
Od 14 do 26 kwietnia Ciechocinek zmieni si´
w plan filmowy. Wszystko to za sprawà Wytwórni Fil-
mów Dokumentalnych i Fabularnych, która mi´dzy
innymi w naszym mieÊcie realizowaç b´dzie zdj´cia
do ekranizacji bestsellerowej powieÊci W∏odzimierza
Kowalewskiego pt. „Excentrycy”. W filmie re˝ysero-
wanym przez Janusza Majewskiego wystàpià gwiazdy
polskiego kina, m.in.: Joanna Kulig, Maciej Stuhr, Woj-

ciech Pszoniak i Wiktor Zborowski.
Zdj´cia do filmu realizowane b´dà mi´dzy innymi

przy: t´˝ni nr 1, restauracji „Bristol”, muszli koncerto-
wej, przed budynkiem zarzàdu PUC, przed pijalnià
wód mineralnych od ul. Traugutta, przy ¸azienkach,
przed Liceum, przed i w Teatrze Letnim, na dworcu,
przed pocztà.

Ekipa filmowa w Ciechocinku
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Burmistrz podpisa∏ umow´ z firmà EURO-SYSTEM
Rosochowicz ¸ukasz z Torunia dotyczàcà realizacji
zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej

w Ciechocinku wraz z budowà kanalizacji deszczowej
i oÊwietlenia”. WartoÊç zamówienia zosta∏a okreÊlona
na kwot´ 642.613,55 z∏ brutto.

Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej

Z k∏opotem bezpaƒskich zwierzàt boryka si´ niemal
ka˝de miasto, tak˝e Ciechocinek. Gmina ma obowiàzek
zajàç si´ bezdomnymi zwierzakami i w por´ reagowaç,
gdy otrzyma zg∏oszenie od mieszkaƒców o pojawieniu
si´ k∏opotu.

W bie˝àcym roku na rozwiàzanie problemu bezpaƒ-
skich zwierzàt ratusz przeznaczy 22.140,00 z∏. Burmistrz
podpisa∏ umow´ z Agnieszkà Szareckà z Papowa To-

ruƒskiego dotyczàcà przyjmowania bezpaƒskich zwier-
zàt z naszej gminy do Schroniska Bezdomnych Zwie-
rzàt w Toruniu. Dodatkowo za ka˝de zwierz´ dostar-
czone do schroniska firma otrzyma 270,60 z∏ brutto
oraz, w przypadku odbioru zwierz´cia przez schronisko
- 1,10 z∏ za km i 20,00 z∏ za godzin´ pracy jednego
pracownika + VAT.

Mniej bezpaƒskich zwierzàt
w Ciechocinku

W paêdziernikowym numerze „Zdroju Ciechociƒ-
skiego” informowaliÊmy Paƒstwa o planach burmistrza
dotyczàcych utworzenia OÊrodka Dziennego Pobytu.
Pomys∏ zaadoptowania budynku po by∏ym Miejskim
Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza na potrzeby

osób aktywnych zyska∏ przychylnoÊç nowych radnych.
Pod koniec lutego burmistrz wyda∏ zarzàdzenie w spra-
wie powo∏ania komisji do przygotowania i przeprowa-
dzenia post´powania w formie zaproszenia do z∏o-
˝enia oferty na opracowanie projektu adaptacji

Projekt w przygotowaniu

Burmistrz podpisa∏ umow´ z firmà Energo-Inwest
Jacek Mielczarek dotyczàcà realizacji zadania pn. „Budo-
wa oÊwietlenia ulicznego ulic: Broniewskiego, Przejazd,
Stolarskiej, Stra˝ackiej, Piekarskiej i Hermanowskiego

w Ciechocinku”. Ostateczna cena przyj´tej oferty wy-
nosi 474.805,49 z∏ brutto. Termin realizacji zadania
przewidziany zosta∏ do 30 czerwca 2015 r.

Nowe oÊwietlenie uliczne
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5 marca br. w Urz´dzie Miejskim odby∏o si´ spot-
kanie myÊliwych z Ko∏a ¸owieckiego nr 2 Zdrój w Cie-
chocinku z samorzàdowcami. Tematem by∏ jubileusz
90-lecia Ko∏a, które jako jedno z trzech w naszym wo-

jewództwie zosta∏o utworzone jeszcze przed II wojnà
Êwiatowà. UroczystoÊç przypadnie 5 wrzeÊnia i b´dzie
po∏àczona z poÊwi´ceniem oraz uroczystym nadaniem
sztandaru.
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Jubileusz 90-lecia
Ko∏a ¸owieckiego nr 2 w Ciechocinku

Burmistrz podpisa∏ umow´ z firmà SKANSKA S.A.
dotyczàcà realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Prze-
budowa nawierzchni ul. Sportowej wzd∏u˝ t´˝ni nr 2

- II etap”. Termin realizacji tego zadania przewidzia-
ny zosta∏ do 30 czerwca 2015 r. WartoÊç umowy to
102.161,21 z∏ + VAT.

II etap przebudowy ul. Sportowej

Nowy budynek komunalny
przy ul. Nieszawskiej

Do 30 czerwca 2015 r. przy ul. Nieszawskiej sta-
nàç ma 36-lokalowy budynek mieszkalny z 15 lokala-
mi na wynajem (6 dwupokojowych i 9 jednopokojo-
wych) oraz 21 lokalami komunalnymi (3 jednopoko-
jowe i 18 dwupokojowych).

Zadanie realizowaç b´dzie, wybrane w przetargu
nieograniczonym, Przedsi´biorstwo Wielobran˝owo-
Us∏ugowo-Produkcyjne „Przembud” sp. z o.o. z W∏o-
c∏awka. Ostateczna cena przyj´tej oferty wynios∏a
3.341.630,88 z∏.

Ciekawa promocja
Biuro Kultury, Sportu i Promocji Miasta w ostatnim

miesiàcu poczyni∏o dzia∏ania zwiàzane z promocjà
Ciechocinka:

- na prze∏omie marca i kwietnia w sieci kin „Multi-
kino” w Warszawie, Poznaniu i Gdaƒsku, przed sean-
sami filmowymi emitowany jest 15-sekundowy spot
reklamujàcy Ciechocinek; wed∏ug oficjalnych statys-
tyk reklama b´dzie obejmowaç ∏àcznie 3.700 seansów
i dotrze do minimum 162.000 widzów; koszt takiej
promocji wyniós∏ 25 tysi´cy z∏otych;

- we wspó∏pracy z firmà Skywindows Multimedia
przy t´˝ni nr 1 zamontowano obrotowà kamer´ HD,
która przekazuje obraz wraz z informacjà o lokalizacji
do mediów z nià wspó∏pracujàcych; 15-sekundowe
spoty z informacjà o prognozie pogody w Ciechocinku
pokazywane sà w TVP Info, 16 oÊrodkach TVP Regio-
nalnej, Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, Telewizji
Edusat, Platformie Evio, Telewizji Kablowej Ko∏obrzeg,
Superstacji, TVP Kraków, Szczecin i Rzeszów, minimum
3-6 razy dziennie; ponadto obraz z kamery publikowany

jest codziennie w Internecie oraz w mediach wspó∏-
pracujàcych: port lotniczy Ok´cie, sklepy: Media Markt,
Saturn, Tesco, Decathlon, biura obs∏ugi klienta PKP
i InterCity, stacje paliw BP: Orlen, Lukoil, Shell, etc.;
czas trwania promocji to 12 miesi´cy; koszt reklamy
wyniós∏ 24.600 z∏.

wspomnianego budynku. Wybrano ofert´ Pracowni
Architektonicznej ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski.

Termin realizacji zadania  przewidziany zosta∏ do
30 wrzeÊnia 2015 r.


