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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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CIECHOCI¡SKIE INWESTYCJECIECHOCI¡SKIE INWESTYCJE

Od kilkunastu miesi´cy informowaliÊmy naszych
Czytelników o post´pach przy przygotowywaniu do-
kumentacji jednej z najwi´kszych inwestycji w naszym
mieÊcie i pierwszej, która sfinansowana b´dzie ze Êrod-
ków pomocowych Unii Europejskiej w ramach pro-
gramu PHARE 2003 - SpójnoÊç Spo∏eczno - Gospo-
darcza. Na bie˝àcej stronie „Zdroju Ciechociƒskiego”
przytaczamy kserokopi´ pisma Komisji Europejskiej
o zatwierdzeniu dokumentacji przetargowej tego za-
dania. Oznacza to, ̋ e projekt wchodzi w sfer´ realizacji.
Og∏oszony ju˝ zosta∏ mi´dzynarodowy przetarg na
wykonawc´ inwestycji. Termin sk∏adania ofert wyzna-
czono na 22 marca 2005 roku. Pierwsi kontrahenci
zainteresowani realizacjà zadania zakupili ju˝ doku-
mentacj´ przetargowà i przystàpili do przygotowywania
ofert. Za kilka dni rozstrzygni´ty zostanie tak˝e przetarg
na in˝yniera kontraktu, czyli firmy, która w imieniu
inwestora, czyli Urz´du Miejskiego w Ciechocinku,
prowadziç b´dzie nadzór nad realizacjà kontraktu -
zarówno od strony technicznej, jak i ekonomicznej.
Termin tego przetargu przypada na 18 stycznia 2005
roku. O jego wynikach poinformujemy naszych Czytel-
ników w kolejnym numerze Zdroju.

Przypominamy, ˝e ca∏a inwestycja finansowana w
przewa˝ajàcej cz´Êci z funduszy  unijnych ma na celu
zwi´kszenie atrakcyjnoÊci inwestycyjnej naszego miasta.
Doprowadziç ma to do powstania nowych firm i no-
wych miejsc pracy nastawionych na obs∏ug´ zwi´k-
szonego ruchu turystycznego. Zgodnie z za∏o˝eniami
projektu takich firm powstaç ma co najmniej 15 i
utworzyç one majà minimum 95 nowych, sta∏ych
miejsc pracy. Inwestycja sk∏adaç si´ b´dzie z trzech
cz´Êci - nowej ulicy wprowadzajàcej ruch samochodowy
do miasta po drugiej stronie torów kolejowych na
zaplecze Dworca PKP. Przy tej ulicy zostanie uzbrojony
teren pod przysz∏e inwestycje. Na jej obrze˝ach prze-
widziano tak˝e miejsca pod parkingi dla samochodów

osobowych i autokarów.  Drugim elementem inwestycji
b´dzie turystyczny trakt spacerowy. Jego d∏ugoÊç wy-
nosiç ma ponad 5 kilometrów. ¸àczyç on b´dzie naj-
atrakcyjniejsze dla turystów miejsca w Ciechocinku.
Tak˝e przy trakcie spacerowym uzbrojone zostanà
tereny, co pozwoli na wybudowanie nowych kawiare-
nek, pensjonatów i innych turystycznych atrakcji. Trze-
cim elementem inwestycji b´dzie Centrum Obs∏ugi
Ruchu Turystycznego, które zapewniç ma odpowiedni
standard us∏ug dla przyje˝d˝ajàcych do miasta   turys-
tów. Lokalizacja tego Centrum przewidziana jest przy
ulicy Zdrojowej 2b, w zabytkowym budynku, w którym
aktualnie mieÊci si´ Biuro Promocji Ciechocinka.

    J.W.L.


