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Marek Borowski w Ciechocinku

Prosto z przes∏uchania przez sejmowà Komisjà
Âledczà ds. PKN ORLEN Marek Borowski przyjecha∏
do Ciechocinka. Spotkanie z mieszkaƒcami i kuracju-
szami odby∏o si´ 18 czerwca w muszli koncertowej.
Jest to pierwszy kandydat startujàcy w tegorocznych
wyborach prezydenckich, który odwiedzi∏ uzdrowisko.
Na spotkanie z szefem SDPL do parku przysz∏o kilkaset
osób. Po krótkiej prezentacji programu mieszkaƒcy i
kuracjusze mogli zadawaç pytania.

Nawierzchnia na ulicy Ogrodowej

Miasto podpisa∏o umow´ z firmà Melbud, która w
ciàgu trzech miesi´cy ma wykonaç nawierzchni´ ulicy
Ogrodowej. Nawierzchnia ze „Êpiàcym policjantem”
zostanie wykonana z kostki brukowej. Materia∏ ten
pozwoli na swobodne przeprowadzenie z∏àczy kana-
lizacyjnych bez koniecznoÊci rozpruwania nawierzchni
asfaltowej. Niestety w∏aÊciciele dwóch dzia∏ek nie wy-
razili zgody na przeprowadzenie inwestycji do samego
koƒca ulicy Ogrodowej. W zwiàzku z tym miasto b´dzie
musia∏o od∏o˝yç realizacj´ koƒcowego etapu inwestycji,
której realizacja poch∏onie 245 tys. z∏.

Stypendia szkolne.

Trwa realizacja przyznanych  uczniom stypendiów
szkolnych. Osoby, które otrzyma∏y decyzj´ o przyzna-
niu stypendium (ponad 200 osób) mogà dokonywaç
zakupów: podr´czników, artyku∏ów szkolnych, odzie˝y
i obuwia sportowego. Uczniowie szkó∏ ponadgimna-

zjalnych uczàcy si´ poza Ciechocinkiem mogà uzyskaç
cz´Êciowy lub ca∏kowity zwrot kosztów dojazdu po
przedstawieniu biletów miesi´cznych. Uczniowie w
zale˝noÊci od uzyskanego dochodu otrzymali stypen-
dium w wysokoÊci od 44, 80 z∏ i 56 z∏ miesi´cznie.
Wnioski  o przyznanie stypendium szkolnego na rok
szkolny 2005/2006 b´dzie mo˝na sk∏adaç w Urz´dzie
Miejskim do 15 sierpnia. Informacje na temat stypen-
dium oraz form jego wykorzystania mo˝na uzyskaç w
pokoju nr 22 Urz´du Miejskiego lub telefonicznie pod
numerem 416 18 00 wew. 138.

Wakacyjne remonty

W czasie wakacji w ciechociƒskich placówkach
oÊwiatowych b´dà trwa∏y prace remontowe. Od 20
czerwca w Przedszkolu Samorzàdowym nr 2 im. Ku-
busia Puchatka trwa wymiana instalacji elektrycznej.
Po rozstrzygni´ciu przetargów  rozpocznie si´ malo-
wanie  Publicznego Gimnazjum, w tym roku zostanà
odnowione korytarze na wszystkich pi´trach oraz klat-
ki schodowe. W Szkole Podstawowej nr 1 remonto-
wane b´dà korytarz na pierwszym pi´trze oraz trzy
klasy. Remonty powinny zakoƒczyç si´ w pierwszej
po∏owie sierpnia.

Radio w sieci

Nadajàcego od trzech lat Radio Brawo mo˝na nie
tylko pos∏uchaç, ale i poczytaç od 27 czerwca na stro-
nie www.radiobrawo.pl mo˝na przeczytaç informacje
lokalne zamieszczane w serwisach informacyjnych
rozg∏oÊni. Po serwisach www.ciechocinek.pl i
www.ciechocinek.biz jest to trzecia strona, na której
znalaz∏y si´ aktualne wiadomoÊci. Poza informacjami
lokalnymi w sieci mo˝na sprawdziç program oraz
zobaczyç jak radio wyglàda od kuchni. Korzystajàc z
serwisu mo˝na te˝ w dowolnym miejscu na Êwiecie
pos∏uchaç na ˝ywo Radia Brawo.

Przeprowadzka Biura Promocji

Biuro Promocji Miasta ju˝ nied∏ugo na krótki czas
zmieni swojà siedzib´. W zwiàzku z remontem budynku
przy ulicy Zdrojowej 2b, biuro zostanie przeniesione
na ulic´ Kopernika do budynku Urz´du Miasta.
Kuracjusze i turyÊci nadal b´dà mogli uzyskaç tam
wszystkie niezb´dne informacje dotyczàce pobytu i
imprez organizowanych w uzdrowisku.

Po zakoƒczeniu remontu na ulicy Zdrojowej
powstanie Centrum Obs∏ugi Ruchu Turystycznego. W
odnowionym budynku oprócz Biura Promocji siedzib´
swojà najprawdopodobniej b´dzie mia∏o te˝ ciecho-
ciƒskie biuro PTTK.
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