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Pomocny zakup

Nowy samochód dostawczy trafi∏ w ostatnim mie-
siàcu do Urz´du Miejskiego w Ciechocinku. Zwrotna
wywrotka Kia K 2500 o ∏adownoÊci ponad tony b´-
dzie wykorzystywana do obs∏ugi robót publicznych.
Koszt samochodu oraz przystosowania go do prac
wyniós∏ ok. 54 tysi´cy z∏otych. Wbrew pozorom nie
jest to du˝o, do tej pory miasto za dwa samochody
„Multikary” p∏aci∏o Ekociechowi ka˝dego dnia 200 z∏.
Dzi´ki oszcz´dnoÊciom nowy samochód zwróci si´ w
ciàgu 10 miesi´cy.

Nowa ∏ódê

Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna w Ciechocinku dosta∏a
nowà ∏ódê motorowà. To najnowoczeÊniejszy sprz´t,
jakim stra˝acy dysponujà w naszym województwie.
Szczególnie pomocny oka˝e si´ w czasie wiosennych
podstopieƒ. ¸ódê ma p∏askie dno, dzi´ki czemu b´dzie
mo˝na nià przewoziç nawet dobytek i zwierz´ta. Na
pok∏ad bez problemu zmieÊci si´ 6 osób. Stra˝acy
wypróbowali ju˝ sprz´t i nie ukrywajà, ˝e sà z nowego
nabytku bardzo zadowoleni. Nowà ∏ódê z wyposa-
˝eniem zakupiono dzi´ki pomocy ciechociƒskiego
samorzàdu, magistrat przeznaczy∏ na ten cel 15 tysi´cy
z∏otych. Wsparcie finansowe jakie otrzymali stra˝acy
pozwoli∏o te˝ na zakup specjalnego wentylatora
osiowego, sprawdzajàcego si´ doskonale w bardzo
zadymionych pomieszczeniach.

Spotkanie w Dworku Prezydentów RP

Dworek prezydentów RP zaprasza wszystkich ch´t-
nych na spotkania, które odb´dà si´ 2 i 22 sierpnia.
Pierwszym goÊciem b´dzie Eustachy Rakoczy - Pro-
rektor Akademii Polonijnej w Cz´stochowie. Drugie
spotkanie ucieszy wszystkich podró˝ników, 22 sierp-
nia w Ciechocinku zagoÊci Jan Glemb - dziennikarz
podró˝nik. Osoby chcàce wziàç udzia∏ w spotkaniach
powinny skontaktowaç si´ z Biurem Promocji przy
ulicy Zdrojowej 2 B, osobiÊcie bàdê telefonicznie pod
numerem 416 10 05.

Biskupi w Ciechocinku

Msza odprawiona w dwóch j´zykach, kazanie wy-
g∏oszone w j´zyku niemieckim, tak wyglàda∏a msza
Êw. odprawiona przez dwóch biskupów polskiego i
austriackiego.

W ciechociƒskim koÊciele goÊci∏ austriacki biskup
dr Manfred Schreur. Europa zapomnia∏a o swoich
chrzeÊcijaƒskich korzeniach - mówi∏ ks. biskup w trak-
cie kazania. Wizyta austriackiego goÊcia wynika z mi´-
dzynarodowych kontaktów diecezji w∏oc∏awskiej. Przed

rokiem ks. bp. Wies∏aw Mering goÊci∏ w insbruckiej
diecezji. Teraz przyszed∏ czas na rewizyt´. Austriacki
biskup ma 50 lat. Diecezjà insbruckà, która powsta∏a
w latach 60-tych i podlega diecezji salzburskiej, kieruje
od 2003 roku.

Wizyta kardyna∏a Zenona Grocholewskiego

Ju˝ po raz trzeci w Ciechocinku goÊci kardyna∏
Zenon Grocholewski - Przewodniczàcy Kongregacji
Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej.
W niedziel´ 10 lipca dostojnik odprawi∏ uroczystà
msz´ Êw. Obok kardyna∏a msz´ koncelebrowali: ks. dr
Waldemar Karasiƒski, redaktor naczelny „¸adu Bo-
˝ego” i „Ateneum Kap∏aƒskiego”, ks. infu∏at Stanis∏aw
Pindera (kapelan kardyna∏a) i ks. infu∏at prof. Woj-
ciech Góralski.

Procesja fatimska

W Êrod´ 13 lipca przesz∏a ulicami Ciechocinka
procesja z figurkà Matki Boskiej Fatimskiej. W tym
roku uroczystoÊç mia∏a szczególny charakter ze wzgl´-
du na udzia∏ kardyna∏a Zenona Grocholewskiego,
który w trakcie procesji poÊwi´ci figurk´ Matki Bos-
kiej Niepokalanego Pocz´cia. Protestanci zarzucajà
nam, ˝e mamy dwóch Bogów - Boga i Maryj´ na rów-
ni z nim. Ale to nie tylko w Polsce jest tak wiele koÊ-
cio∏ów dedykowanych Matce Bo˝ej - mówi∏ w trakcie
Êrodowej uroczystoÊci kardyna∏. Obok przedstawicie-
la Stolicy Apostolskiej w procesji wzià∏ udzia∏ ks. bis.
Wies∏aw Mering, ciechociƒscy kap∏ani oraz liczni miesz-
kaƒcy i kuracjusze.

„Przemienienie” w ciechociƒskim koÊciele.

Od 1 do 4 sierpnia w koÊciele pw. Âw. Aposto∏ów
Piotra i Paw∏a koncertowaç b´dzie zespó∏ Przemienie-
nie z Katowic. Grupa Powsta∏a w 1983 roku, od tego
czasu wyst´powa∏a w ca∏ej Europie, trzykrotnie gra-
jàc dla Ojca Âwi´tego w Watykanie. W trakcie pobytu
w Ciechocinku zespó∏ wystàpi cztery razy. Wszystkie
cztery koncerty odb´dà si´ po wieczornych mszach o
godzinie 19.45.

Takich kapel ju˝ nie ma

Staszek Wielanek, tego nazwiska nie trzeba by∏o
powtarzaç dwa razy kuracjuszom przebywajàcym w
Ciechocinku. W trakcie dwóch koncertów, które odby-
∏y si´ 17 lipca w Teatrze Letnim obok Staszka Wielan-
ka i jego s∏ynnej kapeli wystàpili Maria Brzozowska,
Janina Jaroszyƒska, Mieczys∏aw Gajda oraz Wojciech
Wiliƒski. Nie zawiod∏a publicznoÊç, która bawi∏a si´
i Êpiewa∏a razem z wykonawcami.

      Red.
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