
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

Adamczyk Grzegorz 17.02.2014 r. 02.06.2014 r. 08.09.2014 r.

Bonowicz W∏adys∏aw 24.02.2014 r. 09.06.2014 r. 15.09.2014 r.

Draheim Jerzy 03.03.2014 r. 16.06.2014 r. 22.09.2014 r.

Drobniewska Klara 10.03.2014 r. 23.06.2014 r. 29.09.2014 r.

Jaworski Dariusz 17.03.2014 r. 30.06.2014 r. 06.10.2014 r.

KanaÊ Pawe∏ 24.03.2014 r. 07.07.2014 r. 13.10.2014 r.

Marjaƒski Wojciech 31.03.2014 r. 14.07.2014 r. 20.10.2014 r.

Ró˝aƒski Bartosz 07.04.2014 r. 21.07.2014 r. 27.10.2014 r.

Rytter Karolina 14.04.2014 r. 28.07.2014 r.

Satora Miros∏aw 13.01.2014 r.  28.04.2014 r. 04.08.2014 r.

Szcz´sny Piotr 20.01.2014 r. 05.05.2014 r. 11.08.2014 r.

Âwieczkowski Waldemar 27.01.2014 r. 12.05.2014 r. 18.08.2014 r.

Wilewska-Ko∏omyjec Maria 03.02.2014 r. 19.05.2014 r. 25.08.2014 r.

Zieliƒski Wojciech 10.02.2014 r. 26.05.2014 r. 01.09.2014 r.

ROWER MIEJSKI W CIECHOCINKU?

˚ycie jest jak jazda na rowerze. ˚eby utrzymaç
równowag´ musisz si´ poruszaç naprzód.

Albert Einstein

Zapewne informacja o rozwa˝anej mo˝liwoÊci
utworzenia w Ciechocinku bezobs∏ugowej wypo˝yczal-
ni rowerów ucieszy niejednego mieszkaƒca i goÊcia
uzdrowiska.

Pomys∏ wspólnej realizacji trzech zintegrowanych
mi´dzy sobà peronów to efekt ustaleƒ mi´dzy Burmis-
trzami Aleksandrowa Kujawskiego i Ciechocinka oraz
Wójta Gminy Aleksandrów. W przypadku akceptacji
dla budowy stacji bazowych w miejscach wskazanych
przez uczestników projektu, w obszarze ka˝dej z gmin
powstanie 20-stanowiskowa stacja. Zintegrowanie tych
stacji pozwoli na zdalnà obs∏ug´ wszystkich stanowisk.
Koszt realizacji jednej stacji szacowany jest na oko∏o

45 tysi´cy z∏otych netto.
Byç mo˝e uda si´ zintegrowaç stacje bazowe z wy-

po˝yczalniami rowerów zlokalizowanymi na terenie
miasta Torunia, gdzie realizowany jest program TRM
(Toruƒski Rower Miejski).

Utworzenie stacji wypo˝yczalni rowerów to z jednej
strony dodatkowa atrakcja dla cyklistów, z drugiej zaÊ
promocja zdrowego stylu ˝ycia i ekologicznego podejÊ-
cia do rozwiàzaƒ technologicznych. Dla wielu osób
preferujàcych aktywny wypoczynek stawarza te˝ szans´
wykorzystania nowo wybudowanych Êcie˝ek rowero-
wych.

Miejmy nadziej´, ˝e pomys∏ trafi na podatny grunt
i samorzàd powiatu aleksandrowskiego zrealizuje go
mo˝liwie szybko.

      Leszek Dzier˝ewicz
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24 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urz´du
Miasta odby∏a si´ XLI sesja Rady Miejskiej. Podj´to
nast´pujàce uchwa∏y:

1. Przyj´to informacje Burmistrza Ciechocinka o wy-
konaniu uchwa∏ podj´tych na XL sesji.

2. Przyj´to informacje Burmistrza Ciechocinka

XLI sesja Rady Miejskiej Ciechocinka
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o dzia∏alnoÊci mi´dzy sesjami Rady Miejskiej.
3. Zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia

w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków na tere-
nie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

4. Przyj´to sprawozdanie z realizacji Programu
Wspó∏pracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organiza-
cjami pozarzàdowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i wolontariacie w 2013 r.

5. Zatwierdzono sprawozdanie z realizacji Miejskie-
go Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów
Uzale˝nieƒ dla Miasta Ciechocinka na 2013 rok.

6. Przyj´to program opieki nad zwierz´tami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomnoÊci zwierzàt
na terenie miasta Ciechocinka.

7. Wprowadzono regulaminy korzystania z parków
miejskich w Ciechocinku.

8. Ustalono zasady korzystania z obiektów spor-
towych OÊrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku
i ich urzàdzeƒ, sposobu ustalania op∏at za korzystanie
z obiektów sportowych OÊrodka Sportu i Rekreacji
w Ciechocinku i ich urzàdzeƒ oraz powierzenia
Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia
o ich wysokoÊci.

9. Powo∏ano Miejskà Rad´ Seniorów w Ciechocinku
i nadano jej status.

Zapoznano si´ z informacjami i sprawozdania-
mi dotyczàcymi:

- zaj´ç organizowanych przez placówki oÊwiatowe
oraz Miejskie Centrum Kultury, Miejskà Bibliotek´ Pu-
blicznà i OÊrodek Sportu i Rekreacji w okresie ferii
zimowych w 2014 roku;

- stanu technicznego rowów melioracyjnych;
- zadania pn. „Odnowa funkcji publicznych zde-

gradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocin-
ku”.

Szczegó∏owe informacje o uchwa∏ach Rady Miejskiej
Ciechocinka mo˝na uzyskaç w Biurze Organów Samo-
rzàdowych (pokój nr 12 w Urz´dzie Miejskim) oraz
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej: www.cie-
chocinek.bipst.pl.

ZAPOWIEDè...

W zwiàzku z wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zadania: „Rewitalizacja zabytko-
wego kompleksu basenów leczniczych i rehabilitacyj-
nych, termalno-solankowych uzdrowiskowych zam-
kni´tych i otwartych wraz z renowacjà i rozbudowà
budynków zabytkowych uzupe∏nionych o niezb´dne
obiekty mieszczàce zespo∏y gabinetów lekarskich i za-
biegowych wraz z pokojami noclegowami i restauracjà,
wraz z zagospodarowaniem terenu...” oraz bezpodstaw-
nymi artyku∏ami prasowymi w tej sprawie, w kolejnym
numerze „Zdroju Ciechociƒskiego” napiszemy na ten
temat.
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