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Z kampanià wyborczà
w Ciechocinku

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA
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Jako pierwsza 9 marca uzdrowisko zaszczyci∏a swà
obecnoÊcià kandydujàca z ramienia Unii Pracy wice-
marsza∏ek sejmu Wanda Nowicka. Wizyta rozpocz´∏a
si´ od zwiedzania miasta, w którym wicemarsza∏ek
by∏a po raz pierwszy. Nast´pnie odby∏o si´ spotkanie
z organizacjami kobiecymi, w którym równie˝ uczest-
niczyli: burmistrz miasta Leszek Dzier˝ewicz, zast´p-
czyni przewodniczàcego Rady Miasta Aldona Nocna,
radni: Anna Michalska oraz Marcin Strych, s∏uchacze
Uniwersytetu dla Aktywnych, a tak˝e przedstawiciele
organizacji pozarzàdowych. Tematem spotkania by∏
wyk∏ad o „Udziale kobiet w przestrzeni publicznej”.
Spotkanie prowadzi∏a prezes Uniwersytetu dla Aktyw-
nych  Gra˝yna Ochociƒska. Wiemy ju˝, ˝e Wandzie
Nowickiej nie uda∏o si´ zebraç minimum 100 tysi´cy
podpisów poparcia, dlatego ostatecznie nie jest brana
pod uwag´ jako kandydatka na prezydenta RP.

Niespodziewanie Ciechocinek odwiedzi∏ tak˝e pre-
zydent Bronis∏aw Komorowski, który noc z 9 na 10
marca sp´dzi∏ w Dworku Prezydenckim. O poranku
odby∏o si´ spotkanie prezydenta z w∏adzami naszego
miasta oraz powiatu. Nast´pnie Bronis∏aw Komorowski
wraz z burmistrzem Ciechocinka Leszkiem Dzier˝ewi-
czem i Ireneuszem Lelwicem - dyrektorem 22 Wojsko-
wego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego udali
si´ do wspomnianego sanatorium na spotkanie z ˝o∏-
nierzami, którzy powrócili z zagranicznych misji wojsko-
wych. Nast´pnie prezydent odjecha∏ swym „Bronko-
busem” do Aleksandrowa Kujawskiego.

16 marca na ulicach Ciechocinka spotkaç mo˝na
by∏o kolejnà kandydatk´ na g∏ow´ paƒstwa Magda-
len´ Ogórek. Odwiedzi∏a onajednà z ciechociƒskich
kawiarni, a nast´pnie uda∏a si´ w okolice fontanny
„Grzybek”, by porozmawiaç z mieszkaƒcami i goÊçmi
Ciechocinka.

28 marca w sali okolicznoÊciowej „Ballada” na spot-
kanie z mieszkaƒcami uzdrowiska przyby∏ kandydat
na prezydenta Pawe∏ Kukiz, którego wiele osób ko-
jarzy bardziej z muzykà ani˝eli z politykà.

      Red.

10 maja 2015 r. odb´dzie si´ pierwsza tura wyborów prezydenckich. W tym roku Paƒstwowa Ko-
misja Wyborcza zarejestrowa∏a a˝ 23 komitety wyborcze kandydatów na prezydenta, a kandydaci ro-
zpocz´li swe kampanie wyborcze. A˝ czterech z nich w marcu odwiedzi∏o Ciechocinek.
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