
W zwiàzku z tym, ˝e Rada Miejska Ciechocinka
nie przyj´∏a dokumentu planistycznego pn. „Studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przes-
trzennego Gminy Miejskiej Ciechocinek”, Burmistrz
podjà∏ decyzj´ o udzieleniu zamówienia publicznego
na wykonanie nowego opracowania wraz z wykona-
niem ekofizjografii i prognozy oddzia∏ywania. Zapro-
szenie do z∏o˝enia ofert skierowano do kilku pracowni
projektowych, z których dwie z∏o˝y∏y swoje oferty:
Studio Badawczo-Rozwojowe „Urbi-Eko” z W∏oc∏awka

na kwot´ 59 000 z∏ netto i Pracownia Studialno-Pro-
jektowa „Studio-em” z W∏oc∏awka na kwot´ 56 000 z∏
netto. Burmistrz wybra∏ ofert´ atrakcyjniejszà cenowo
i podpisa∏ stosownà umow´. Przygotowanie przedmio-
towego dokumentu ma istotne znaczenie planistyczne
i musi poprzedziç przystàpienie do procedury opra-
cowania miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego dla strefy uzdrowiskowej „A”. Realizacja
umowy nastàpi do koƒca bie˝àcego roku.
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STUDIUM OD NOWA

Burmistrz wystàpi∏ z wnioskiem do Powiatowe-
go Urz´du Pracy o przydzia∏ Êrodków finansowych
na organizacj´ robót publicznych na stanowisko
robotnik drogowy.

Gmina zg∏osi∏a zapotrzebowanie na zatrudnienie
15 bezrobotnych z terenu miasta, którzy w roku bie˝à-
cym u∏o˝à ponad 6 tys. m² nawierzchni chodników
i placów. Wykonywaç b´dà naprawy czàstkowe chod-
ników, likwidowaç ubytki nawierzchni dróg, a tak˝e
zrealizujà drugi etap budowy murków w obszarze
Parterów Hellwiga.

Burmistrz wystàpi∏ tak˝e z wnioskiem o podpisanie
umów na organizacj´ prac spo∏ecznie u˝ytecznych
dla 25 osób b´dàcych klientami Miejskiego OÊrodka
Pomocy Spo∏ecznej. Zatrudnione osoby wykonywaç
b´dà prace porzàdkowe, miedzy innymi: zamiatanie
chodników, koszenie trawy w pasach zieleni i skwe-
rach zielonych, grabienie liÊci, likwidacj´ dzikich
wysypisk i inne prace porzàdkowe na terenie miasta.

Przewidywany okres zatrudnienia wynosiç b´dzie
6 miesi´cy.

PRACA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Na ostatnie sesji Rady Miejskiej podj´ta zosta∏a
Uchwa∏a w sprawie przystàpienia do sporzàdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla podobszaru wyodr´bnionego z obszaru strefy „A”
ochrony uzdrowiskowej. Dla potrzeb powy˝szego
opracowania, w strefie uzdrowiskowej „A” wyodr´b-
niono podobszary:

- Pó∏nocny - rejon ul. Warzelnianej,
- Centralny - rejon ÊródmieÊcia miasta Ciechocinka,
- Zachodni - rejon T´˝ni solankowych w kierunku

Wo∏uszewa,
- Po∏udniowy - rejon ul. S∏owackiego,
- Pó∏nocno-Wschodni - rejon ul. S∏oƒskiej.
Opracowanie przedmiotowego miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego wynika z no-

wych potrzeb zwiàzanych z rozwojem miasta Ciecho-
cinka jako uzdrowiska.

Dokonana przez Burmistrza analiza zasadnoÊci
przystàpienia do sporzàdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cz´Êci obszaru
strefy „A” ochrony uzdrowiskowej uzasadni∏a celowoÊç
podj´cia decyzji opracowania miejscowego planu dla
cz´Êci obszaru.

Bioràc powy˝sze pod uwag´ i korzystajàc ze swych
ustawowych uprawnieƒ wynikajàcych z regulacji
prawnych, tj. ustawy o samorzàdzie gminnym i ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Burmistrz Ciechocinka przygotowa∏ projekt uchwa∏y
w sprawie przystàpienia do sporzàdzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla pod-

PLAN CZÑSTKOWY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W OPRACOWANIU

WIEÂCI Z RATUSZAWIEÂCI Z RATUSZA
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Na 200 drzewach kasztanowca bia∏ego przeprowa-
dzony zostanie zabieg zwalczajàcy szkodniki atakujàce
ten gatunek drzew. Burmistrz podjà∏ decyzj´ o udzie-
leniu zamówienia publicznego na ten cel. Do z∏o˝e-
nia ofert zaproszono cztery firmy, z czego dwie z∏o-
˝y∏y oferty: Zak∏ad Zwalczania Szkodników „SCOR-
PION” z W∏oc∏awka - 9.504 z∏ brutto oraz Zak∏ad De-
zynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji „RATTUS” z Toru-

nia - 9.180 z∏ brutto. Wybrano ofert´ korzystniejszà
cenowo. Podpisano stosownà umow´.

Pierwotnie wykonanie prac planowano na prze∏om
marca i kwietnia. Ze wzgl´du na warunki pogodowe
wykonanie prac prze∏o˝ono jednak na koniec pierw-
szej dekady kwietnia (dla skutecznego dzia∏ania sto-
sowanych preparatów wymagana jest temperatura
+5ºC).

ZWALCZAMY SZKODNIKI KASZTANOWCA

obszaru zwanego „Pó∏nocnym” wyodr´bnionego
z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie
z dyspozycjà art. 38b. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdro-
wiskowych, Gmina, która na podstawie decyzji minis-
tra w∏aÊciwego do spraw zdrowia uzyska potwier-
dzenie mo˝liwoÊci prowadzenia lecznictwa uzdrowis-
kowego na swoim obszarze, sporzàdza i uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

dla strefy „A" ochrony uzdrowiskowej, na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach. Wobec faktu,
i˝ wyk∏adnia przepisów prawa oraz utrwalona linia
orzecznictwa w tej materii dopuszcza podzia∏ na etapy
przy uchwalaniu planu dla strefy „A” ochrony uzdro-
wiskowej (por. Wyrok NSA z dnia 09.10.2007 r. sygn.
II OSK 1086/07) przygotowano stosowny projekt.

Powy˝sze opracowanie stanowi realizacj´ wniosku
z∏o˝onego przez jeden z podmiotów sanatoryjnych
funkcjonujàcych w tym obszarze.

Biuro Promocji Miasta poczyni∏o dzia∏ania zwiàza-
ne z promocjà naszego miasta:

- podpisano umow´ z Blue Eses Media z Warszawy
na realizacj´ reklamy gminy Ciechocinek w formie
15-sekundowych spotów reklamowych, które b´dà
prezentowane w pojazdach komunikacji miejskiej
(Warszawa - 350 noÊników, Trójmiasto: Gdaƒsk, So-
pot, Gdynia, Pruszcz Gdaƒski, Tczew - 92 noÊniki);
kampania b´dzie prowadzona od 14 kwietnia do 15
maja 2013 roku; wynagrodzenie za wykonanie przed-
miotu umowy wynosi 16.200 z∏ netto;

- kierownik Biura Promocji wyszed∏ z inicjatywà
przygotowania filmu reklamowego dotyczàcego uz-
drowiska Ciechocinek; zaproponowa∏, ˝eby wykona-
nie filmu zleciç Wytwórni Filmowo-Telewizyjnej Media
Film z Koszalina, która ju˝ dwukrotnie by∏a producen-
tem filmów o Ciechocinku; w przypadku pozyskania
przez producenta pi´tnastu podmiotów z terenu

Ciechocinka, film zostanie przekazany do dyspozycji
Biura Promocji w czterech wersjach j´zykowych (pols-
kiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej); Burmistrz
zaakceptowa∏ przedstawionà propozycj´ i wyrazi∏
zgod´ na zlecenie wykonania us∏ugi wskazanej fir-
mie; realizacja zlecenia nastàpi do dnia 15 wrzeÊnia
2013 r.;

- w odpowiedzi na zaproszenia do z∏o˝enia ofert
na wykonanie zdj´ç lotniczych Ciechocinka wysokiej
rozdzielczoÊci wp∏yn´∏y nast´pujàce oferty: AEROFO
0TO-KACZMARCZYK  z Poznania - 3.000 z∏ netto oraz
AeroFoto Choj´ta - 2.800 z∏ netto (firma ta proponuje
równie˝ wykonanie filmu z lotu ptaka 2-4 min. w ce-
nie 1.000 z∏ netto); Burmistrz zaakceptowa∏ propo-
zycj´ kierownika Biura Promocji dotyczàcà wyboru
oferty firmy AeroFoto Choj´ta, która przedstawi∏a
atrakcyjniejszà cen´ us∏ugi.

PROMUJEMY NASZE MIASTO

Pan Marek Czeka∏a - dyrektor orkiestry im. Johanna
Straussa z∏o˝y∏ wniosek dotyczàcy wyra˝enia zgody
na zorganizowanie w Teatrze Letnim w Ciechocinku
w dniach 28 kwietnia i 19 maja br. dwóch koncertów
propagujàcych muzyk´ ∏atwà, lekkà i przyjemnà.

W przypadku powodzenia przedsi´wzi´cia Pan Marek
Czeka∏a deklaruje organizacj´ kolejnych koncertów
w okresie jesiennym. B´dzie to bez wàtpienia nowa,
bardzo atrakcyjna oferta kulturalna dla mieszkaƒców
i goÊci uzdrowiska.

KONCERTY W TEATRZE LETNIM


