
Koncerty - fontanna  przy t´˝ni nr 1,
godz 15.00

6 czerwca - Liza - „Romanse cygaƒsko-rosyjskie”;
13 czerwca -   koncert akordeonowy Paw∏a Soboty;
20 czerwca - Micha∏ Hajduczenia  „Muzyczna podró˝

po S∏owiaƒszczyênie”;
27 czerwca - koncert Big Bandu przy M∏odzie˝owej

Orkiestrze D´tej OSP z Wagaƒca.

Koncerty - fontanna w Parterach
Hellwiga, godz. 15.00

7 czerwca - Yaga - „Muzyka dla duszy i cia∏a, czyli
piosenka francuska”;

14 czerwca  - koncert piosenkarza z W∏och Guy
Crucillo;

21 czerwca - W∏odzimierz Votka - „Romanse cygaƒskie
i rosyjskie”;

28 czerwca - Andrzej Kubacki - koncerty muzyki
klasycznej operetkowej oraz standardy rozrywkowe.
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Wywiad z radnym
- Jerzy Sobierajski

WYWIAD ZDROJUWYWIAD ZDROJU

Jerzy Sobierajski - lat 65, zawód
wyuczony - pedagog, obecnie
na emeryturze, cz∏onek
Uniwersytetu dla Aktywnych,
w Radzie Miejskiej
Ciechocinka kadencji
2014-2018 cz∏onek
Komisji OÊwiaty, Kultury,
Sportu, Turytyki i Promocji
Miasta oraz Komisji
Uzdrowiskowej, Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej.

- Z Urz´dem Miasta jest Pan zwiàzany ju˝ od daw-
na. Kiedy zacz´∏a si´ Pana przygoda z ciechociƒskim
samorzàdem?

- Prac´ w ciechociƒskim samorzàdzie rozpoczà∏em
w 1994 roku. Pe∏ni∏em wówczas funkcj´ wiceprze-
wodniczàcego Rady Miejskiej. Do rady desygnowa∏
mnie Zarzàd Oddzia∏u Zwiàzku Nauczycielstwa Pols-
kiego z racji kierowania przeze mnie placówkà oÊwia-
towà, czyli Medycznego Studium Zawodowego Fizjo-
terapii. Najbli˝sze memu sercu pedagoga by∏y przede
wszystkim sprawy ciechociƒskiej oÊwiaty i kultury, dla-
tego w tamtych czasach pracowa∏em w Komisji OÊwia-
ty i Kultury. Dalsze moje losy jako samorzàdowca si´-
gajà lat 2002-2010, gdy pe∏ni∏em funkcj´ przewodni-
czàcego Rady Miejskiej. MyÊl´, ̋ e przez te dwie kadencje
da∏em si´ poznaç jako prawy obywatel naszej „ma∏ej
ojczyzny”, nie szcz´dzàc wysi∏ku w pracy dla dobra
naszego uzdrowiska i jego mieszkaƒców.

- W obecnej kadencji Rady Miejskiej równie˝ jest
Pan cz∏onkiem mi´dzy innymi Komisji OÊwiaty, Kul-
tury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta. Jakie ostat-
nio wa˝ne dla mieszkaƒców kwestie poruszano pod-
czas posiedzeƒ komisji?

- Kwestii omawianych podczas ostatnich spotkaƒ
by∏o wiele. Rozpoczà∏ si´ sezon letni, a wi´c okres
wielu imprez kulturalnych, do których Urzàd Miasta
musi si´ przygotowaç. Ponadto zakoƒczy∏ si´ nabór
do przedszkoli samorzàdowych w naszym mieÊcie.
Wybiegajàc natomiast w nieco dalszà przysz∏oÊç, zaczy-
namy myÊleç ju˝ o przysz∏orocznych obchodach ju-
bileuszu 180-lecia Ciechocinka.

- Jakie dostrzega Pan zmiany, porównujàc polityk´
miejskà z poczàtków Pana kariery jako samorzàdow-
ca i obecnà?

- Zasadniczà zmianà jest kwestia bud˝etu miasta.
Z roku na rok Êrodki finansowe zapisane w bud˝ecie
wzrastajà, dzi´ki czemu mo˝na realizowaç nowe inwe-
stycje.

- Czy uda∏o si´ Panu rozpoczàç wdra˝anie postu-
latów wyborczych?

- Jeden z moich postulatów wyborczych dotyczy∏
wzmocnienia funkcji uzdrowiskowej Ciechocinka,
mianowicie estetyzacji strefy A. Jest to zadanie, które
musi byç realizowane permanentnie, bo od tego zale˝y,
czy nasze uzdrowisko b´dzie odwiedzane przez kura-
cjuszy i turystów. Trwa drugi etap rewitalizacji parku
Zdrojowego, poprawia si´ stan naszych skwerów, ulic
i chodników, zmienia si´ oÊwietlenie miasta na bardziej
estetyczne i funkcjonalne.

Cz´Êciowo, dzi´ki  podj´tej przez Rad´ Miejskà
uchwale o po∏àczeniu spó∏ek MPEC i Ekociech zreali-
zowany jest tak˝e mój drugi postulat - obni˝enie kosz-
tów dostarczanej energii do budynków wspólnot.

- Jakie Pana zdaniem sà obecnie najpilniejsze po-
trzeby Ciechocinka?

- Najpilniejsze sprawy do rozwiàzania w naszym
mieÊcie to czystoÊç powietrza, które powinno charak-
teryzowaç uzdrowisko. Wa˝na jest tak˝e likwidacja
miejsc szpecàcych nasz krajobraz. Niezwykle istotna
jest równie˝  walka z bezrobociem i poprawa ˝ycia
naszych mieszkaƒców.

- Którymi inwestycjami ostatnich lat Ciechocinek
mo˝e si´ pochwaliç?

- Inwestycje, którymi mo˝emy si´ pochwaliç to:
oczyszczalnia Êcieków, powstanie hali sportowej i in-
nych obiektów sportowo-rekreacyjnych w okolicy oko-
∏ot´˝niowej, rewitalizacja obiektów kultury - Biura
Promocji, Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej,
uruchomienie campingu przy ulicy Kolejowej, moder-
nizacja Parterów Hellwiga, skweru przed Teatrem Let-
nim, poprawa stanu ulic i chodników.

- Dzi´kuj´ za rozmow´.
- Dzi´kuj´ serdecznie.

      Red.


