
W kwietniu odby∏o si´ spotkanie burmistrza Cie-
chocinka z zespo∏em projektowym Zarzàdu Dróg Wo-
jewódzkich w Bydgoszczy, który przedstawi∏ trzy wa-
rianty przebudowy skrzy˝owania ulic Kopernika i Na-
rutowicza.

W I wariancie zaproponowana zosta∏a przebudowa
skrzy˝owania doprowadzajàca do prostopad∏ego uk∏a-
du ulic z jednoczesnym ograniczeniem istniejàcych
rozjazdów. Koszt powy˝szego rozwiàzania wyniós∏by
517.046,28 z∏ brutto.  

Wariant II, zwiàzany z wykupem gruntów i budowà
ronda, zgodnie z opinià zespo∏u in˝ynierskiego jest
najbardziej inwazyjny, wymagajàcy wykupu gruntów
przyleg∏ych do obecnego skrzy˝owania. Koszt realizacji
tej propozycji wyniós∏by 4.540.823,46 z∏. Realizacja
w tym wariancie zale˝na jest od mo˝liwoÊci przej´cia
gruntów. W konsekwencji opracowanie projektu mo-
˝liwe by∏oby do roku 2017. 

Wariant III to budowa inteligentnej sygnalizacji

Êwietlnej z kamerami cyfrowymi przeliczajàcymi liczb´
poruszajàcych si´ w danym obszarze pojazdów wyma-
gajàcy najmniejszej ingerencji w obszar i niegenerujàcy
dodatkowych kosztów zwiàzanych z wykupieniem
gruntów. Przedstawiciele Zarzàdu Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy okreÊlili ten wariant jako optymalny dla
skrzy˝owania o takim nat´˝eniu ruchu, jakie wyst´puje
w obszarze projektowanego do zmodernizowania
skrzy˝owania.

Majàc na uwadze fakt, i˝ w pobli˝u skrzy˝owania
gmina posiada w∏asnà szaf´ elektrycznà, burmistrz
zadeklarowa∏ mo˝liwoÊç wpi´cia urzàdzeƒ sygnalizacji
do sieci elektrycznej stanowiàcej w∏asnoÊç gminy.
Zarzàd Dróg Wojewódzkich zadeklarowa∏ opracowa-
nie dokumentacji technicznej wraz z realizacjà przed-
miotowego przedsi´wzi´cia w roku 2015. Szacunko-
wa wartoÊç zadania to oko∏o 50.000 z∏ brutto, którà
w ca∏oÊci pokryje Zarzàd Dróg Wojewódzkich.

Przebudowa skrzy˝owania ulic
Kopernika i Narutowicza
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Tradycyjnie ju˝ - jak co roku - na poczàtku maja
w Toruniu na Rynku Nowomiejskim odby∏o si´ oficjal-
ne otwarcie Sezonu Turystycznego, któremu towarzy-

szy∏y: Inauguracja Sezonu Turystycznego wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, Dni Otwarte Funduszy
Europejskich oraz II Kajakowa Masa Krytyczna. 9 maja
ka˝dy powiat, gmina, miasto, stowarzyszenie z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego mog∏o pochwaliç si´
tym, co ma u siebie najlepszego.

Przedstawiciele Biura Kultury, Sportu i Promocji
Ciechocinka podczas imprezy prezentowali zwiedzajà-
cym walory turystyczne naszego miasta. Ponadto ch´tni
mogli zapoznaç si´ z ofertà pobytów i zabiegów bazy
sanatoryjnej oraz z kalendarzem imprez kulturalnych
odbywajàcych si´ w uzdrowisku.

JednoczeÊnie informujemy, ˝e od maja do koƒ-
ca wrzeÊnia, Biuro Kultury, Sportu i Promocji
Miasta czynne jest od poniedzia∏ku do soboty
w godzinach 9.00-17.00.

Otwarcie Sezonu Turystycznego 2015

Urzàd Miasta udzieli∏ zamówienia publicznego
na wykonanie „Demonta˝u, transportu i unieszkodli-
wiania wyrobów zawierajàcych azbest z terenu Gminy
Ciechocinek”.

Przewidywana iloÊç odpadów do demonta˝u, tran-

sportu i utylizacji p∏yt azbestowych wynosi oko∏o 39,24 Mg,
a do zbiórki, transportu i utylizacji p∏yt azbestowych
oko∏o 8,95 Mg. Szacunkowa wartoÊç przedmiotu za-
mówienia wynosi 48.190,-z∏ brutto. Oferty z∏o˝y∏y na-
st´pujàce firmy:

Likwidacja azbestu
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Burmistrz przyzna∏ stypendia dla sportowców b´-
dàcych mieszkaƒcami Ciechocinka lub trenujàcych
w klubach w naszym mieÊcie, którzy uzyskujà  wysokie
wyniki sportowe. Stypendia otrzymali: Micha∏ Kulpa,
Miko∏aj Pasternacki, Oliwia Dziarska - Uczniowski Klub
Sportowy „Kurort” przy Liceum Ogólnokszta∏càcym
im. St. Staszica w Ciechocinku, Magdalena Szewa -
Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Wojskowy Klub Spor-
towy „Zawisza” Bydgoszcz, Milena Puchalska - Toruƒski

Klub Sportowo-Turystyczny „Budowlani” w Toruniu,
Katarzyna Pyzdrowska Mi´dzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „Spartakus” Lniano, Jakub Kwiecieƒ - Ucz-
niowski Klub Sportowy SMS we W∏oc∏awku, Aleksandra
Polak - KKS Kalisz „W∏ókniarz”, Tomasz Rutecki - Klub
Sportowy „Camper” Wyszków, Zuzanna Maciejewska
- Stowarzyszenie Varsovia Tenis Klub, Aleksander ¸y-
czak, Kamil Droszyƒski - BKS „Chemik” Bydgoszcz.

Stypendia sportowe

Na terenie naszego Miasta i Gminy - podobnie jak w ca∏ej Polsce - do II tury wyborów prezydenckich stan´li
Bronis∏aw Komorowski oraz Andrzej Duda. Jednak g∏osy w naszym regionie roz∏o˝y∏y si´ inaczej ni˝ w skali
kraju. Poni˝ej prezentujemy wizualizacj´ wyników wyborów w Ciechocinku.

Wyniki wyborów w Ciechocinku

- Zak∏ad Gospodarki Komunalnej „Groneko” na kwo-
t´ 496,80 z∏ brutto za 1 Mg odpadów,

- ECO-POL na kwot́  710,00 z∏ brutto za 1 Mg odpadów,
- Graffiti Zak∏ad Ogólnobudowlany Pawe∏ Lewan-

dowski na kwot´ 464,40 z∏ brutto za 1 Mg odpadów.
Wybrana zosta∏a oferta wykonawcy z najni˝szà ce-

nà, tj. Graffiti Zak∏ad Budowlany Pawe∏ Lewandowski
z Radziejowa.


