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Basen ju˝ otwarty

22. Wojskowy Szpital Rehabilitacyjno - Uzdrowisko-
wy do∏àczy∏ do listy obiektów posiadajàcych w∏asny
basen. P∏ywalnia ze s∏odkà wodà ju˝ dzia∏a. Obiekt,
który miesiàc temu uroczyÊcie otwiera∏ Prezydent
Aleksander KwaÊniewski, od 1 grudnia czeka na miesz-
kaƒców i kuracjuszy. Dla amatorów kàpieli przygotowa-
no tory p∏ywackie od d∏ugoÊci 20m i g∏´bokoÊci od
1,20m do 1,80m, jacuzzi i sauny. Z czasem liczba atra-
kcji jeszcze wzroÊnie. Za godzin´ kàpieli osoby doros∏e
zap∏acà 12 z∏otych. Basen jest czynny do godziny 22.

Spotkania w Dworku Prezydentów RP

Najnowszà p∏yt´ prezentujàcà histori´ Polski w
Unii Europejskiej zaprezentowa∏a w trakcie spotkania
w Dworku Prezydentów RP Kamila Sanetra - Reut, dy-
rektor Biura Integracji Europejskiej Kancelarii Prezy-
denta. W Ciechocinku dokonano premiery p∏yty, która
ju˝ niebawem trafi do wszystkich uczniów klas matu-
ralnych. Uczestnicy spotkania mieli wàtpliwoÊci, czy
po wstàpieniu do Unii Biuro Integracji powinno jeszcze
istnieç. Dyrektor Biura stara∏a si´ rozwiaç te wàtpliwoÊci
- To, ˝e Polska jest cz∏onkiem UE, nie oznacza, ˝e w
biurze nie mamy ju˝ co robiç. Obecnie skupiamy si´
na informowaniu spo∏eczeƒstwa, przyk∏adem tego jest
p∏yta, którà dziÊ prezentuj´.

Kolejnym goÊciem, który odwiedzi dworek 22 gru-
dnia, b´dzie Marsza∏ek Województwa Kujawsko - Po-
morskiego Waldemar Achramowicz. Osoby ch´tne do
wzi´cia udzia∏u w spotkaniu proszone sà o kontakt z
Biurem Promocji Miasta osobiÊcie lub telefonicznie
pod numerem 054 416 10 05.

Zajrzyjmy do albumów

Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka w zwiàzku z
organizacjà wystawy zwiàzanej z jubileuszem 100 - le-

cia TPC, zwraca si´ z proÊbà o udost´pnienie zdj´ç i
pamiàtek zwiàzanych z Ciechocinkiem oraz jego miesz-
kaƒcami. Opisane zdj´cia i przedmioty, w kopercie z
adresem zwrotnym mo˝na przekazywaç w ksi´garni
przy ulicy Broniewskiego. Wszystkie fotografie i pa-
miàtki po zakoƒczeniu wystawy zostanà zwrócone.

W oczekiwaniu na gwiazdk´

W kr´gu Chopina, radoÊci i oczekiwania - pod ta-
kim w∏aÊnie tytu∏em m∏odzi artyÊci z Ciechocinka, pra-
cujàcy pod okiem W∏odzimierza S∏odowicza i S∏awo-
mira Ma∏eckiego zaprezentowali swoje umiej´tnoÊci
w Sanatorium „Ruch”. W programie koncertu znalaz∏y
si´ wyst´py pianistów - Braci W∏odarskich i Kuby Pacz-
kowskiego, Êpiewajàco zaprezentowali si´: ¸ukasz Ja-
kubczak oraz zespo∏y wokalne: Przyjació∏ki, Hitto i
Hippo. Nie zabrak∏o te˝ tancerzy z zespo∏u Âwierszcze.
Wyst´p 11 grudnia by∏ pierwszym z koncertów, które
odb´dà si´ przed Êwi´tami. M∏odzi wykonawcy wystàpià
mi´dzy innymi w Galerii „Pod Dachem Nieba”.

Weselej na Weso∏ej

Mieszkaƒcy ulicy Weso∏ej nie b´dà ju˝ narzekali na
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nawierzchni´ swojej ulicy. Na odcinku ponad stu metrów zosta∏a ju˝ wykonana
pieszojezdnia, obecnie trwajà prace na kolejnym odcinku ulicy. Prace w wi´kszoÊci
wykonujà pracownicy robót interwencyjnych, co pozwoli∏o na obni˝enie kosztów
inwestycji. Z nowych nawierzchni na swoich ulicach cieszyç si´ b´dà równie˝
mieszkaƒcy ul. Warneƒczyka oraz Królowej Jadwigi.

Âwiàteczne dekoracje

Jak co roku przed Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia w Ciechocinku rozb∏ys∏o tysiàce
kolorowych Êwiate∏ek. Tym razem jednak Êwiàtecznych dekoracji jest wi´cej ni˝
w latach poprzednich. Kolorowe Ênie˝ynki, gwiazdy i dzwonki rozÊwietlajà deptak
oraz ulice: Zdrojowà, KoÊciuszki i ˚elaznà. - Udekorowanie naszego miasta w ten
sposób nie by∏oby mo˝liwe bez hojnoÊci sponsorów, którzy ofiarowali ponad 11
tysi´cy z∏otych. Dzi´ki takiemu wsparciu miasto sfinansowa∏o tylko oko∏o 1/3 kosz-
tów dekoracji - podkreÊla burmistrz Leszek Dzier˝ewicz

Patron by∏by dumny

SzeÊcioro uczniów Szko∏y Podstawowej nr 1 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
w Ciechocinku wzi´∏o udzia∏  w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki i Recytacji
Poezji Legionowej i ˚o∏nierskiej. Konkurs zorganizowa∏y Zwiàzek Pi∏sudczyków
i Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie. W konkursie wystartowa∏o 300
osób z ca∏ej Polski, uczniowie klasy czwartej nie przestraszyli si´ jednak tak du˝ej
konkurencji. Dominika Dobrosielska i Magdalena Renk zaj´∏y 3 miejsce, za recytacj´
wiersza Brzechwy „Marsza∏ek w niebie” zosta∏ wyró˝niony Bartosz Szatanik.

Przychodnia z certyfikatem

13 przychodni z naszego regionu otrzyma∏o certyfikaty ISO. Pacjentom gwa-
rantuje to leczenie na europejskim poziomie. WÊród wyró˝nionych przychodni
jest równie˝ przychodnia z Ciechocinka, którà prowadzi ma∏˝eƒstwo - Teresa i Kon-
rad W∏odarczykowie. Autorzy certyfikatu badali bardzo dok∏adnie, jakie us∏ugi
oferujà przychodnie, na jakim sà poziomie i jak obs∏ugujà pacjentów. Przychodnie
musia∏y dostosowaç do europejskich standardów swój sprz´t, sposób prowadzenia
dokumentacji i kwalifikacje pracowników. Wszystkie sprz´ty, których u˝ywa si´
w przychodni, muszà posiadaç certyfikat jakoÊci ISO. Uroczyste wr´czenie certy-
fikatów odby∏o si´ w toruƒskim Dworze Artusa 15 grudnia. W najbli˝szym czasie
o przyznanie ISO b´dà stara∏y si´ kolejne przychodnie.

Pasterka z Ciechocinka

Jak poda∏a „Gazeta Kujawska”, tegorocznà pasterk´ w koÊciele pod wezwaniem
Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a b´dzie transmitowaç radio PiK. Transmisja na-
bo˝eƒstwa zostanie poprzedzà wykonania poezji oraz krótki wyst´p przygotowany
przez Fundacj´ PRO OMNIBUS. Niestety, do Ciechocinka nie b´dzie mog∏a przyje-
chaç Paulina ZaleÊ, która nagra∏a w tym roku p∏yt´ z kol´dami. Obecnie trwajà
próby wykonawców w Galerii „Pod Dachem Nieba”. Inicjatorem transmisji jest ks.
pra∏at Grzegorz Karolak, proboszcz ciechociƒskiej parafii.
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