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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

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI sierpieƒ 2005 4

III Liga

Mecz inauguracyjny: Zdrój Ciechocinek - Toruƒ KP

Sezon w III lidze ciechociƒska dru˝yna rozpocz´-
∏a spokojnie. Po pierwszym meczu z obecnym liderem
tabeli Toruƒ KP, Zdrój zremisowa∏ na w∏asnym stadio-
nie 1:1. Niestety, nie popisali si´ toruƒscy pseudokibice,
którzy w odwecie za aresztowanie swojego kompana
zdemolowali pociàg na ciechociƒskiej stacji. Interwe-
niowa∏a policja, zatrzymano ponad sto osób. Kolejne
dwie kolejki przebiega∏y ju˝ spokojnie. Niestety, nie
powiod∏o si´ wyjazdowe spotkanie z Lechem II Poznaƒ,
przegrana 2:1 nie pozwoli∏a na zdobycie punktów. 13
sierpnia Zdrój Ciechocinek zremisowa∏ przed w∏asnà
publicznoÊcià z Turem Turek. Bramki dla gospodarzy
zdobyli Krzysztof Kretkowski oraz Miros∏aw Milewski
po rzucie karnym. Po 3. kolejce Zdrój zajmuje w tabeli
12 miejsce z 2 punktami. Liderem tabeli jest Toruƒski
KP z 7 punktami.

Szcz´Êliwiec z Ciechocinka?

Âroda 11 sierpnia okaza∏a si´ bardzo szcz´Êliwa
dla osoby, która wys∏a∏a zak∏ad Du˝ego Lotka w kolek-

turze przy ulicy Zdrojowej w Ciechocinku. 1, 13, 20,
32, 36, 37  - takie w∏aÊnie liczby pozwoli∏y wygraç na-
grod´ pierwszego stopnia, czyli „szóstk´”. Szcz´Êliwiec,
choç musia∏ podzieliç si´ z drugà osobà, jest bogatszy
 595 tysi´cy 802 z∏ote i 40 groszy. Niestety, nie uda∏o
si´ ustaliç, czy szcz´Êcie uÊmiechn´∏o si´ do mieszkaƒca
Ciechocinka, czy do jednego z kuracjuszy. Jedno jest
pewne: liczba osób grajàcych Du˝ego Lotka wzros∏a.

Medal dla Arkadiusza Turliƒskiego

Bràzowy medal z pierwszego w Europie diathlonu
osób niepe∏nosprawnych przywióz∏ do Ciechocinka
Arkadiusz Turliƒski. Zwody zorganizowano w Górznie
przy okazji triathlonu osób zdrowych, aby wygraç, na-
le˝a∏o zjechaç na wózkach z Rynku miasteczka a˝ do
jeziora, a nast´pnie przep∏ynàç 100 metrów. Ciecho-
cinianin zajà∏ trzecie miejsce w kategorii paraplegików.

Zza Oceanu pod t´˝nie

Konrad Binienda

W Sanatorium „Pod T´˝niami” 14 sierpnia wystà-
pi∏ m∏ody utalentowany pianista Konrad Binienda.

Z ˚YCIA MIASTA

Bonowicz W∏adys∏aw - 10.10.2005r.
Czajka Krzysztof - 17.10.2005r.
Draheim Jerzy - 24.10.2005r.

Drobniewska Klara - 31.10.2005r.
Jaworski Dariusz - 07.11.2005r.

K∏os Jerzy - 14.11.2005r.
Miedziƒska Halina - 21.11.2005r.

Mik∏aszewicz Teresa - 28.11.2005r.
Nocna Aldona - 29.08.2005r., 05.12.2005r.

S∏odowicz W∏odzimierz -  05.09.2005r., 12.12.2005r.
Strzy˝ewski Wies∏aw - 12.09.2005r., 19.12.2005r.

Szcz´sny Piotr - 19.09.2005r.
Âwieczkowski Waldemar - 26.09.2005r.

Zieliƒski Wojciech - 03.10.2005r.
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Ciechocinek, ul. Widok 46
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Szesnastolatek na sta∏e mieszka w USA, jednak od kilku lat przyje˝d˝a do Ciechocinka
na wakacje do dziadków. Nauk´ gry na fortepianie rozpoczà∏ 6 lat temu. Uczy∏ si´
w Istitute of Music Cleveland. Ju˝ niebawem zostanie studentem Firestone High
School. W trakcie niedzielnego koncertu m∏ody pianista przedstawi∏ utwory Bacha,
Menottiego, Beethovena, Griega oraz Chopina, w tym zaaran˝owanà przez siebie
na jeden fortepian drugà cz´Êç koncertu e - moll Chopina.

PHARE ruszy∏o

Od 26 lipca trwa remont budynku Biura Promocji przy ulicy Zdrojowej 2B.
Jest to budynek zabytkowy, który powsta∏ ok. 1880 roku dlatego te˝ wszystkie
prace muszà byç prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Po zakoƒ-
czeniu remontu w budynku znajdà si´ - na parterze: obs∏uga turystów, sklep z pa-
miàtkami, sala multimedialna, pokój przewodników, a na pi´trze biura pracowników.
W budynku zainstalowana b´dzie te˝ specjalna platforma dla osób poruszajàcych
si´ na wózkach. Remont budynku powinien zakoƒczyç si´ jeszcze w tym roku.
Wiosnà przysz∏ego roku na ty∏ach odnowionego budynku powstanie parking. Po-
dobnie w tym roku zostanie wykonana cz´Êç tras spacerowych oraz rozpocznie
si´ budowa nowej drogi dojazdowej, o d∏ugoÊci 1,5 km.

Zjazd Ciechocinian i Sympatyków Ciechocinka

Z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka zostanie zorganizowany
Âwiatowy Zjazd Ciechocinian i Sympatyków Ciechocinka. Impreza odb´dzie si´
w czerwcu przysz∏ego roku i potrwa trzy dni. Organizatorzy przewidujà liczne
atrakcje m.in.: spotkanie z w∏adzami miasta, zwiedzanie obiektów leczniczych,
udzia∏ w otwarciu wystawy „Ciechocinek - dawniej wczoraj i dziÊ”. Szczegó∏owe
informacje mo˝na uzyskaç u pani Jadwigi Kokotowskiej telefonicznie, pod numerami
054 283 61 38 lub 609 513 826 oraz drogà elektronicznà jagak@neostrada.pl.
JednoczeÊnie TPC ca∏y czas poszukuje dokumentów, fotografii i pamiàtek zwiàzanych
z Ciechocinkiem, które mog∏yby byç wykorzystane w opracowywanej monografii
Towarzystwa. Osoby posiadajàce pamiàtkowe przedmioty mogà kontaktowaç si´
z wiceprzewodniczàcym TPC: Marianem Gawineckim lub Aldonà Nocnà.

GoÊcie w uzdrowisku

Ciechocinek przyciàga coraz wi´cej znanych osobistoÊci, przyje˝d˝ajà nie tylko
z okazji odbywajàcych si´ w naszym mieÊcie imprez, ale te˝ aby wypoczàç. W∏aÊnie
w tym celu do uzdrowiska zawitali ks. kardyna∏ Zenon Grocholewski, abp. Henryk
Muszyƒski (rozmowa w nast´pnym numerze „ZC”) oraz biskup diecezji koszaliƒsko
- ko∏obrzeskiej Pawe∏ CieÊlik. Nie brakowa∏o te˝ Êwieckich goÊci, specjalnie na
Wielkà Gal´ Polskich Tenorów oraz Festiwal Operowo - Operetkowy przyjecha∏
burmistrz partnerskiego miasta Bad Dürrenberg - Jürgen Elste wraz z ma∏˝onkà.

Pomoc dla uczniów

Ju˝ po raz drugi uczniowie ciechociƒskich szkó∏ mogà ubiegaç si´ o stypendium
szkolne. Stypendium przys∏uguje uczniom szkó∏ podstawowych i gimnazjalnych
oraz uczàcej si´ m∏odzie˝y do 24 roku ˝ycia. Kryterium dochodowe uprawniajàce
do ubiegania si´ o stypendium szkolne wynosi 316 z∏otych netto na osob´ w
rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium mo˝na otrzymaç w ciechociƒskich
szko∏ach i Urz´dzie Miejskim w pokoju 22. Termin sk∏adania wniosków up∏ywa
15 wrzeÊnia.

Po raz kolejny dzieci z rodzin o ni˝szych dochodach rozpoczynajàce nauk´ w
szkole podstawowej otrzymajà wyprawki szkolne. W tym roku komplety
podr´czników dostanie 25 dzieci.

Spotkanie w Dworku Prezydentów RP

W dniu 2 wrzeÊnia 2005 roku o godzinie 15.00 w Dworku Prezydentów RP
odb´dzie si´ spotkanie z Panem Markiem Hauszyldem, Prezesem Stowarzyszenia
„Semper Polonia”. Zainteresowanych spotkaniem prosimy o kontakt z Biurem
Promocji Miasta osobiÊcie lub telefonicznie pod numerem 416 10 05.


