
MAREK BELKA W CIECHOCINKU

Przez dwa dni, 24 i 25 stycznia,
obradowa∏ w Ciechocinku konwent
marsza∏ków województw RP. GoÊ-
ciem pierwszego dnia obrad by∏
premier rzàdu RP, Marek Belka.  W
czasie swojego wystàpienia odniós∏
si´ on do przysz∏ych zmian w admi-
nistracji paƒstwowej i samorzàdo-
wej: - Marsza∏ek województwa przej-
mie wszystkie funkcje zarzàdcze, a
wojewoda b´dzie tylko kontrolerem.
Stanie si´ tak po wejÊciu w ˝ycie
ustawy przenoszàcej kompetencje z
administracji rzàdowej do samorzà-
dowej.

Wizyt´ premiera rzàdu wykorzys-
ta∏ burmistrz Ciechocinka, aby za-
poznaç go z problemem ciechociƒ-
skiego basenu. Mimo krótkiego czasu

Akredytowana przy Polskim Towarzystwie Ultrasonograficznym z siedzibà w Warszawie
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA - Sanatorium PUC „ZACH¢TA”, ul. KoÊciuszki 14

NACZY¡ T¢TNICZYCH I ˚YLNYCH KO¡CZYN DOLNYCH
- diagnostyka przewlek∏ej niewydolnoÊci ˝ylnej (˝ylaki)

- diagnostyka przewlek∏ego niedokrwienia koƒczyn dolnych
(m.in. mia˝d˝yca, cukrzyca)

NACZY¡ DOMÓZGOWYCH  - t´tnice szyjne i kr´gowe
SONOMAMMOGRAFIA - USG SUTKA

DIAGNOSTYKA USG JAMY BRZUSZNEJ i TARCZYCY

REJESTRACJA: TEL. 0 601 93 03 09

DIAGNOSTYKA PRZEP¸YWÓW
NACZYNIOWYCH COLOR-DOPPLER

DIAGNOSTYKA PRZEP¸YWÓW
NACZYNIOWYCH COLOR-DOPPLER

DIAGNOSTYKA PRZEP¸YWÓW
NACZYNIOWYCH COLOR-DOPPLER

S∏u˝ymy specjalistycznà poradà w zakresie nowoczesnych (równie˝ nieoperacyjnych) metod leczenia
˚YLAKÓW  KO¡CZYN  DOLNYCH  oraz  PRZEPUKLIN

Licencja nr 4660 - poÊrednictwo w obrocie nieruchomoÊciami
Licencja nr 1200 - zarzàdzanie nieruchomoÊciami
------------------------------------------------------------------------------------------
CIECHOCINEK TEL/FAX (054)2834896
UL. NORWIDA 24 TEL.KOM. 0605858278
------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy wszystkich, którzy planujà sprzeda˝, zakup,
zamian´ lub wynajem mieszkania, domu czy dzia∏ki.

Zapewniamy profesjonalnà i pe∏nà obs∏ug´
oraz doradztwo.

------------------------------------------------------------------------------------------
www.ciechocinek-nieruchomoÊci.pl,  awis@ciechocinek-nieruchomoÊci.pl
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CZY PREMIER POMO˚E URATOWAå BASEN?CZY PREMIER POMO˚E URATOWAå BASEN?

pobytu szefa rzàdu w naszym mieÊ-
cie,  Leszkowi Dzier˝ewiczowi uda∏o
si´ przekazaç mu list wraz z kom-
pletem dokumentów dotyczàcych
tej palàcej dla mieszkaƒców Ciecho-
cinka sprawy, a tak˝e w trakcie roz-
mowy naÊwietliç histori´ dzia∏aƒ
lokalnego samorzàdu majàcych na
celu uratowanie historycznego
obiektu. Premier obieca∏, ˝e w naj-
bli˝szym czasie porozmawia z mi-
nistrem skarbu Jackiem Sochà, na
temat mo˝liwoÊci przej´cia basenu
przez gmin´. Mamy nadziej´, ˝e
jeszcze w bie-˝àcym miesiàcu zapad-
nà decyzje zmierzajàce do rozwià-
zania kwestii basenu.
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