
Doceniajàc dotychczasowe dzia∏ania Fundacji Ini-
cjatyw na Rzecz Niepe∏nosprawnych Pro Omnibus,
Burmistrz Ciechocinka przyzna∏ wyró˝nienie dla tej
organizacji. W swym uzasadnieniu podkreÊli∏, i˝ orga-
nizowane przez Fundacj´ Pro Omnibus festiwale stwa-
rzajà szans´ wybicia si´ i nobilitacji, umo˝liwiajà sa-
morealizacj´ osób z niepe∏nosprawnoÊciami. Ponadto
stanowià istotny czynnik psychologiczny w poszuki-
waniu sensu ˝ycia, okreÊlenia swego miejsca w zastanej
rzeczywistoÊci. Dzia∏alnoÊç Fundacji na rzecz Êrodowi-
ska osób z niepe∏nosprawnoÊciami pomaga znosiç ba-
riery mi´dzy ludêmi.

Informujemy tak˝e, i˝ realizujàc wniosek Zarzàdu
Fundacji Pro Omnibus dotyczàcy finansowego wsparcia
organizacji XVII edycji Festiwalu Piosenki M∏odzie˝y
Niepe∏nosprawnej, Burmistrz przyzna∏ kwot´ w wyso-
koÊci 50.000 z∏.
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Nagroda Burmistrza dla Fundacji
„Pro Omnibus”

Pomimo znacznego poÊlizgu w przygotowaniu pro-
jektu technicznego na realizacj´ zadania „Budowa na-
wierzchni ul. Lipowej wraz z odwodnieniem”, inwes-
tycja ta ma szans´ realizacji w bie˝àcym roku. Trwa
w∏aÊnie procedura przetargowa, która pozwoli na wy-
∏onienie firmy wykonawczej. Do przetargu przystàpi∏y
trzy firmy, które wyceni∏y wykonanie zadania na ró˝-
ne kwoty o rozpi´toÊci od 720 do ponad 900 tys. z∏.
Po rozstrzygni´ciu przetargu niezw∏ocznie nastàpi pod-
pisanie umowy i wykonawca pojawi si´ na placu bu-
dowy.

Trwajà aktualnie prace przy przebudowie nawierz-
chni ul. Stawowej od Narutowicza do granic dzia∏ki

stanowiàcej w cz´Êci wartoÊç prywatnà. Poza u∏o˝eniem
nowej warstwy profilowej i Êcieralnej, wykonawca do-
kona wymiany i prze∏o˝enia cz´Êci kraw´˝ników oraz
regulacji wszystkich urzàdzeƒ rozmieszczonych w pasie
drogowym. Przypominamy, ˝e zadanie to realizuje fir-
ma Drogi i Mosty Henryk Boczek z Inowroc∏awia.
Wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie przedmio-
tu umowy ustalono na kwot´ brutto w wysokoÊci
184.659,41 z∏.

Zakoƒczone zosta∏y prace zwiàzane z wykonaniem
nowej nawierzchni ul. S∏oƒsk Górny wraz z budowà
kanalizacji deszczowej. Inwestycja ta zrealizowana zos-
ta∏a przez firm´ Drogi i Mosty Henryk Boczek z Inowro-

Inwestycji drogowych ciàg dalszy...

Gmina modernizuje oÊwietlenie uliczne
Podejmujàc dzia∏ania zwiàzane z wprowadzeniem

nowoczesnego i energooszcz´dnego  oÊwietlenia w ob-
szarze strefy uzdrowiskowej A, Burmistrz og∏osi∏ kolejne
przetargi. Tym razem nowe s∏upy i oprawy uliczne
zamontowane zostanà przy ul. Lorentowicza, Szmur∏y
i LeÊnej. Nowe oÊwietlenie pojawi si´ tak˝e wzd∏u˝
ul. Kopernika. Zakres prac przy obu inwestycjach obej-
muje tak˝e budow´ w∏asnej sieci energetycznej i z∏àczy
kablowych. ̧ àcznie wymienionych zostanie 147 s∏upów

i opraw oÊwietleniowych. Realizacja zadaƒ w zakresie
wprowadzania nowych rozwiàzaƒ energetycznych pro-
wadzi do stopniowego uniezale˝nienia si´ naszego
miasta od Spó∏ki Energa OÊwietlenie z Sopotu - w∏aÊ-
ciciela dotàd funkcjonujàcego oÊwietlenia. Po zrealizo-
waniu wymienionych inwestycji, gmina b´dzie posiada-
∏a w swoich zasobach wi´kszoÊç punktów Êwietlnych
na terenie Ciechocinka.

WIEÂCI Z RATUSZAWIEÂCI Z RATUSZA



Adamczyk Grzegorz 15.04.2013 r. 22.07.2013 r. 28.10.2013 r.

Bonowicz W∏adys∏aw 07.01.2013 r. 22.04.2013 r. 29.07.2013 r. 04.11.2013 r.

Draheim Jerzy 14.01.2013 r. 29.04.2013 r. 5.08.2013 r. 18.11.2013 r.

Drobniewska Klara 21.01.2013 r. 06.05.2013 r. 12.08.2013 r. 25.11.2013 r.

Jaworski Dariusz 28.01.2013 r. 13.05.2013 r. 19.08.2013 r. 02.12.2013 r.

KanaÊ Pawe∏ 04.02.2013 r. 20.05.2013 r. 26.08.2013 r. 09.12.2013 r.

Marjaƒski Wojciech 11.02.2013 r. 27.05.2013 r. 02.09.2013 r. 16.12.2013 r.

Ró˝aƒski Bartosz 18.02.2013 r. 03.06.2013 r. 09.09.2013 r. 23.12.2013 r.

Rytter Karolina 25.02.2013 r. 10.06.2013 r. 16.09.2013 r. 30.12.2013 r.

Satora Miros∏aw 04.03.2013 r. 17.06.2013 r. 23.09.2013 r.

Szcz´sny Piotr 11.03.2013 r. 24.06.2013 r. 30.09.2013 r.

Âwieczkowski Waldemar 18.03.2013 r. 01.07.2013 r. 07.10.2013 r.

Wilewska-Ko∏omyjec Maria 25.03.2013 r. 08.07.2013 r. 14.10.2013 r.

Zieliƒski Wojciech 08.04.2013 r. 15.07.2013 r. 21.10.2013 r.

PLAN PRZYJ¢å
wyborców i interesantów przez radnych w siedzibie Urz´du Miejskiego

(poniedzia∏ki, w godz. 13.30 - 15.30, pokój 12)

Przewodniczàca Rady Miejskiej Ciechocinka - Aldona Nocna
przyjmuje wyborców i interesantów w sprawach bie˝àcych oraz skarg i wniosków

w ka˝dy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie Urz´du Miejskiego pokój nr 12.

Kontakt e-mailowy:

Aldona Nocna, przewodniczàca RM Ciechocinka: a.nocna@ciechocinek.pl

Waldemar Âwieczkowski, wiceprzewodniczàcy RM Ciechocinka: w.swieczkowski@ciechocinek.pl
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c∏awia za kwot´ 913.266,00 z∏ brutto.
W przeddzieƒ odbioru jest tak˝e zadanie zwiàzane

z budowà nawierzchni ul. T´˝niowej, a w konsekwencji
przed∏u˝eniem deptaka na odcinku od ul. Poprzecznej
do Alei Pojednania. Inwestycj´ t´ realizowa∏a Firma
Handlowo-Us∏ugowa „ITC” Angelika Jab∏oƒska za kwo-
t´  221.570,18 z∏ brutto. Kolejny etap tego zadania
zapewne realizowany b´dzie w roku kolejnym, a deptak
„dotrze” do ul. Sportowej i T´˝ni nr 2.

Realizowana jest tak˝e pieszojezdnia, która po∏àczy
parking i camping zlokalizowany przy ul. Kolejowej
z ul. Wo∏uszewskà. To zadanie realizuje firma Handel
i Us∏ugi Budowlane ER-BRUK Karen Avetisyan Wielgie.

Wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie przed-
miotu umowy ustalono na kwot´ brutto w wysokoÊci
174.288,97 z∏.

Firma ta wygra∏a tak˝e przetarg na budow´ nawierz-
chni ul. Piaskowej wraz z odwodnieniem i budowà
kanalizacji sanitarnej. Planowany termin realizacji in-
westycji okreÊlony zosta∏ na 15 maja 2014 r., a jej war-
toÊç ustalona zosta∏a na kwot´ 902.756,76 z∏ brutto.

W trakcie realizacji jest tak˝e budowa nawierzchni
wraz z odwodnieniem ul. Rolnej. Zadanie to wykonuje
firma MEL-BUD Marcinkowo za kwot´ 388.171,83 z∏
brutto. Termin realizacji tego zadania ustalono do
15 wrzeÊnia 2013 r.

Kancelaria Prezydenta RP wystàpi∏a z propozycjà
w∏àczenia si´ mieszkaƒców i goÊci uzdrowiska do akcji
„Narodowe Czytanie”. W roku bie˝àcym planuje si´
publiczne czytanie utworów Aleksandra Fredry w dniu
7 wrzeÊnia. Burmistrz podjà∏ decyzj´ o przystàpieniu

miasta Ciechocinka do II edycji „Narodowego Czyta-
nia”,  a tak˝e zobowiàza∏ inspektora kultury i sportu
do rozpowszechniania informacji i zach´cenia m∏o-
dzie˝y i doros∏ych mieszkaƒców uzdrowiska do wspól-
nego czytania.

Burmistrz Ciechocinka zleci∏ firmie M∏ot Sat z Cie-
chocinka monta˝ urzàdzeƒ zapewniajàcych dost´p
do sygna∏u Internetu na terenie okolicy fontanny

„JaÊ i Ma∏gosia” oraz przy ul. T´˝niowej w bez-
poÊredniej bliskoÊci fontanny. Przewidywany termin
realizacji tego zadania to 30 wrzeÊnia 2013 r.

Nowe punkty HotSpot

„Narodowe Czytanie”


