
SpoÊród deklarowanych priorytetów do najwa˝-
niejszych zaliczam:

- rozbudow´ i modernizacj´ budynku kina „Zdrój”,
dzi´ki czemu w jednym nowoczesnym kompleksie
funkcjonuje Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblio-
teka Publiczna, multimedialna sala kinowa, która mo˝e
pe∏niç tak˝e rol´ sali koncertowej lub konferencyjnej.
W obiekcie majà swojà siedzib´ liczne organizacje oraz
Uniwersytet dla Aktywnych. Kompleks ten otrzyma∏
Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych
„Euro Renoma”;

- remont istniejàcego parkingu i budow´ campingu
z nowoczesnym zapleczem socjalnym i sanitarnym
przy ul. Kolejowej. Ciechociƒski camping uznany zosta∏
przez ekspertów i u˝ytkowników za jeden z najlepszych
w Polsce, a Polska Federacja Campingu i Caravaningu
przyzna∏a temu kompleksowi tytu∏ „Mister Camping
2014” w kat. do 150 miejsc;

- odnow´ terenów cz´Êci parku Zdrojowego i T´˝-
niowego poprzez rewitalizacj´ obszarów zielonych,
renowacj´ stawów, budow´ ptaszarni, miejsc aktywne-
go wypoczynku, kawiarenek, ogródka jordanowskiego
czy fontann. W ramach tego zadania wykonano nowe
stylowe oÊwietlenie i rozmieszczono elementy archite-
ktury parkowej;

- rewitalizacj´ Parterów Hellwiga, przywracajàc im
historycznà form´ (obszar dywanów kwiatowych),

- modernizacj´ parku Sosnowego obejmujàcà budo-
w´ nawierzchni alejek, Êcie˝ek rowerowych, renowacj´
zieleni oraz rozmieszczenie ma∏ej architektury parko-
wej;

- renowacj´ skweru zielonego w obszarze ulic KoÊ-
ciuszki, Traugutta, Pi∏sudskiego i Ks. Owczarka;

- realizacj´ I etapu budowy Placu Centralnego zlo-
kalizowanego w bezpoÊredniej bliskoÊci Teatru Letnie-
go i budynku kina „Zdrój”;

- wykonanie 11 600 m² nowych nawierzchni ulic
miejskich, oko∏o 22 000 m² chodników i placów oraz
Êcie˝ek rowerowych realizowanych w ramach projektu
unijnego ze Zwiàzkiem Gmin Ziemi Kujawskiej;

- modernizacj´ oÊwietlenia ulicznego poprzez bu-
dow´ miejskich sieci energetycznych oraz monta˝ sty-
lowych s∏upów i opraw z energooszcz´dnymi êród∏ami
Êwiat∏a;

- rozbudow´ i modernizacj´ systemu monitoringu
jako dzia∏ania s∏u˝àcego poprawie bezpieczeƒstwa
mieszkaƒców. Na terenie miasta znajduje si´ 12 kamer
monitorujàcych po∏àczonych siecià Êwiat∏owodów,

przekazujàcych obraz do komisariatu policji;
- wykonanie 6 punktów bezp∏atnego dost´pu

do sieci internetowej typu hot-spot;
- powstanie nowych ogródków jordanowskich oraz,

na wniosek ciechociƒskiej m∏odzie˝y, budowa skate-
parku;

- wybudowanie zaplecza sanitarno-socjalnego
dla kompleksu boisk „Orlik 2012” przy Szkole Podsta-
wowej nr 1;

- zagospodarowanie skweru przed halà targowà
poprzez budow´ 10 pawilonów handlowych wraz
z infrastrukturà komunalnà;

- budow´ szaletów miejskich na ul. Kolejowej, Bro-
niewskiego, Armii Krajowej i w parku Zdrojowym
(w koƒcowej fazie realizacji);

- w ramach programu polityki mieszkaniowej do-
prowadzi∏em do wybudowania bloku mieszkalnego
dla 38 rodzin. Aktualnie trwa realizacja kolejnego bu-
dynku z 36 mieszkaniami;

- kontynuacj´ remontów w placówkach oÊwiato-
wych, podnoszàc ich standard. Dzia∏ania te znaczàco
wp∏yn´∏y na popraw´ warunków nauki i pracy oraz
bezpieczeƒstwo uczniów  i nauczycieli. Ciechociƒskie
obiekty szkolne sà wyposa˝one w nowoczesne pomoce
naukowe, mi´dzy innymi tablice multimedialne.

Wykonanie cz´Êci przedmiotowych zadaƒ by∏o mo-
˝liwe dzi´ki moim staraniom o Êrodki europejskie.

Mam nadziej´, ˝e przed∏o˝one Paƒstwu pods-
umowanie jest dowodem na to, ˝e firmowane
przeze mnie programy wyborcze sà przemyÊlane,
realne, a do ich wykonania podchodz´ w sposób
odpowiedzialny, rzetelny i sumienny.

JednoczeÊnie dzi´kuj´ mieszkaƒcom Ciecho-
cinka za wsparcie, zaanga˝owanie i prac´
na rzecz wspólnego dobra - Naszego miasta i lo-
kalnej spo∏ecznoÊci.
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Zakoƒczona 4-letnia kadencja dzia∏alnoÊci burmistrza to czas realizacji wielu zadaƒ s∏u˝àcych
rozwojowi naszego miasta, podnoszàcych standard ˝ycia mieszkaƒców, decydujàcych o dalszym
wzroÊcie atrakcyjnoÊci i roli Ciechocinka, b´dàcych przejawem troski o ciechocinian i goÊci uzdrowiska.
Przede wszystkim jednak zobowiàzanie rozliczenia si´ przed Paƒstwem z programu wyborczego.
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