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ZAPRASZAZAPRASZA
DO UMIESZCZANIA REKLAMDO UMIESZCZANIA REKLAM

I OG¸OSZE¡I OG¸OSZE¡

Spó∏dzielcza Telewizja Kablowa
ul. Polna 8, tel. 416 16 10, fax 283 32 18

ZAPRASZAZAPRASZA
DO UMIESZCZANIA REKLAMDO UMIESZCZANIA REKLAM

I OG¸OSZE¡I OG¸OSZE¡

OG¸OSZENIA ZAMIESZCZONEGO U NAS
NIE ZMOCZY DESZCZ I NIE PORWIE WIATR.

PRZY D¸U˚SZYM CZASIE EMISJI - DU˚E RABATY!

CA¸A STRONA ZA TYDZIE¡ EMISJI
NON STOP

24,00 Z¸ + 22% VAT

ZAPRASZA
DO UMIESZCZANIA REKLAM

I OG¸OSZE¡

Laboratorium fotograficzne Kodak - Express
Ciechocinek, ul. Broniewskiego 3, tel. 283 62 85

Gwarantujemy mi∏à obs∏ug´ i wysokà jakoÊç us∏ug

Zdj´cia wykonane w naszym laboratorium pozostanà zawsze mi∏à pamiàtkà.

fotografia cyfrowa
zdj´cia tradycyjne i z noÊników cyfrowych
wykonywanie zdj´ç do dowodów, legitymacji itp.
wywo∏ywanie filmów bezp∏atnie
wykonywanie zdj´ç w jednà godzin´
sprzeda˝ filmów i sprz´tu fotograficznego
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WY¸ONIONY WYKONAWCA PROJEKTU PHARE
DLA CIECHOCINKA

Prawie dwa miesiàce po przetargu poznaliÊmy
przysz∏ego wykonawc´ prac w ramach projektu PHARE
w Ciechocinku - rozwój funkcji turystycznych miasta,
finansowanego w znacznej cz´Êci przez Êrodki z Unii
Europejskiej. Do przetargu ostatecznie przystàpi∏o
szeÊç firm z Polski i z zagranicy. Byli to nast´pujàcy
wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o., Korporacja Budo-
wlana DORACO z Gdaƒska wraz z firmà in˝ynieryjno
drogowà DROGTOM, PRI POL - AQUA S.A. z Piasecz-
na, Przedsi´biorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM
Sp. z o.o. z Torunia, HYDROBUDOWA W∏oc∏awek S.A.
wspólnie z Przedsi´biorstwem Robót Drogowych S.A.
Toruƒ oraz NCC INDUSTRI POLSKA Sp. z o.o. W∏aÊ-
nie ta ostatnia firma zaoferowa∏a najkorzystniejsze
warunki, przede wszystkim finansowe. Ma ona wyko-
naç kontrakt sk∏adajàcy si´ z budowy nowej obwodni-
cy dla Ciechocinka, traktu turystycznego przebiega-
jàcego przez miasto i adaptacji budynku Biura Promocji
na Centrum Obs∏ugi Ruchu Turystycznego. Ca∏kowity
koszt kontraktu to 2.091.796,99 EURO netto. Dla
porównania najdro˝sza z ofert opiewa∏a na kwot´
3.587.873,78 EURO.

NOWY INFORMATOR MIEJSKI CIECHOCINKA

Ukaza∏ si´ kolejny, trzeci ju˝, „Informator Miejski
Ciechocinka - 2005/2006”.  Wydawnictwo przygotowa∏o
Studio Sztuki „WaÊko”. W cz´Êci ogólnej informatora
czytelnicy mogà zapoznaç si´ z historià kurortu, poznaç
g∏ówne walory turystyczne i uzdrowiskowe Ciecho-
cinka. Informacje  te dost´pne sà tak˝e dla zagranicz-
nych turystów, bo oprócz polskiej wersji j´zykowej
prezentowane sà po angielsku i niemiecku. W infor-
matorze reklamujà si´ prawie wszystkie ciechociƒskie

obiekty sanatoryjne i hotelarskie, a tak˝e te, które
Êwiadczà us∏ugi dla przyje˝d˝ajàcych do miasta goÊci.
Uzupe∏nieniem wydawnictwa jest plan miasta i spis
adresowy ciechociƒskiej bazy turystycznej i gastrono-
micznej. Jednym ze sponsorów wydawnictwa jest

Z ˚YCIA MIASTA



Urzàd Miejski w Ciechocinku, który dofinansowa∏ je kwotà 7.500 z∏otych. W zamian
otrzyma cz´Êç nak∏adu do wykorzystania na targach, wystawach i promocji miasta.

PROJEKT HALI SPORTOWEJ DLA CIECHOCINKA

Trzy oferty z koncepcjà architektonicznà pe∏nowymiarowej sali sportowej
wp∏yn´∏y na og∏oszony przez Burmistrza Ciechocinka przetarg. Wykonanie doku-
mentacji zaoferowa∏y Pracownia Projektowa z ¸odzi - EKOBUD, Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego z Bydgoszczy i Mazowieckie Biuro Projektów MAPRO
Sp. z o.o. z P∏ocka. W chwili przekazywania tej informacji trwa∏y jeszcze prace
komisji przetargowej, tak wi´c nazw´ firmy, która wykonywaç b´dzie dokumentacj´
sali sportowej przy ciechociƒskim gimnazjum podamy Paƒstwu w kolejnym nu-
merze „Zdroju”.

MODERNIZACJA CHODNIKÓW

Trwajà prace modernizacyjne ciàgów spacerowych w Ciechocinku. Nowe
nawierzchnie chodników powsta∏y przy ulicach KoÊciuszki, S∏owackiego, Armii
Krajowej i Mickiewicza. Wymieniono nie tylko nawierzchnie, ale równie˝ obrze˝a
i kraw´˝niki, a przy ulicach KoÊciuszki i Armii Krajowej w pasach zieleni obok
miejsc parkingowych dla samochodów za∏o˝ono a˝urowe p∏yty, które chronià
traw´ przed zadeptaniem. Prace wykonywane sà przez pracowników brygad in-
terwencyjnych. Niestety, w roku bie˝àcym Powiatowy Urzàd Pracy przekaza∏ Êrodki
wystarczajàce na zatrudnienie jedynie 5 osób d∏ugotrwale bezrobotnych, czyli
takich, które nie znalaz∏y zatrudnienia w ciàgu minionych dwóch lat. W zwiàzku
z powy˝szym osiemnastu pracowników brygad zosta∏o zatrudnionych dzi´ki
Êrodkom z Urz´du Miasta. Z poczàtkiem czerwca przyj´tych do pracy zostanie
kolejnych osiem osób. Plan na rok bie˝àcy zak∏ada wykonanie w Ciechocinku
ponad 5000 m² nawierzchni chodników. Cz´Êç osób zaanga˝owanych b´dzie do
realizacji zadaƒ infrastrukturalnych w Przedsi´biorstwie Uzdrowisko Ciechocinek
w ramach wype∏niania zadaƒ stanowiàcych rozliczenie przekazania miastu basenu
termalnosolankowego.

WKRÓTCE NOWE NAWIERZCHNIE ULIC

Og∏oszone zosta∏y przetargi na wykonanie nowych nawierzchni ulic w Ciecho-
cinku. Dotyczy to fragmentów ulicy Topolowej i Ogrodowej. W obu tych przy-
padkach prace powinny zakoƒczyç si´ ju˝ jesienià. Natomiast mieszkaƒcy ulic
Weso∏ej, Warneƒczyka i Królowej Jadwigi poczekajà troch´ d∏u˝ej. Dla tych in-
westycji wybrano dopiero wykonawc´ dokumentacji nowych nawierzchni dróg.

CZY POWSTANIE M¸ODZIE˚OWA RADA MIASTA?

Cz∏onkowie komisji finansowo - bud˝etowej Rady Miejskiej Ciechocinka spotka-
li si´ z m∏odymi mieszkaƒcami Ciechocinka, którzy chcà, aby w naszym mieÊcie
powsta∏a M∏odzie˝owa Rada Miasta. Rada mia∏aby si´ zajmowaç sprawami cie-
chociƒskiej m∏odzie˝y, a w jej sk∏ad mieliby wejÊç przedstawiciele tutejszego
Liceum Ogólnokszta∏càcego, Gimnazjum, a tak˝e przedstawiciele ciechociƒskiej
m∏odzie˝y uczàcej si´ poza miastem.

SPOTKANIA W DWORKU PREZYDENTÓW RP

Dnia 2 maja w Dworku Prezydentów RP w Ciechocinku goÊci∏ pan Andrzej
Witkowski, Prezes Zarzàdu PZM i Wiceprezes Âwiatowej Federacji Motocyklowej.
Kolejnym goÊciem by∏ pan Janusz Sobieraj, dziennikarz. Przedstawi∏ on temat
„Dzia∏alnoÊç misyjna KoÊcio∏a i rola wolontariatu Êwieckiego”.

Zapraszamy na kolejne spotkania w Dworku Prezydentów RP w Ciechocinku
- 2 czerwca zapowiadane jest spotkanie z Krystianem ¸uczakiem, pos∏em na Sejm
RP,  natomiast 22 czerwca do Ciechocinka przyjedzie pan Dariusz Szymczycha,
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Oba spotkania odb´dà si´ o godzinie 15.00.
Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt z Biurem Promocji

Ciechocinka - ul. Zdrojowa 2B, tel. 416 10 05 lub 416 01 60.
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Ciechocinek, ul. Widok 46

PROSTO
Z PIECA
PROSTO
Z PIECA

BU¸KI
BAGIETKA

BANKIETOWA
CEBULARZ
CIABATA
FITNESS

GRAHAMKA
GRISSINI

HAMBURGER
HOT-DOG
KAJZERKA

KAÂKA
KEBAB
KNYPEL

KORNELKA
KORNSPITZ

KUKURYDZIANA
¸ÓDKA

¸ÓDKA OWSIANA
MA¸GORZATKA

MAÂLANA

OWSIANA
PALUCH

PALUSZKI VIVA
PIZZA

PIZZERKA
POZNA¡SKA

PÓ¸BAGIETKA
ROGAL

ROGALIK
RUSTYKALNA

SEROWA
S¸ONECZNA

SOJOWA
SUCHARKI
SZKOLNA
SUCHARY

ÂNIADANIOWA
WROC¸AWSKA
WYBOROWA

ZWYK¸A
˚YTNIA


