
15 sierpnia br., po remoncie obejmujàcym II etap
rewitalizacji parku Zdrojowego, zosta∏y ponownie ot-
warte korty tenisowe w parku Zdrojowym. Znajdujà
si´ tutaj 4 boiska z oÊwietleniem o nawierzchni ceglastej
oraz pomieszczenia socjalne w budynku zabytkowej

kr´gielni. Korty sà udost´pnione mieszkaƒcom i goÊ-
ciom Ciechocinka w godzinach 11.00-21.00. Zarzàdza
nimi ciechociƒski OÊrodek Sportu i Rekreacji w Ciecho-
cinku.

Korty tenisowe po remoncie
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W czerwcowym numerze „Zdroju Ciechociƒskiego”
pisaliÊmy o tym, i˝ dobiega koƒca budowa przy ul. Nie-
szawskiej budynku mieszkalnego, w którym znajdu-
je si´ 21 lokalów komunalnych. Zgodnie z planem
komisja mieszkaniowa zakoƒczy∏a procedur´ przyz-
nawania lokalów mieszkalnych. W Êwietle uchwa∏y
Nr XXX.242/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25
marca 2013 r., dokonujàc analizy z∏o˝onych wniosków,
komisja przyj´∏a kryteria dochodowe w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzàcych w sk∏ad mieszka-
niowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechocinek w nast´-
pujàcych wysokoÊciach:

a) na lokal na czas nieokreÊlony:
gospodarstwo jednoosobowe 150% najni˝szej eme-

rytury - 1.266,68 z∏/os.,
gospodarstwo wieloosobowe 100% najni˝szej eme-

rytury - 844, 45 z∏/os;
b) na lokal socjalny:
gospodarstwo jednoosobowe 75% najni˝szej eme-

rytury - 633,38 z∏/os.,
gospodarstwo wieloosobowe 50% najni˝szej eme-

rytury - 422,23 z∏/os.
W planach Urz´du Miejskiego jest ju˝ budowa ko-

lejnego budynku komunalnego. Powstaç ma dwuklat-
kowy blok mieszkalny z 30 mieszkaniami komunalnymi
o ∏àcznej powierzchni mieszkaniowej ok. 1200 metrów
kwadratowych. Przygotowywana jest w∏aÊnie adaptacja
projektu budynku przy ul. Nieszawskiej 149b na po-
trzeby nowej inwestycji. Pod koniec roku planowany
jest przetarg na wy∏onienie firmy wykonawczej, która
wiosnà przysz∏ego roku rozpoczenie prace budowlane.

Burmistrz podpisa∏ umow´ z firmà SKANSKA S.A.
dotyczàcà realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Prze-
budowa nawierzchni ul. Lorentowicza na odcinku od
ul. Mickiewicza do ul. S∏owackiego”. Termin realizacji
tego zadania przewidziany zosta∏ do 30 wrzeÊnia 2015 r.
WartoÊç umowy wynosi 219.791,41 z∏ brutto.

W najbli˝szym czasie planowana jest tak˝e inwe-
stycja pn. „Przebudowa nawierzchni ul. S∏oƒskiej wraz
z budowà kanalizacji deszczowej”. Siedem firm budo-
wlanych z∏o˝y∏o oferty przetargowe: Przedsi´biorstwo
Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. z Brzozy z ce-
nà 2.103.295,07, STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa

z cenà 1.767.020,37 z∏ brutto, Firma In˝ynieryjno-Dro-
gowa „Drogtom” z W∏oc∏awka z cenà 1.868.553,69 z∏
brutto, Przedsi´biorstwo Robót Drogowych „Inodrog”
Sp. z o.o. z Inowroc∏awia z cenà 1.839.839,69, EU-
ROVIA POLSKA S.A. z Bielan Wroc∏awskich z cenà
1.683.331,84, Przedsi´biorstwo Budownictwa Drogo-
wo-In˝ynieryjnego S.S. z Torunia z cenà 1.669.656,82
z∏ brutto, Konsorcjum W∏oc∏awskie Przedsi´biorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kruszyna z cenà
1.800.413,03 z∏ brutto.

W najbli˝szym czasie komisja wybierze wykonawc´
do realizacji tego zadania.

Komunalne inwestycje

Inwestycje drogowe
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