BUDŻET OBYWATELSKI 2018
Projety ostatecznie zaakceptowane
L.p.

Nazwa projektu

Opis

Lokalizacja

Koszt projektu po
weryfikacji

1

Opracowanie projektu
Znakomitą szansą dla miasta może być budowa Letniego
Na przeciwko Parku
budowy Letniego Basenu Basenu Miejskiego na przeciwko Parku Linowego, ul.Staszica Linowego, ul.Staszica lub
Miejskiego
lub na innym terenie należącym do Gminy. Basen składać ma
inny teren należący do
się z dużego basenu dla dorosłych wraz ze zjeżdżalnią krętą
Gminy
czy innymi atrakcjami w postaci min. biczy wodnych czy
rwącej rzeczki z infrastrukturą towarzyszącą (toalety,
przebieralnie itp.). Ponadto powinna znajdować się możliwość
wypożyczenia leżaków, parasoli. Możliwa mała gastronomia.

100 000,00

2

SMART Bike Ciechocinek

Uruchomienie 6 stacji do samodzielnej naprawy rowerów,
Okolice tras rowerowych w
zlokalizowanych w pobliżu obiektów Ośrodka Sportu i
pobliżu obiektów Ośrodka
Rekreacji, w okolicy tras rowerowych - tj. Park Linowy, Plaża
Sportu i Rekreacji
Miejska, Siłownia przy ul. Tężniowej, Kemping, Korty
tenisowe w Parku. Każda stacja wyposażona jest w
zabezpieczony komplet narzędzi, pompkę nożną/ręczna,
uchwyt do zawieszenia roweru, ławeczkę, oświetlenie solarne
na wieczór oraz 4 dodatkowe sztuki stojaków rowerowych.
Każda stacja pozwala również na doładowanie w trasie
telefonów komórkowych.

50 000,00

3

Budowa drogi na odcinku
100 m, ul. Topolowa,
Ciechocinek

Utwardzenie drogi nawierzchnią bitumiczną lub z kostki
ulica Topolowa Ciechocinek,
brukowej na odcinku 100 metrów, wraz z opracowaniem
dz. 2382.
projektu, budową kanalizacji i oświetlenia na ulicy Topolowej
w Ciechocinku. w celu podniesienia jakości życia
mieszkańców bloku przy Alei 700-lecia 1D. W czasie opadów
deszczu, wjazd na posesję jest niemożliwy. W chwili obecnej
droga posiada liczne uszkodzenia i nierówności, które
uniemożliwiają bezpieczny przejazd, nawet z bardzo małą
prędkością.

250 000,00

4

Street Workout / Parkur
Park

- Budowa Street Workout / Parkur Park – parku, na którym
Najlepszym miejscem na
można trenować kilkanaście sportów takich jak: Street
w/w inwestycję będzie któryś
Workout, Parkour Park, Crossfit, Gimnastyka, Pole Dance i
z Ciechocińskich parków.
wiele innych, a ćwiczenia na świeżym powietrzu to jedna z Do inwestycji potrzebna jest
najlepszych form rekreacji. W jednym momencie z Parku
powierzchnia 23,2 x 9,3
może korzystać 26 osób w każdym wieku. Może to być
(215,76 m2) - Park
miejscem spotkań całych rodzin i znajomych, którzy będą
Tężniowy (np. za Zegarem
chcieli poprawić swoją sprawność fizyczną.
Kwiatowym), Park
- Nawierzchnia Maty gumowe perforowane
Tężniowy, Park Sosnowy
- Ustawienie 2 ławek i śmietnika
- Ustawienie stojaka na rowery.

150 000,00

5

Indywidualne pomiary pól
elektromagnetycznych dla
mieszkańców

6

Modernizacja drogi
dojazdowej do boiska
szkolnego przy Szkole
Podstawowej nr 3 w
Ciechocinku

Zakup rejestratora indywidualnej ekspozycji na pola
elektromagnetyczne i umożliwienie mieszkańcom
Ciechocinka wypożyczenie ekspozymetru rejestrującego
indywidualną ekspozycję na pola elektromagnetyczne (PEM)
skorelowaną z lokalizacją GPS – model EME Spy 200.
Zakres częstotliwości PEM, jaki jest mierzony wynosi od 80
MHz do 6 GHz, gdzie ekspozymetr wykonuje pomiary 20
najczęściej używanych systemów, w tym: FM, TV3, Tetra,
DECT, GSM, UMTS, LTE, Wi-Fi 2G, WiMAX, Wi-Fi 5G
(Tabela 1). Dodatkowo ekspozymetr posiada opcję
skorelowania wyników pomiarów PEM na dowolnej mapie
cyfrowej z lokalizacją GPS za pośrednictwem łączności
Bluetooth z dedykowanym ekspozymetrowi telefonem.
komórkowym. Na podstawie zebranych wyników badań,
pomiar dokonany przez mieszkańca może zostać uznany za
podstawę dalszych działań dla Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska.

Ciechocinek

Poszerzenie drogi wjazdowej na odcinku 30m do szerokości Wjazd na boisko szkolne SP
6m celem stworzenia możliwości obustronnego ruchu
3 od strony ul. Wojska
pojazdów mechanicznych, wraz z położeniem kostki brukowej
Polskiego
na powierzchni 220m2, adaptacją bramy wjazdowej do
szerokości drogi i rewitalizacją przyległych terenów zielonych
– zasadzenie nowych krzewów i zamontowanie ławek.

29 000,00

65 000,00

