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„ZNIKAJÑCE” POCIÑGI I PRACE REMONTOWE

Je˝eli PKP nie otrzyma od województwa Êrodków
na przewozy regionalne z 16 sk∏adów kursujàcych po-
mi´dzy Ciechocinkiem i Aleksandrowem Kujawskim
pozostanie tylko 6. Nowy rozk∏ad jazdy poznamy ju˝
11 grudnia, wtedy te˝ oka˝e si´, o jakich godzina b´dà
kursowa∏y „pociàgi widma”. Sk∏ady zagro˝one likwida-
cjà zostanà oznaczone literà F. WÊród mieszkaƒców
korzystajàcych na co dzieƒ z tego w∏aÊnie Êrodka trans-
portu opinie by∏y ró˝ne. Cz´Êç martwi∏a si´ o to, czym
b´dzie doje˝d˝aç do pracy czy szko∏y. Inni ze spokojem
twierdzili, ˝e je˝eli zniknà pociàgi b´dà korzystaç z
autobusów.

Taka te˝ przesiadka w najbli˝szym czasie b´dzie
nieunikniona dla wszystkich pasa˝erów PKP. Od ponie-
dzia∏ku 21 listopada zamiast pociàgiem b´dà musieli
jeêdziç do Ciechocinka i z powrotem autobusem. Ma
to zwiàzek z robotami torowymi jakie b´d´ prowadzone
na odcinku Aleksandrów - Ciechocinek w dniach od
21 do 30 listopada. Autobusy kursowaç b´dà wed∏ug
rozk∏adu jazdy pociàgów. Szczegó∏owe informacje
mo˝na otrzymaç na  dworcach i pod nr. tel. 9436.

PREZYDENT WYBRANY

Podobnie jak w kraju tak˝e w Ciechocinku w II
turze wyborów zwyci´˝y∏ kandydat PiS Lech Kaczyƒski,
który uzyska∏ w uzdrowisku poparcie 50,82% g∏osu-
jàcych.

Tylko nieznacznie wyprzedzi∏ jednak Donalda Tus-
ka, na którego swój g∏os zdecydowa∏o si´ oddaç 49,18%
g∏osujàcych. Choç ró˝nica pomi´dzy kandydatami by∏a
najmniejsza to Ciechocinek po raz kolejny mo˝e si´
pochwaliç najwy˝szà w powiecie frekwencjà, która
wynios∏a pond 57 %.

RZÑD NOWY BASEN STARY

Rada Nadzorcza spó∏ki PUC SA. która obradowa∏a
Warszawie na poczàtku miesiàca  nie podj´∏a jednak
uchwa∏y pozytywnie opiniujàcej przekazaniu basenu
gminie Ciechocinek. Jak bardzo ogólnikowo przewo-
dniczàca Rady Nadzorczej Ma∏gorzata Laskowska -
Rada Nadzorcza nie podj´∏a uchwa∏y opiniujàcej po-
zytywnie przekazanie basenu na podstawie dokumen-
tów, które otrzyma∏a. Choç Gmina i Zarzàd PUC S.A.
uzgodni∏y warunki porozumienia cz∏onkowie Rady
Nadzorczej mieli inne zdanie. Od czasu feralnych
obrad rady zmieni∏ si´ rzàd i wyglàda na to, ˝e nowy
minister skarbu nie znajàc sprawy nie podejmie szyb-
ko decyzji.

Byç mo˝e pomocnym oka˝e si´ w tej sytuacji no-
wy premier Kazimierz Marcinkiewicz, który jeszcze
jako przewodniczàcy sejmowej komisji skarbu by∏ w

Ciechocinku i deklarowa∏ poparcie w tej sprawie. Bur-
mistrz przygotowuje list otwarte do premiera w spra-
wie sfinalizowania sprawy przekazania miastu basenu
mi´dzy t´˝niami. Odby∏y si´ te˝ rozmowy z dyrektorem
generalnym Ministerstwa Skarbu - El˝bietà Boniusz-
ko, która zapewni∏a, ze przeka˝e spraw´ ministrowi.
O tym czy zabiegi te wystarczà b´dziemy informowaç
w nast´pnym numerze

SPOTKANIA W DWORKU PREZYDENTÓW RP

Choç w ostatnim czasie dworek Prezydentów RP
goÊci∏ wielu znakomitych goÊci nie zaprzestano orga-
nizowania cyklicznych spotkaƒ. 22 paêdziernika z
mieszkaƒcami kuracjuszami spotka∏ si´ gen. Henryk
Szumski - cz∏onek Rady Bezpieczeƒstwa Narodowego
Doradca Prezydenta RP. W trakcie spotkania obok
wspomnieƒ genera∏a znalaz∏o si´ te˝ miejsce na po-
wa˝na dyskusj´ dotyczàcà zakupu samolotów F-16.
Rozmowa ta wzbudzi∏a ˝ywà reakcj´ zw∏aszcza panów,
którzy licznie przybyli na spotkanie z szefem sztabu
generalnego.

W grudniu w Ciechocinku goÊciç b´dà 2 grudnia
Kamila Sanetra-Reut dyrektor Biura Integracji Euro-
pejskiej, 22 grudnia Waldemar Achramowicz Marsza∏ek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Osoby chcàce
wziàç udzia∏ w spotkaniach organizowanych w Dworku
Prezydentów RP proszone sà o kontakt z Biurem Pro-
mocji Miasta mieszczàcym si´ przy ulicy Kopernika 19
lub telefonicznie pod numerem 416 10 05.

LEPIEJ NI˚ PRZED ROKIEM

Prawie 69 tysi´cy z∏otych zostawili kierowcy w kasie
Miejskiego Przedsi´biorstwa Energetyk Cieplnej, zajmu-
jàcego si´ obs∏ugà parkingów na ciechociƒskich ulicach.
Strefa p∏atnego parkowania od kilu lat obejmuje cen-
trum miasta. Op∏aty za postój pobierane sà przez in-
kasentów w sezonie wiosenno - letnim. Stawka za pó∏-
godziny parkowania to z∏otówka, godzina to wyda-

Z ˚YCIA MIASTA

fot. Jakub Giza
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tek wy˝szy o 50 groszy, za ca∏y dzieƒ trzeba zap∏aciç 6 z∏otych, dla mieszkaƒców
i osób cz´sto korzystajàcych z parkingów przewidziano tez korzystne cenowo
abonamenty. Choç inkasenci nie pobierali op∏ata w niedziel´, kiedy to liczba
turystów przyje˝d˝ajàcych do Ciechocinka by∏a najwi´ksza to uda∏o si´ zarobiç
najwy˝szà jak dotàd kwot´. Jak zapewniajà w∏adze MPEC w przysz∏ym roku tak˝e
wystàpià do miasta z ofertà obs∏ugi parkingów.

BEZPIECZNIEJ PRZED PODSTAWÓWKÑ

Nie pomaga∏y proÊby, nie pomaga∏y groêby, byç mo˝e pomogà wysokie barierki,
które postawiono wzd∏u˝ ulicy Kopernika przed Szko∏à Podstawowà nr 1. do tej
pory rodzice przywo˝àcy dzieci do szko∏y wypuszczali swoje pociechy wprost pod
ko∏a nadje˝d˝ajàcych samochodów. Takim wyÊcigom na prze∏aj majà zapobiec
w∏aÊnie barierki. Trudna do pokonania metalowa zapora ma zmusiç uczniów do
korzystania z przejÊç dla pieszych, a doros∏ych do myÊlenia. Jak jednak sprawdziliÊmy
nie wszyscy kierowcy dobrze zrozumieli intencje dyrekcji szko∏y i jedynà przerw´
mi´dzy barierkami wykorzystujà jako doskona∏e miejsce, w którym mo˝na zatrzy-
maç si´ i wypuÊciç dziecko. Dodatkowym argumentem majàcym przekonaç nie-
sfornych rodziców b´dà te˝ cz´stsze patrole policyjne. Jak zapewniajà policjanci
je˝eli upomnienia nie pomogà posypià si´ mandaty.

DODATKOWE STYPENDIA

Dzi´ki dotacji jakà otrzyma∏o miasto od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
uczniowie, którzy we wrzeÊniu z∏o˝yli wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
otrzymajà wyrównanie za miesiàce listopad i grudzieƒ w kwocie oko∏o 100 z∏otych
na osob´. Tak jak w przypadku wczeÊniej przyznawanych stypendiów pieniàdze
b´dà mog∏y zostaç wykorzystane na pomoc rzeczowà o charakterze edukacyjnym.
Od tego roku szkolnego oprócz podr´czników, artyku∏ów szkolny, odzie˝y sportowej
mo˝na te˝ finansowaç dodatkowe zaj´cia organizowane zarówno w szkole jak i
poza nià. Istnieje te˝ mo˝liwoÊç uzyskania zwrotu kosztów poniesionych np. z
wyjazdem dziecka na wycieczk´ szkolnà. Realizacja wyrównania stypendium roz-
pocznie si´ na poczàtku grudnia.

KWIATY NIE TYLKO LATEM

Ciechocinek mo˝e byç kolorowy nie tylko latem. Bratki, niezapominajki i sto-
krotki, czyli kwiaty, które najlepiej znoszà zimowà aur´, pojawi∏y si´ na ciechociƒskich
skwerach.  Nasadzeƒ dokona∏a firma z podw∏oc∏awskiej Nowej Wsi,  która wygra∏a
trzyletni przetarg na to zadanie.

Jak zapewnia w∏aÊciciel firmy Marek Matysiak ju˝ teraz myÊli jak b´dà wyglàda∏y
dywany kwiatowe w przysz∏ym roku. Na jesienne i zimowe nasadzenia przygotowano
10 tysi´cy sztuk sadzonek.

Plan przyj´ç wyborców i interesantów przez radnych w siedzibie
Urz´du Miejskiego (poniedzia∏ki, w godz. 13.00 - 15.00)

Przewodniczàcy Rady Miejskiej - Jerzy Sobierajski
przyjmuje we wtorki w godz. 14.00 - 16.00

Mik∏aszewicz Teresa - 28.11.2005r.
Nocna Aldona - 05.12.2005r.

S∏odowicz W∏odzimierz -  12.12.2005r.
Strzy˝ewski Wies∏aw - 19.12.2005r.
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