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Na spotkaniu, które odby∏o si´ w czwartek 30 czer-
wca w Urz´dzie Miejskim przedstawiciele Kujawsko -
Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego we
W∏oc∏awku przedstawili wyniki swoich dotychczaso-
wych prac. Jak si´ okazuje najwi´kszy k∏opot planiÊ-
ci majà z uk∏adem komunikacyjnym Ciechocinka. Sà
du˝e rozbie˝noÊci mi´dzy studium uwarunkowania i
kierunków zagospodarowania przestrzennego a rze-
czywistymi rozwiàzaniami, które muszà si´ znaleêç w
planie. ObejrzeliÊmy ka˝dà ulic´ i ju˝ dziÊ wiemy, ˝e
pewnych nowych nie da si´ wytyczyç, a niektórych
istniejàcych nie b´dzie mo˝na poszerzyç, tak ˝eby
pe∏ni∏y funkcj´ ulic dojazdowych w kierunku obwod-
nic - t∏umaczy∏ Henryk Nencka. Z pewnoÊcià nie uda
si´ po∏àczyç ulic S∏oƒskiej z ˚ytnià, poniewa˝ nowa
droga musia∏aby przecinaç Park Sosnowy. Zbyt wàs-
kie dla komunikacji wjazdowej okaza∏y si´ te˝ ulice:
Traugutta, Dembickiego i Konopnickiej.

Zgodnie z za∏o˝eniami w przysz∏oÊci z ruchu ko-
∏owego ma byç wy∏àczone centrum miasta ∏àcznie z
ulicami KoÊciuszki i Mickiewicza, na nich planowane
jest utworzenie pieszojezdni. W trakcie spotkania po-
jawi∏ si´ jednak pomys∏, aby ul. Mickiewicza po∏àczyç
z ul. S∏oƒsk Górny, w ten sposób sta∏aby si´ jednà z
ulic dojazdowych.

WàtpliwoÊci zebranych budzi∏a te˝ ulica Sportowa
biegnàca wzd∏u˝ t´˝ni. Zebrani przychylili si´ do tego,
by zamknàç jà dla ruchu samochodowego. Obecnie z
ulicy tej korzystajà samochody je˝d˝àce do oczyszczal-
ni Êcieków, klienci hurtowni budowlanej. KilkanaÊcie
metrów od t´˝ni przeje˝d˝a dziennie nawet kilkadzie-
siàt samochodów. Jest mo˝liwoÊç poprowadzenia
nowej ulicy, równoleg∏ej do ul. Sportowej. B´dziemy
myÊleç o takim rozwiàzaniu - deklarowa∏ burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz.

Zgodnie z przedstawionym planem rol´ obwodnic
b´dà pe∏ni∏y ulice: Bema, Lipnowska i S∏oƒsk górny.
W zwiàzku z zamkni´ciem centrum konieczne by∏oby
przeniesienie przystanku autobusowego na drugà
stron´ torów kolejowych.

Zagadnienia zwiàzane z terenami publicznymi
przybli˝a∏a zebranym in˝. Ewa Szulc. Przekonywa∏a,
˝e ze wzgl´du na zag´szczonà zabudow´ miasto po-
winno zachowaç w cz´Êci uzdrowiskowej jak najwi´-
cej terenów zielonych. Burmistrz oraz radni przeko-
nywali natomiast o koniecznoÊci zagospodarowania
skweru ko∏o hali targowej. Obecne targowisko nie
przynosi miastu splendoru, handel odbywa si´ z ∏ó-
˝ek i samochodów, pobudowanie zadaszonych stoisk

handlowych pozwoli∏oby uporzàdkowaç tà kwesti´.
PoruszyliÊmy wa˝ne kwestie, jesteÊmy zgodni co

do najwa˝niejszych rozwiàzaƒ. My dzia∏amy tylko w
strefie uzdrowiskowej, ale nie mo˝emy blokowaç stref
sàsiednich - podsumowa∏a spotkanie in˝. Bogumi∏a
Germanowska. Przedstawiciele Kujawsko - Pomors-
kiego Biura Planowania Przestrzennego we W∏oc∏awku
rozwa˝à propozycje przedstawione przez radnych i
mieszkaƒców. Nast´pne spotkanie w sprawie planu
odb´dzie si´ w drugiej po∏owie sierpnia.

       Jakub Giza

Trwajà parce nad planem zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci uzdrowiskowej A naszego
miasta. Przygotowywany plan obejmuje powierzchnie ok. 300 hektarów w centrum Ciechocinka,
znajdujàcych si´ w strefie ochrony konserwatorskiej.


