
Ogromne spustoszenie spowodowa∏a burza, która
rozszala∏a si´ nad Ciechocinkiem i okolicà w niedziel´
19 lipca oko∏o godziny 17.00. Ulewie towarzyszy∏ po-
rywisty wiatr. Niektóre ulice wyglàda∏y jak po przejÊciu
tornada. Jednostki stra˝y po˝arnej wielokrotnie inter-
weniowa∏y. Najwi´cej wezwaƒ dotyczy∏o konarów
drzew, które spad∏y na jezdni´ lub chodnik: ul. Mickie-
wicza, ul. Nieszawska, ul. Bema. Na zaparkowany przy
ul. Armii Krajowej samochód run´∏o drzewo. Na ul.
Traugutta i Dembickiego drzewa z kolei przewróci∏y

si´ na budynki. Wierzba run´∏a na fontann´ ˚abka.
Podtopiona zosta∏a ul. Stra˝acka i ul. 3 maja. Dzi´ki
szybkiej interwencji s∏u˝b zajmujàcych si´ naprawà
szkód, usuni´to zagro˝enia.

Ponowna nawa∏nica przesz∏a przez miasto 25 lip-
ca. Jednostki stra˝y z Ciechocinka i Aleksandrowa Ku-
jawskiego usuwa∏y szkody z ul. Wojska Polskiego, ul.
Nieszawskiej, ul. Mickiewicza, ul. Norwida czy ul. Ko-
nopnickiej.

Nawa∏nica nad Ciechocinkiem
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Piosenka przypomni Ci…
5 lipca w muszli koncertowej odby∏ si´ koncert

Jacka Szy∏kowskiego. Mimo upa∏ów twórczoÊç artysty
przyciàgn´∏a mi∏oÊników muzyki, którzy przybyli na
koncert z polskà piosenkà. PublicznoÊç razem z artystà
Êpiewa∏a „B∏´kitnà chusteczk´”, „Pierwszy siwy w∏os”
czy „Jesienne ró˝e”. Artysta wychodzi∏ do publicznoÊci,
która niejednokrotnie nagradza∏a jego wykonania
gromkimi brawami.

Dla kolekcjonerów
Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta wzbogaci∏o

si´ ostatnio o kilka nowych gad˝etów. W ofercie poja-
wi∏y si´ m.in. podk∏adki korkowe, na których widnie-
jà najwi´ksze atrakcje uzdrowiska. Dla bardziej aktyw-
nych znalaz∏y si´ dzwonki rowerowe z logo Cie-
chocinka i grawerem. Wszystkie gad˝ety mo˝na nabyç
w Biurze Promocji Miasta przy ul. Zdrojowej 2b. Za-
praszamy.
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ul. Dembickiego

fontanna „˚abka”
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Burmistrz Ciechocinka informuje:

o przystàpieniu do sporzàdzenia  miejscowego
planu  zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci
podobszaru zwanego  „Centralny”  wyodr´bnione-
go  z obszaru strefy  „A” ochrony uzdrowiskowej.

Wnioski nale˝y sk∏adaç na piÊmie w siedzibie Urz´-
du Miejskiego w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, 87-
720 Ciechocinek (sekretariat, pokój nr 7) w terminie
do dnia  25 sierpnia 2015 r. Wniosek powinien zawieraç
nazwisko, imi´, nazw´ i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoÊci, której
dotyczy.

Burmistrz Ciechocinka zawiadamia:

o przystàpieniu do przeprowadzenia post´powa-
nia w sprawie strategicznej oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko projektu miejscowego planu  zago-
spodarowania  przestrzennego  dla cz´Êci pod-
obszaru zwanego „Centralny”  wyodr´bnionego

z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.

Zainteresowani mogà sk∏adaç wnioski do prognozy
oddzia∏ywania na Êrodowisko w terminie do dnia 25
sierpnia 2015 r. Uwagi i wnioski z∏o˝one po up∏ywie
wyznaczonego terminu pozostanà  bez rozpatrzenia.

Wnioski nale˝y sk∏adaç na piÊmie w Urz´dzie Miejs-
kim  w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciecho-
cinek (sekretariat, pokój nr 7), ustnie do protoko∏u
w Referacie Gospodarki Terenami i Ochrony Ârodo-
wiska, pok. nr 15, w godz. od 8:00 do 14:00 oraz za
pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej bez ko-
niecznoÊci opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym na adres: kierownikgt@ciechocinek.pl.
Organem w∏aÊciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków
jest Burmistrz Miasta Ciechocinka.

Pe∏na treÊç og∏oszenia dost´pna jest na tablicy og∏o-
szeƒ Urz´du Miasta oraz na na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej: www.ciechocinek.bipst.pl.

Z tablicy og∏oszeƒ Urz´du Miasta
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Na uroczystoÊç przybyli m.in. senator Andrzej Per-
son, przewodniczàca Rady Programowej UdA prof.
Irena Ponikowska, rektor Wy˝szej Szko∏y Humanistycz-
no-Ekonomicznej prof. Stanis∏aw Kunikowski, naczel-
na lekarz uzdrowisk województwa kujawsko-pomors-
kiego, radna Izabella Kowacka, prezes PUC SA, prze-
wodniczàcy Rady Miejskiej Ciechocinka Marcin Zajàcz-
kowski, dyrektor MCK Barbara Kawczyƒska i dyrektor
Szko∏y Podstawowej nr 1 Katarzyna Dzi´gelewska.

Na wst´pie g∏os zabra∏a prezes Stowarzyszenia Uni-
wersytet dla Aktywnych Gra˝yna Ochociƒska, która
przypomnia∏a zgromadzonym tegoroczne osiàgni´cia
„uczelni”. A zebra∏o si´ tego niema∏o: od wyk∏adów
przez spotkania literackie, wyst´py kabaretu „Z∏ota
Maska”, dzia∏alnoÊç w pracowni rysunku i malarstwa,
w sekcji bryd˝a i gier umys∏owych, zaj´cia z j´zyków
obcych i obs∏ugi komputerów, po ró˝ne formy aktyw-
noÊci sportowej. Potem by∏y s∏owa uznania od zapro-
szonych goÊci i podzi´kowania dla tych najbardziej
aktywnych.

Ca∏oÊç uÊwietni∏ wyst´p solistów - absolwentów
ciechociƒskiej „Jedynki”: Matyldy Pietrzykowskiej i Mi-
∏osza Gostyƒskiego oraz zespo∏u „Ajki” ze Szko∏y Pod-

stawowej nr 1 w Ciechocinku, podopiecznych nau-
czycielki tej szko∏y Iwony Krzysztanowicz, która tak˝e
by∏a obecna na uroczystoÊci.

W tym miejscu warto przypomnieç, ˝e „Ajki” wy-
je˝d˝ajà do Pary˝a, by tam walczyç o laury w swojej
kategorii wiekowej podczas mi´dzynarodowego kon-
kursu wokalnego.

M∏odym artystom dzi´kujemy za wyst´p i ˝yczymy
sukcesów w stolicy Francji.

   Klara Drobniewska

UdA - ZAKO¡CZENIE ROKU SZKOLNEGO
We wtorek 30 czerwca br. studenci Uniwersytetu dla Aktywnych zakoƒczyli swój kolejny rok akademicki.
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