
10 paêdziernika oko∏o godziny 11.00 swà pamiàt-
kowà gwiazd´ na Deptaku S∏aw ods∏oni Robert Korze-
niowski - polski lekkoatleta, chodziarz, wielokrotny
mistrz olimpijski, Êwiata i Europy, uznawany za jednego
z najwybitniejszych polskich sportowców w historii.
Na gwieêdzie sportowca widnieç b´dà olimpijskie
ko∏a.

Serdecznie zapraszamy Paƒstwa do wzi´cia udzia∏u
w tej uroczystoÊci.

Kolejna gwiazda na Ciechociƒskim
Deptaku S∏aw
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Uchwa∏à Rady Miejskiej podj´tà podczas sesji z
14.09.2015 r., w naszym mieÊcie powo∏ana zostanie
Miejska Rada Seniorów. Wed∏ug jej statutu, w radzie
zasiàdzie 15 cz∏onków zwanych Radnymi Seniorami.
G∏ównym celem dzia∏ania Rady b´dzie reprezentowanie
interesów i potrzeb osób starszych zamieszka∏ych na
terenie Ciechocinka - w szczególnoÊci wobec organów
Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Do zadaƒ Rady nale˝eç b´dà w  szczególnoÊci: mo-
nitorowanie potrzeb ciechociƒskich sanatoriów, wy-
dawanie opinii i zg∏aszanie wniosków dotyczàcych
dzia∏alnoÊci w∏adz miasta na rzecz osób starszych, ini-
cjowanie dzia∏aƒ s∏u˝àcych upowszechnianiu wiedzy

o potrzebach, prawach i mo˝liwoÊciach osób w wieku
senioralnym, podejmowanie dzia∏aƒ majàcych na celu
wykorzystanie potencja∏u i czasu osób w wieku senio-
ralnym, w tym odtworzenie i umocnienie mi´dzypo-
koleniowych wi´zi spo∏ecznych, opiniowanie aktów
prawa miejscowego dotyczàcych problematyki osób
w wieku senioralnym.

Szczegó∏owe informacje dotyczàce procedury wy-
boru cz∏onków Rady oraz zasady jej dzia∏ania uzyskaç
mo˝na w Biurze Organów Samorzàdowych (pokój nr
12 w Urz´dzie Miejskim) oraz na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej: www.ciechocinek.bipst.pl.

1 wrzeÊnia dzieci oraz m∏odzie˝ z ciechociƒskich
placówek oÊwiatowych powita∏y rok szkolny 2015/2016.

W nowym roku szkolnym w Przedszkolach Samorzà-
dowych nr 1 i nr 2  funkcjonujà po cztery oddzia∏y
przedszkolne. ¸àcznie ucz´szcza do nich 197 dzieci:
97 do Przedszkola „Bajka” i 100 do Przedszkola „Kubu-

sia Puchatka”.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku nowy

rok szkolny powita∏o 543 uczniów, którzy uczà si´
w 23 oddzia∏ach. Z kolei do 9 oddzia∏ów w Publicznym
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków ucz´szcza 208
uczniów.

Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku

Nowy rok szkolny w placówkach
oÊwiatowych

W dniach 31.08.-2.09.2015 r. na campingu przy ul.
Kolejowej przebywali Norwegowie w ramach 17. Zlotu
Hallcamp Rally za∏óg campingowych i karawaningo-
wych.

W zlocie wzi´∏y udzia∏ 23 za∏ogi. W trakcie poby-

tu w Ciechocinku goÊcie zwiedzali nasze miasto, jak
i za˝ywali zabiegów zdrowotnych. Wszystkim z nich
bardzo podoba∏ si´ nowoczesny camping, a po krót-
kiej kuracji w uzdrowisku zagraniczni goÊcie udali si´
do Krakowa.

Norwegowie na campingu w Ciechocinku
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Jeszcze niedawno - w kwietniu bie˝àcego roku
w Ciechocinku odbywa∏y si´ zdj´cia do filmu Janusza
Majewskiego „Excentrycy”, który powsta∏ na podstawie
powieÊci W∏odzimierza Kowalewskiego. O tej produkcji
wiele si´ mówi∏o i pisa∏o, nie tylko w naszym mieÊcie.
Jak widaç - by∏o warto, poniewa˝ produkcja zosta∏a
okrzykni´ta drugim najlepszym filmem roku i nagro-

dzona Srebrnymi Lwami na 40. Festiwalu Filmowym
w Gdyni.

W kinach „Excentrycy” pojawià si´ w styczniu 2016 r.
Jak zdradzi∏a dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
w Ciechocinku Barbara Kawczyƒska, w naszym kinie
„Zdrój” projekcja filmowa pojawi si´ najszybciej, jak
tylko b´dzie to mo˝liwe.

Srebrne Lwy dla „Excentryków”

Siarzewo na wysokoÊci 708 km Wis∏y, zlokalizowane
ponad 40 kilometrów na pó∏noc od tamy we W∏oc∏aw-
ku, zosta∏o wybrane jako najlepsze miejsce do budowy
drugiego stopnia wodnego z elektrownià wodnà.

Procedury, które mia∏yby doprowadziç do rozpocz´-
cia inwestycji trwajà. Mimo i˝ eksperci apelujà o jak
najszybszà budow´ nowej zapory, pojawiajà si´ wcià˝

nowe przeszkody. Obszerny raport, który trafi∏ do Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Ârodowiska, nie wystarczy∏.
Urz´dnicy mieli sporo uwag i zastrze˝eƒ. Wezwanie
inwestora do uzupe∏nienia raportu liczy 44 strony. Ma
na to czas do koƒca paêdziernika. Samorzàdowcy nie
tracà wiary w powodzenie inwestycji. Dlatego
23 wrzeÊnia w siedzibie Urz´du Miasta W∏oc∏awek,
gminy wchodzàce w zakres bezpoÊredniego
oddzia∏ywania stopnia wodnego w wariancie „E Sia-
rzewo I”, czyli: Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski,
Bobrowniki, Czernikowo, Fabianki, Lubanie, Nieszawa,
Racià˝ek, Waganiec podpisa∏y porozumienie w sprawie
realizacji wspólnego przedsi´wzi´cia. Ma ono na celu
wnioskowanie w sprawie uzyskania decyzji o
Êrodowiskowe uwarunkowania dla przedsi´wzi´cia
pod nazwà „Zapewnienie bezpieczeƒstwa publicznego
w rejonie stopnia W∏oc∏awek przy wykorzystaniu
energii wody oraz poprawie ekosystemów wodnych
i od wód zale˝nych”. Ciechocinek reprezentowa∏
burmistrz Leszek Dzier˝ewicz.

Co dalej z budowà tamy w Siarzewie?
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Drawsko Pomorskie, K´pno, Kalety, Barczewo,
J´drzejów i Ciechocinek to miasta, na które g∏osowa-
li internauci w sondzie radia RMF FM. Ponad 47% g∏o-
sujàcych zadecydowa∏o, ˝e to w∏aÊnie do naszego
miasta przyjedzie ˝ó∏to-niebieski wóz satelitarny wraz
z reporterem Jakubem Ka∏ugà.

26 wrzeÊnia w programie „Twoje Miasto” w cogo-
dzinnych faktach RMF FM dziennikarz rozmawia∏ z ku-
racjuszami i mieszkaƒcami Ciechocinka. Izabela
Kowacka - radna, Naczelny Lekarz Uzdrowiska woj.
kuj.-pom. opowiada∏a o leczniczych walorach
Ciechocinka, z kolei radny Jerzy Draheim t∏umaczy∏,
w jaki sposób produkowana jest ciechociƒska sól.
Pierwsza relacja odby∏a si´ spod fontanny „Grzybek”,

a kolejne przy t´˝niach, parku linowym i restauracji
„Bristol”.

RMF FM promuje uzdrowisko
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