
INWESTYCJE. Firmy modernizujące ciechociński zabytkowy 
ciąg solankowy muszą zakończyć prace do 12 grudnia

Remont z psikusem
Przedsiębiorstwo Uzdro-

wisko Ciechocinek remon-
tuje ciąg technologiczny 
produkcji solanki. Po tęż-
niach przyszedł czas na od-
nowę dachu Warzelni Soli, 
magazynu soli, przewodów 
solankowych, alejki po za-
chodniej stronie tężni nr 1 
i iluminacji przy tej samej 
tężni. Wykonawcy weszli 
już na place budów. Tym-
czasem gmina przy tężni nr 
1 sprawiła PUC-owi praw-
dziwego „psikusa”.

Co wchodzi w zakres tego-
rocznego remontu? Moder-

nizacja obejmuje odnowę 
dachu zabytkowej Warzelni 
Soli przy ulicy Solnej. Za-
kończenie tej części budo-
wy zaplanowano do końca 
listopada. W warzelni zapla-
nowano też modernizację 
zabytkowego magazynu 
soli. W tym przypadku ro-
boty mają zakończyć się do 
12 grudnia bieżącego roku. 
Zaplanowano też remont 
zabytkowych rezerwuarów 
solanki w warzelni.

Kolejnym elementem mo-
dernizacji jest przebudowa 
sieci solankowych tężni, 

W ostatnich tygodniach sierpnia trwały roboty przy 
fontannach w parku Zdrojowym – Jasiu i Małgosi oraz 
Żabce. Modernizacja prowadzona jest w ramach odnowy 
ciechocińskich parków. W przedostatnim tygodniu mie-
siąca pojawiła się figura Jasia i Małgosi, zdemontowana 
kilka miesięcy temu. Więcej o już znacznie opóźnionych 
inwestycjach napiszemy wkrótce. 

Jasiu wrócił 

którymi solanka płynie od 
źródła nr 11 pod fontanną 
„Grzybek” do tężni nr 1, 2 i 3 
oraz dalej do warzelni przy 
ulicy Solnej. Po wykonaniu 
nowej sieci, stara zostanie 
wyłączona z eksploatacji.

W pierwszym etapie sieć 
będzie remontowana od 
„Grzybka” do tężni nr 1, po-
tem od „jedynki” do „trójki” 
i w trzecim etapie od trójki 
do warzelni. Zakończenie 
tego etapu inwestycji ma 
nastąpić 12 grudnia bieżące-
go roku.

W ramach inwestycji spół-
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Półmaraton uważamy za udany
W przedostatni weekend sierp-

nia w Ciechocinku odbył się 
I Półmaraton Termy Ciechocinek. 
Opinię w sprawie tej imprezy 
przysłali ciechocinianie.

W weekend  dane  nam  było 
śledzić  w naszym  mieście  wiel-
ką  imprezę  sportową  pod  nazwą 
I Półmaraton  Termy  Ciechocinek. 
Zorganizowano  ją  z ogromnym 
rozmachem  i zaangażowaniem. 
Imponowała  liczba  zawodników. 
Przyjechało ich do uzdrowiska kil-
kuset. Słyszeliśmy, że nawet mo-
gło ich być siedmiuset. 

A to  przecież  impreza  zorgani-
zowana  po  raz  pierwszy!  Biorąc 
pod  uwagę,  że  biegacze  repre-
zentowali praktycznie całą Polskę, 
już tylko to było potężną promocją 
dla naszego miasta. Można  tylko 
sobie wyobrażać, ilu sportowców 
pojawi  się  w Ciechocinku  pod-
czas  kolejnych  edycji  półmarato-
nu. Takich właśnie przedsięwzięć 
uzdrowisko  potrzebuje.  Oby  było 
ich więcej. Co tu dużo pisać, tego 
sobie życzymy.

Przez  dwa  dni  z przyjemnością 
szliśmy  ze  znajomymi  do  parku 
Zdrojowego.  Przez  te  dwa  dni 
atrakcji  nie  brakowało,  zarówno 
podczas  wyborów  Miss  Krystyn-
ki,  jak  i w niedzielę  –  podczas 
samych  sportowych  zmagań. 
Szliśmy  z przyjemnością  również 

dlatego,  że  panowała  przez  ten 
czas w parku i na trasie biegu miła 
atmosfera. Uważamy, że dużą za-
sługę  w tym  mają  organizatorzy, 
bo  potrafili  zrobić  imprezę  na 
europejskim  poziomie,  ale  także 
publiczność,  która  sympatycznie 
i z zaangażowaniem dopingowała 
biegaczy  na  trasie.  Naszym  zda-
niem to najlepsza impreza w tym 
roku w Ciechocinku.
Ale  to nie było  tylko nasze od-

czucie.  Rozmawialiśmy  z niektó-

rymi  zawodnikami,  którzy  po-
twierdzili,  że  trasa  była  dobrze 
przygotowana,  interesująco  za-
planowana, a organizacja była na 
wysokim poziomie. 
W niczym nie odbiegała od ma-

ratonów czy półmaratonów, które 
istnieją  od  dawna,  a w których 
brali  udział.  I co  ważne  okazuje 
się,  że w uzdrowisku można  zro-
bić takie przedsięwzięcie, z które-
go  zadowoleni  będą  i uczestnicy, 
i widownia.

Dlatego  składamy  ogromne 
podziękowania  za  inicjatywę, 
organizację  i fundację  nagród 
dla  uczestników  I Półmaratonu 
Termy  Ciechocinek  Robertowi 
Zarębie,  prezesowi  firmy  Termy 
Ciechocinek  oraz  Marcinowi  Za-
jączkowskiemu,  prezesowi  zarzą-
du  Przedsiębiorstwa  Uzdrowisko 
Ciechocinek.
Dziękujemy  też  wszystkim  lu-

dziom  i organizacjom  zaanga-
żowanym  w przygotowanie  tej 

imprezy.  Organizacja  przedsię-
wzięcia  o takim  wymiarze  była 
ogromnym  wysiłkiem,  tym  bar-
dziej należą się wyrazy szczerego 
podziwu  i szacunku. Gratulujemy 
odniesionego  sukcesu  i życzymy 
jednocześnie  powodzenia  w ko-
lejnych edycjach, których – mamy 
nadzieję  –  będzie  jeszcze  wiele. 
Tak trzymać.

Mieszkańcy Ciechocinka

Zawodnicy podczas biegu ciechocińską ulicą Kościuszki, tuż obok spalonej restauracji „Pod Grzybem” i dawnego internatu liceum
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ka chce również wykonać 
iluminację tężni nr 1 oraz 
alejki od strony basenu ter-
malno-solankowego. W tym 
przypadku zakończenie ro-
bót planowane jest do koń-
ca października.

Ostatnim elementem jest 
budowa nawierzchni alej-
ki spacerowej po zachod-
niej stronie tężni nr 1 wraz 
z ustawieniem 12 ławek bez 
oparć i 35 ławek z oparciami 
oraz 16 koszy na śmieci. Za-
kończenie zaplanowano 30 
listopada.

Dokończenie na str. 2Fo
t.
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Najlepsza reklama w „Gazecie Ciechocińskiej”.  
Tel. 608-45-56-58, 600-15-68-05, 794-22-44-30 

Zapraszamy do czytania „Gazety Ciechocińskiej” w wersji 
elektronicznej. Strona internetowa: www.kujawy.media.pl


