
ÂWIE˚E WIEÂCIÂWIE˚E WIEÂCI

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI wrzesieƒ 2005 4

I PO WAKACJACH

Po dwóch miesiàcach wypoczynku ponad tysiàc
ciechociƒskich uczniów rozpocz´∏o punktualnie o
godzinie 9.00 nowy rok szkolny. Dla 83 „pierwszaków”
by∏a to pierwsza wizyta w szkole. Po uroczystym roz-
pocz´ciu przyszed∏ czas na poznanie swoich klas i no-
wych wychowawców. Teraz pozosta∏a nauka i czekania
na pasowanie na ucznia, które odb´dzie si´ ju˝ nieba-
wem.

WOLNO TAKSÓWKARZOM

Ciechociƒscy taksówkarze b´dà mogli skr´caç z ul.
Kopernika w lewo, w ul. Hermanowskiego. Kierowcy
ubiegali si´ o takà zmian´ od dwóch lat. Wielu pasa-
˝erów, których zabieramy z przystanku PKS zarzuca∏o
nam, ˝e celowo wyd∏u˝amy drog´, doje˝d˝ajàc do ul.
Stra˝ackiej - t∏umaczyli kierowcy. Na razie ze wzgl´du
na bliskie sàsiedztwo przystanku PKS, Hermanowskiego
nie stanie si´ ulicà dwukierunkowà dla wszystkich kie-
rowców. Pod znakiem zakazu skr´tu w lewo i zakazu
wjazdu pojawià si´ natomiast tabliczki „Nie dotyczy
TAXI”.

SANATORIUM W OGNIU

      13 wrzeÊnia w kierunku Sanatorium MSWiA na
sygnale p´dzi∏y wozy stra˝y po˝arnej. Zagro˝one by∏o
zdrowie i ˝ycie kilkuset kuracjuszy i pracowników
sanatorium. Taki przebieg zdarzeƒ zak∏ada∏ scenariusz
çwiczeƒ, w których udzia∏ wzi´li stra˝acy z Ciechocinka,
Aleksandrowa i Jednostki Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Nieszawie. Sanatorium Orion, to najwy˝szy budynek
w powiecie aleksandrowskim, liczy sobie oko∏o dwu-
dziestu dziewi´ciu metrów. Stra˝acy musieli zmierzyç
si´ po˝arem, który wybuch∏ na górnych kondygnacjach.
Jadàc na akcj´ ˝aden ze stra˝aków nie wiedzia∏, jakà
sytuacj´ zastanie na miejscu.

W çwiczeniach wzi´∏o udzia∏ kilka wozów bojowych,
w tym najd∏u˝sza w naszym powiecie drabina z Jedno-
stki Ratowniczo - GaÊniczej w Ciechocinku. By∏a ona

niezb´dna do przeprowadzenia ewakuacji kuracjuszy,
którzy zostali uwiezieni na dachu budynku. Przepro-
wadzenie takiej symulacji pozwoli∏o stra˝akom poznaç
budynek i jego najbli˝sze otoczenie, pracownicy nato-
miast nauczyli si´ jak post´powaç w sytuacji wybuchu
po˝aru.

      Niestety çwiczeniami nie mo˝na nazwaç akcji, któ-
rà stra˝acy przeprowadzili w niedziele 18 wrzeÊnia w
Sanatorium „Pod T́ ˝niami”. Ogieƒ wybuch∏ w budynku
C na czwartym pi´trze. P∏omienie rozprzestrzenia∏y
si´ po przewodach elektrycznych, o godzinie 16.20
og∏oszono ewakuacj´ budynku. Z drugiego, trzeciego
i czwartego pi´tra ewakuowano oko∏o 100 osób. Na
szcz´Êcie oby∏o si´ bez ofiar, nie liczàc stra˝aka, który
niefortunnie spad∏ z drabiny i z∏ama∏ r´k´. Straty oce-
niono na 10 tys. z∏otych.

NOWA APTEKA

Od 10 wrzeÊnia dzia∏a „Mikstura”, nowa apteka
powsta∏a si´ na ul. Dembickiego. Od momentu poja-
wienia si´ pomys∏u do uroczystego otwarcia up∏yn´∏y
dwa lata. W tym czasie powsta∏a nowa cz´Êç budynku
oraz sprowadzono wyposa˝enie apteki, czasu wymaga∏y
te˝ formalnoÊci zwiàzane z uzyskaniem niezb´dnych
zezwoleƒ. - B´dziemy rozmawiaç z pacjentami, ka˝dy
mo˝e liczyç na chwil´ rozmowy - zapewniajà w∏aÊciciele.
W ‘Miksturze” pracowaç b´dzie dwóje, a docelowo
troje pracowników. Apteka b´dzie czynna od ponie-
dzia∏ku do piàtku w godzinach od 8.00 do 19.00, w
soboty od 9.00 do 15.00.

SOLIDARNOÂå W TARGONIE

      W Pa∏acu Zdrowia i Urody Targon w Ciechocinku
mo˝na oglàdaç wystaw´ poÊwi´conà „SolidarnoÊci”.
Autorkà wystawy jest Joanna Plota - dzia∏aczka Soli-
darnoÊci. Eksponaty wystawy stanowià jej prywatne
zbiory: podziemna prasa, kartki Êwiàteczne i ulotki
robione przez internowanych, podziemne wydawni-
ctwa, dokumenty i porozumienia, statut NSZZ Solidar-
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noÊç i wiele innych, w tym zdj´cia, medale, okolicznoÊciowe znaczki pocztowe
monety i banknoty wydane przez SolidarnoÊç. GoÊciem honorowym wystawy by∏a
Nelli Rokita - przewodniczàca polskiego oddzia∏u Europejskiej Unii Kobiet, ˝ona
Jana Rokity. Wystaw´ mo˝na oglàdaç codziennie od 14.00 do 20.00 w hotelu
Targon .Kolejna wystawa, tym razem poÊwi´cona Józefowi Pi∏sudskiemu zostanie
otwarta w listopadzie br.

KTO KUPI SZPITAL

PKP planuje prywatyzacj´ Szpitala Kolejowego w Ciechocinku. Na nowych
w∏aÊcicieli czeka 100% udzia∏ów. Jeden inwestor musi za kupiç minimum 10%,
oferty mo˝na sk∏adaç do 7 paêdziernika. Obecnie w∏aÊcicielem  ponad 80 % udzia-
∏ów jest Polskie Koleje Paƒstwowe SA, prawie 20 % posiada Federacja Zwiàzków
Zawodowych Pracowników PKP. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku
zajmuje si´ lecznictwem uzdrowiskowym, profilaktykà i rehabilitacjà medycznà.
W ciàgu roku z us∏ug szpitala uzdrowiskowego korzysta ponad 6 000 osób, z czego
ponad 90% to kuracjusze skierowani z Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie
szpital zatrudnia oko∏o 200 osób.

MA¸E POCISKI

Ponad stu kierowców d∏ugo b´dzie pami´ta∏o remont przeprowadzony na dro-
dze nr 266 z Aleksandrowa do Ciechocinka, firma na zlecenie Zarzàdu Dróg Woje-
wódzkich k∏ad∏a nowà nawierzchni´ z grysu. Kamienie, które wysypywano na as-
falt, uszkodzi∏y wiele pojazdów mimo, ̋ e na remontowanym odcinku wprowadzono
ograniczenie pr´dkoÊci do 40 km/h. wielu kierowców ma pop´kane szyby i uszko-
dzone karoserie. Pecha mieli te˝ policjanci, którzy w jednym z radiowozów stracili
szyb´. Nie ∏atwe zadanie mieli rowerzyÊci, którzy chcieli jechaç tà waÊnie drogà,
strzelajàce spod kó∏ kamyczki stawa∏y si´ bardzo niebezpieczne. Przez pierwsze
dni, zanim uprzàtni´to z drogi „ma∏e pociski” by∏y one  rozwo˝one po ca∏ym Cie-
chocinku i Aleksandrowie. Prawdziwe obl´˝enie prze˝ywa∏a Komenda Powiatowa
Policji w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie poszkodowani zg∏aszali szkody. Dopiero
z uzyskanym zaÊwiadczeniem mo˝na by∏o udaç si´ do ubezpieczyciela.

NIESZAWSKA JAK NOWA

Ju˝ na poczàtku paêdziernika ciechociƒscy kierowcy b´dà mogli korzystaç z
nowych nawierzchni ulic Nieszawskiej i Topolowej. Na odcinku od ul. S∏owackiego
do skrzy˝owania z Al. 700-lecia  wymieniono kraw´˝niki, a w miejscu dziur pojawi∏
si´ nowy dywanik asfaltowy. Do koƒca dobiegajà te˝ prace na ul. Topolowej, gdzie
asfaltowa nawierzchnia powstaje od podstaw.  Ârodki na remont ul Nieszawskiej
miasto otrzyma∏o z Kancelarii Prezydenta (300 tys. z∏.). Ca∏y koszt inwestycji wy-
niós∏ oko∏o 700 tys. z∏. Budow´ Topolowej miasto musia∏o sfinansowaç samo. Nie
sà to jedyne prace prowadzone na terenie uzdrowiska. Na ul. Sienkiewicza powstaje
pierwszy fragment nowego traktu spacerowego, oprócz nowej nawierzchni mon-
towane jest te˝ oÊwietlenie. Trwa remont budynku przy ulicy Zdrojowej 2b. Od
strony ulicy Wo∏uszewskiej przeprowadzono pierwsze prace przy budowie nowej
drogi, która w przysz∏oÊci b´dzie wprowadza∏a ruch do miasta.

W III LIDZE

Ciechociƒska dru˝yna walczy o pozycj´ w III lidze. Po przegranej na wyjeêdzie
4:2 z KP Police, Zdrój na w∏asnym boisku pokona∏ 4:0 Kani´ Gostyƒ. W szóstej
kolejce rozgrywek III ligi, CKS Zdrój wygra∏ wyjazdowy mecz z wiceliderem roz-
grywek Kaszubià Koscierzynà. W trakcie spotkania pad∏y trzy bramki, wynik meczu
 - 2:1 okaza∏ si´ korzystny dla ciechociƒskiej dru˝yny. Po kolejnym, wygranym 4:0,
spotkaniu z Chemikiem Bydgoszcz strata do lidera tabeli wynosi∏a jut tylko 4 pun-
kty. Niestety 17 wrzeÊnia Zdrój zaliczy∏ pierwszà pora˝k´ na swoim boisku. Pomimo
licznych sytuacji podbramkowych dru˝yna Mieszko Gniezno wygra∏a 1:0.
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