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7 lutego 2014 r. goÊçmi Burmistrza Ciechocinka Leszka Dzier˝ewicza byli
Zofia i Józef Lepczyƒscy.

Kameralna uroczystoÊç zorganizowana w sali Urz´du Stanu Cywilnego poÊwi´cona
by∏a pi´knemu jubileuszowi d∏ugoletniego po˝ycia ma∏˝eƒskiego wspomnianej
pary. Paƒstwo Lepczyƒscy zawarli zwiàzek ma∏˝eƒski w Drawsku. W 2003 r. jubilaci
obchodzili Z∏ote Gody. Na podstawie postanowienia Prezydenta RP otrzymali wów-
czas medal „Za d∏ugoletnie po˝ycie ma∏˝eƒskie”. Z kolei podczas uroczystoÊci, któ-
ra mia∏a miejsce 7 lutego, para Êwi´towa∏a 60-lecie po˝ycia ma∏˝eƒskiego.

Paƒstwo Lepczyƒscy mieszkajà w Ciechocinku od 1 stycznia 1954 roku. Zapytani:
jaka jest recepta na tak d∏ugotrwa∏e ma∏˝eƒstwo, odpowiedzieli: Nie ma ró˝y bez
kolców. Sà wzloty i upadki. Jednak˝e sztukà jest w nich wytrwaç. Los po∏àczy∏
nas w trudnych dla kraju czasach, jednak te przeciwnoÊci losu, które nas dotkn´∏y,
po∏àczy∏y nas jeszcze mocniej.  60 lat min´∏o jak z bata strzeli∏…

Podczas uroczystoÊci Burmistrz Miasta wr´czy∏ jubilatom pamiàtkowe dokumenty
oraz kwiaty. Nie zabrak∏o Marsza Mendelssohna oraz lampki szampana.

   Red.

Og∏oszenie

Ciechociƒskie Towarzystwo Budownictwa Spo∏ecznego sp. z o.o. w Cie-
chocinku prowadzi nabór osób ch´tnych do partycypowania (wspó∏finan-
sowania) w kosztach budowy mieszkaƒ przeznaczonych na wynajem przy
ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku na lata 2014-2015.

Umowy o partycypacje w kosztach budowy lokalu mo˝na podpisaç w sie-
dzibie spó∏ki przy ul. Bema 23A w Ciechocinku.

Termin rozpocz´cia inwestycji planowany jest na I pó∏rocze roku 2014.
Planowany koszt partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

na najem wynosi 30% kosztów budowy lokalu.
Szczegó∏owych informacji mo˝na uzyskaç w siedzibie spó∏ki lub pod numera-

mi telefonu: 54 283 35 77 i 604 054 831.


