, a radni byli
wyjàtkowo zgodni.

Sesje
Rady Miejskiej Ciechocinka
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