
W lutowym numerze „Zdroju Ciechociƒskiego”
informowaliÊmy Paƒstwa o rozpocz´tych pracach
przy realizacji inwestycji zaplanowanych na 2013 rok.
Zadaƒ tych - przewidzianych w bud˝ecie - jest wiele.

W∏aÊnie podpisana zosta∏a umowa z firmà „Drogi
i Mosty Henryk Boczek” z Inowroc∏awia na przebudo-
w´ nawierzchni ul. S∏oƒsk Górny wraz z budowà ka-
nalizacji deszczowej na odcinku od ul. S∏oƒskiej
do ul. Lipnowskiej w Ciechocinku. WartoÊç umowy
wynosi 913.266,00 z∏ brutto. Na zakres prac sk∏adajà
si´: wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
wraz z wpustami ulicznymi, regulacja urzàdzeƒ, wyko-
nanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych

i warstwy Êcieralnej z masy SMA, wykonanie zjazdów.
Termin zakoƒczenia realizacji inwestycji ustalono
do 31 lipca 2013 roku.

Burmistrz wyda∏ tak˝e zarzàdzenie w sprawie po-
wo∏ania komisji do przygotowania i przeprowadzenia
przetargu na przebudow´ nawierzchni ulicy Rolnej
wraz z odwodnieniem.  Zakres prac obejmuje: wyko-
nanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wpu-
stami ulicznymi, regulacj´ istniejàcych urzàdzeƒ, wy-
konanie podbudowy betonowej oraz nawierzchni
jezdni z betonowej kostki brukowej. Termin ukoƒcze-
nia realizacji zamówienia okreÊlono do 31 sierpnia
2013 roku.
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Ruszajà kolejne inwestycje

Burmistrz przyzna∏ stypendia dla sportowców b´-
dàcych mieszkaƒcami Ciechocinka lub trenujàcych
w klubach w naszym mieÊcie, którzy uzyskujà  wysokie
wyniki sportowe. Stypendia otrzymali:

- tenisistka: Zuzanna Maciejewska - Stowarzyszenie
Varsovia Tenis Klub;

- tenisistka na wózku: Judyta Olszewska - UKS „Je-
dynka” Ciechocinek;

- siatkarze i siatkarki: Aleksander ¸yczak - BKS „Che-

mik” Bydgoszcz, Katarzyna Pyzdrowska - Klub Sporto-
wy „Pa∏ac” Bydgoszcz, Kamil Droszyƒski - Bydgoski
Klub Sportowy „Chemik”, Tomasz Rutecki - Akademicki
Zwiàzek Sportowy Poznaƒ, Weronika Majewska - Klub
Sportowy „Pa∏ac” Bydgoszcz, Alicja Walczak - Klub
Sportowy „Pa∏ac” Bydgoszcz;

- dyskobolka: Magdalena Szewa - Stowarzyszenie
Lekkoatletyczne Wojskowy Klub Sportowy „Zawisza”
Bydgoszcz.

Wsparcie dla m∏odych sportowców

Burmistrz podpisa∏ umow´ z w∏aÊcicielem firmy
„Ogrodnictwo”, Panem Markiem Matysiakiem na wy-
konanie zadania dotyczàcego dostawy roÊlin - kwiatów
jednorocznych i obsadzenie nimi rabat oraz dywanów
kwiatowych. Umowa obejmuje równie˝ konserwacj´

tych nasadzeƒ i koszenie trawników przyleg∏ych
do rabat kwiatowych na szerokoÊci 1 m. Wysadzonych
w tym sezonie zostanie ponad 150 tysi´cy sztuk kwia-
tów. WartoÊç tego kontraktu zosta∏a ustalona w przetar-
gu na kwot´ 529.200,00 z∏ brutto.

Ukwiecone rabaty i dywany

Burmistrz podpisa∏ porozumienie z województwem
kujawsko-pomorskim dotyczàce zasad wspó∏pracy oraz
zakresu rzeczowo-finansowego w projekcie pn. „Info-

strada Kujaw i Pomorza”. Realizacja projektu nastàpi
w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Infostrada Kujaw i Pomorza
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na lata 2007-2013 finansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Porozumienie obo-
wiàzuje od dnia jego podpisania na okres pieciu lat.
G∏ównym celem nawiàzania partnerstwa jest realizacja

zadaƒ, które majà doprowadziç do zbudowania regio-
nalnej e-Administracji i Systemu Informatyzacji Przes-
trzennej.

Nie skorzystamy z nowych atrakcji
w ciechociƒskich parkach

Z przykroÊcià informujemy, ˝e nie uda∏o si´ wypra-
cowaç porozumienia z firmà „Gutkowski” z Leszna,
która realizowa∏a projekt dotyczàcy odnowy obszarów
parkowych. Mimo wielokrotnych zapewnieƒ i dekla-
racji, firma nie podj´∏a prac dotyczàcych przebudowy
niew∏aÊciwie wykonanych alejek parkowych. Do chwili
obecnej nie usun´∏a te˝ kilkudziesi´ciu usterek czy
niedoróbek stwierdzonych w wykonanych obiektach.
Poczàtkowo przeszkodà by∏y niesprzyjajàce warunki
atmosferyczne. Teraz z kolei firma zak∏ada, ˝e zg∏oszo-

ne do odbioru nawierzchnie alejek spacerowych sà
zrealizowane prawid∏owo.

Wobec powy˝szego burmistrz podjà∏ decyzj´ o prze-
j´ciu placów budowy przez Gmin´, zaÊ spraw´ przebu-
dowy wykonanych niezgodnie z dokumentacjà na-
wierzchni alejek rozstrzygnie sàd. W Êwietle zaistnia∏ej
sytuacji, firma nie wyrazi∏a zgody na uruchomienie
fontann i udost´pnienie cz´Êci obiektów podczas nad-
chodzàcego weekendu majowego.

Powo∏any przez burmistrza zespó∏ w sk∏adzie: J. Ma-
∏ecka, J. Hawik, K. Turkiewicz, J. Draheim, K. Drobnie-
wska, P. KanaÊ, M. Satora, W. Zieliƒski,  B. Kawczyƒ-
ska, M. Ró˝aƒska, J. Pietrusa, M. Paczkowska, J. Sobie-
rajski, W∏. S∏odowicz dokona∏ wyboru postaci zwiàza-
nej z naszym miastem, celem wykonania odlewu.
Od mieszkaƒców uzdrowiska oraz kuracjuszy wp∏yn´∏y
nast´pujàce propozycje postaci godnych upami´tnie-
nia: Karol Kossak, Zdzis∏aw Szmidt, Stanis∏aw Staszic,
Mieczys∏awa åwikliƒska, Anna Jachnina, Lucyna åwier-
czakiewiczowa, Hanka Bielicka, Helena Pawdzic-Kuczal-
ska, Edward Stachura, Zygmunt Dmochowski, Zbigniew
Skorwider, Gra˝yna Âwita∏a, Jerzy Waldorff.

W wyniku dyskusji wy∏oniono cztery postacie, wo-
kó∏ których toczy∏a si´ ostateczna debata: Jerzy Waldorff,
Edward Stachura, Hanka Bielicka oraz figura kuracjusza
z walizkà. Wi´kszoÊcià g∏osów wybrany zosta∏ Jerzy
Waldorff. Obecnie trwajà procedury zwiàzane z realiza-
cjà zadania. Figura ma stanàç przed Teatrem Letnim.
Oczekujemy na odpowiedê od wojewódzkiego konser-
watora zabytków odnoÊnie tej lokalizacji.

Komisja liczy na pomys∏owoÊç artysty - rzeêbiarza.
Wed∏ug wst´pnych za∏o˝eƒ, Waldorff ma staç oparty
o lask´, a u jego boku mo˝e pojawiç si´ jamnik Puzon.
Ju˝ wkrótce Gmina otrzyma od artystów zaproszonych
do wspó∏pracy projekty rzeêby.

Czy Jerzy Waldorff
stanie przed ciechociƒskim teatrem?

05 kwietnia 2013 r. odby∏ si´ nabór do przedszkoli
samorzàdowych na rok szkolny 2013/2014. W posiedze-
niach Komisji uczestniczyli: dyrektor danej placówki
jako przewodniczàcy, przedstawiciel Urz´du Miejskie-
go, przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciel Ra-
dy Pedagogicznej oraz przedstawiciel Rady Miejskiej
w charakterze  obserwatora.

Nabór trwa∏ od 1 do 29 marca br. i zosta∏ podzielony

na dwa etapy. W wyznaczonym terminie do obydwu
placówek wp∏yn´∏y ∏àcznie 252 karty, z czego 14 z∏o˝o-
no do obydwu placówek.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ˝e
w Przedszkolu Samorzàdowym nr 1 „Bajka” ni˝ej wska-
zana liczba dzieci spe∏nia∏a kryteria:

- 23 dzieci 6-letnich, z których dotychczas ucz´szcza-
∏o 22 dzieci,

Nabór do przedszkoli 2013/2014
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12 marca 2013 r. w Urz´dzie Miejskim w Ciecho-
cinku odby∏ si´ konkurs na stanowisko dyrektora
Przedszkola Samorzàdowego nr 1 „Bajka”. Konkurs
zosta∏ og∏oszony 11 lutego 2013 r., natomiast termin
sk∏adania ofert wyznaczono do 27 lutego 2013 r.
Do konkursu przystàpi∏o pi´ç kandydatek. Po analizie
z∏o˝onych ofert jedna zosta∏a wykluczona z uwagi

na brak kwalifikacji do zajmowania stanowiska
dyrektora placówki oÊwiatowej.

Na stanowisko dyrektora Przedszkola zosta∏a wy-
brana Pani Ma∏gorzata Kobusiƒska, której burmistrz
Ciechocinka powierzy∏ kierowanie placówkà na okres
od 2 maja 2013 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Konkurs na dyrektora Przedszkola Samo-
rzàdowego nr 1 „Bajka” rozstrzygni´ty

- 28 dzieci 5-letnich, z których dotychczas ucz´szcza-
∏o 24 dzieci,

- 32 dzieci 4-letnich, z których dotychczas ucz´szcza-
∏o 26 dzieci,

- 36 dzieci 3-letnich,
natomiast w Przedszkolu Samorzàdowym nr 2 im. Ku-

busia Puchatka liczba ta kszta∏towa∏a si´ nast´pujàco:
- 33 dzieci 6-letnich, z których dotychczas ucz´sz-

cza∏o 33 dzieci,
- 33 dzieci 5-letnich, z których dotychczas ucz´sz-

cza∏o 30 dzieci,
- 17 dzieci 4-letnich, z których dotychczas ucz´sz-

cza∏o 7 dzieci,

- 25 dzieci 3-letnich.
Z uwagi na fakt, i˝ ∏àczna liczba dzieci spe∏niajàcych

kryteria przekracza∏a liczb´ miejsc w obydwu placów-
kach zdecydowano, aby do wy˝ej wymienionych pla-
cówek przyjàç 197 dzieci (56 dzieci 6-letnich, 61 dzieci
5-letnich, 42 dzieci 4-letnich i 38 dzieci 3-letnich).
Poniewa˝ na listach rezerwowych pozosta∏o 22 dzieci,
które oczekiwa∏yby na przyj´cie, burmistrz podjà∏ de-
cyzj´ o utworzeniu dodatkowego oddzia∏u w Przed-
szkolu Samorzàdowym nr 2. Oznacza to, ˝e wszystkie
dzieci, których rodzice w regulaminowym terminie
z∏o˝yli wnioski o przyj´cie do przedszkola, zostanà
przyj´te.

Nasze uszy sà jednym z najci´˝ej pracujàcych narzà-
dów organizmu - w zasadzie nigdy nie odpoczywajà.
Niedos∏uch to problem, z którym boryka si´ co piàty
mieszkaniec Ziemi w wieku powy˝ej 55 roku ˝ycia,
co czwarty w wieku powy˝ej 65 lat, a co trzeci w wieku
powy˝ej 75 lat. Wykazuje si´ go u jednego na tysiàc
urodzonych niemowlàt.

27 i 28 kwietnia 2013 r. mieszkaƒcy i goÊcie Ciecho-
cinka  mogli zbadaç swój s∏uch. W tych dniach odby∏a
si´ bowiem akcja plenerowa - II Ciechociƒskie Dni
S∏uchu zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie
Protetyków S∏uchu i Polski Zwiàzek G∏uchych oraz
Urzàd Miejski w Ciechocinku. Celem kampanii spo∏ecz-
nej „Us∏yszeç Êwiat - us∏ysz wszystkie odcienie
dêwi´ków” jest przede wszystkim uÊwiadomienie
rodziców, osób doros∏ych, m∏odzie˝y o nieodwracal-
nych skutkach bagatelizowania problemu niedos∏uchu.
Organizatorzy kampanii chcà przyczyniç si´ do wi´ksze-
go wzrostu ÊwiadomoÊci spo∏ecznej, która stanowiç
b´dzie o bardziej sprawnym i zdrowym spo∏eczeƒstwie.

Podczas dwudniowej akcji na ciechociƒskim dep-

taku, mieszkaƒcy i goÊcie naszego miasta mogli bez-
p∏atnie zbadaç s∏uch oraz zapoznaç si´ z najnowszymi
osiàgni´ciami rozwiàzujàcymi problemy osób majàcych
ubytek s∏uchu.

II CIECHOCI¡SKIE DNI S¸UCHU

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

fot. K. Jasiƒska


