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Ju˝ w poprzednim numerze „Zdroju Ciechociƒs-
kiego” informowaliÊmy o projekcie hali sportowej dla
Ciechocinka. Dzisiaj mo˝emy przekazaç ju˝ wi´cej
szczegó∏ów. Najwa˝niejszym dla przysz∏ych u˝ytkowni-
ków hali jest chyba ten, ˝e Burmistrz Ciechocinka
zdecydowa∏ o tym, ˝e przysz∏y obiekt ma byç o wiele
bardziej imponujàcy, ni˝ pierwotnie zak∏adano. Sala
sportowa powstanie przy Gimnazjum w Ciechocinku,
ale s∏u˝yç b´dzie nie tylko uczniom, ale równie˝ ca∏ej
lokalnej spo∏ecznoÊci. Uwzgl´dnione b´dà równie˝ w
pe∏nym zakresie potrzeby osób niepe∏nosprawnych.
B´dzie to obiekt pe∏nowymiarowy, z mo˝liwoÊcià
rozgrywania zawodów pi∏ki r´cznej, siatkowej i koszy-
kowej.

Planowana sala sportowa spe∏niaç ma nast´pujàce
wymagania:

- p∏yta boiska b´dzie mieç wymiar 24 x 42 m, przys-
tosowana b´dzie do organizowania rozgrywek krajo-
wych pi∏ki r´cznej, koszykowej i siatkowej,

- wysokoÊç sali wynosiç ma 9 metrów,
- sala posiadaç b´dzie trybun´ na 200 miejsc sie-

dzàcych,
- w sali b´dzie mo˝liwoÊç podzia∏u boiska kurtynami

na trzy cz´Êci, co zapewni mo˝liwoÊç jednoczesnego
çwiczenia trzech grup

- sala posiadaç b´dzie 3 zespo∏y szatniowo - sani-
tarne, jeden pokój dla s´dziów z zapleczem sanitarnym
oraz pokój nauczycielski z zapleczem sanitarnym

- przewidziano zaplecze magazynowo - techniczne
z wyjÊciem zarówno na zewnàtrz i do wewnàtrz,

- dla widzów przewidziano hol z szatnià, sanitaria-
ty, a tak˝e bufet-kawiarenk´ na 20 miejsc z zapleczem,
Sala wyposa˝ona ma byç we wszystkie niezb´dne do
funkcjonowania instalacje - elektrycznà, wodno-kana-
lizacyjnà, grzewczà z niezale˝nej kot∏owni, a tak˝e
wentylacyjnà i klimatyzacyjnà. Przewidziano wyposa-
˝enie w Êwietlnà tablic´ wyników i informacji, elektro-
nicznà tablic´ wyników i czasu, bramki do pi∏ki r´cz-
nej, podwieszane kosze do gry koszykowej, s∏upki z
siatkami do gry w siatkówk´ i tenisa. Nie zapomniano
tak˝e o kompletnej instalacji nag∏aÊniajàcej sal´ i po-
mieszczenia szatniowe.

Og∏oszony ju˝ zosta∏ konkurs na opracowanie
koncepcji przysz∏ej sali sportowej.  Jego zwyci´zca
b´dzie automatycznie wykonywa∏ projekt budowlany
wraz z wykonawczymi projektami bran˝owymi. B´-
dzie musia∏ tak˝e uzyskaç wszystkie niezb´dne opinie
i uzgodnienia, ∏àcznie z pozwoleniem na budow´.
G∏ównym kryterium przetargu jest najni˝sza cena, ale
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Podczas halowych Mistrzostw Polski w hokeju
na trawie rozgrywanych w Gàsawie z∏oty medal
wywalczy∏ zespó∏ Pomorzanina Toruƒ. WÊród
medalistów by∏ równie˝ zawodnik z Ciechocinka -
 Tomasz Bednarski, który gra w Toruniu na zasadzie
wypo˝yczenia. Byç mo˝e dzi´ki nowej hali sportowej
za kilka lat zawody odbywaç si´ b´dà w Ciechocinku
i startowaç w nich b´dzie miejscowy zespó∏.

Siatkarki z MUKS Ciechocinek jednym setem
przegra∏y w Pile rywalizacj´ o awans do pó∏fina∏u
Mistrzostw Polski m∏odziczek. One tak˝e z niecier-
pliwoÊcià oczekujà mo˝liwoÊci gry na pe∏nowymia-
rowym obiekcie.
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CIECHOCINEK, BRONIEWSKIEGO 13, TEL. 283 64 52
otwarte: 10.00 - 17.00, w soboty 10.00 - 14.00

 POLECA:
 wywo∏anie filmu i odbitki  zdj´cia

do dowodu, paszportu itp.  zdj´cia oko-
licznoÊciowe w zak∏adzie i terenie  zdj´cia
techniczne, reporta˝owe i diapozytywy

 aparaty fotograficzne, baterie, filmy -
zakupione u nas wywo∏ujemy bezp∏atnie.
NOWOÂå!
Zdj´cia do dokumentów w technice cyfrowej

Radni miejscy Ciechocinka przyj´li na lutowej se-
sji „Program wspó∏pracy miasta Ciechocinka z organi-
zacjami pozarzàdowymi w roku 2005”. Ma on na celu
zwi´kszenie bezpoÊredniego udzia∏u mieszkaƒców w
tworzeniu i realizacji lokalnej polityki spo∏ecznej. Re-
alizatorami wspó∏pracy ze strony Miasta sà w szcze-
gólnoÊci Rada Miejska Ciechocinka i jej komisje, Bur-
mistrz Ciechocinka oraz Inspektor ds. Osób Niepe∏-
nosprawnych i Kontaktów z Organizacjami Pozarzà-
dowymi. Ze strony organizacji pozarzàdowych reali-
zatorami wspó∏pracy sà zg∏oszone w rejestrach ich
organy statutowe. Dzi´ki Programowi nastàpi w∏àcze-
nie organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych w Ciecho-
cinku do wykonywania zadaƒ w∏asnych Miasta. Wspó∏-
praca b´dzie mia∏a charakter finansowy i pozafinan-
sowy. Wspó∏praca finansowa polegaç b´dzie na zleca-
niu realizacji zadaƒ miasta Ciechocinka poprzez po-
wierzenie wykonania zadania publicznego wraz z
udzieleniem dotacji na jego realizacj´, lub wsparcie
wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem
dotacji na cz´Êciowe dofinansowanie jego realizacji.
Wspó∏praca pozafinansowa polegaç ma na wzajem-
nym informowaniu si´ o planowanych kierunkach
dzia∏alnoÊci (poprzez prezentacj´ ciechociƒskich or-
ganizacji pozarzàdowych na miejskiej stronie inter-
netowej, przekazywanie poprzez lokalne media bie˝à-
cych informacji zwiàzanych z realizacjà programu,
zapoznanie organizacji pozarzàdowych z obszarami
dzia∏aƒ w które mogà si´ w∏àczyç jako realizatorzy
powierzonych przez Miasto dzia∏aƒ, bie˝àce informo-
wanie o sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komi-
sji, na których omawiane b´dà interesujàce organiza-
cje pozarzàdowe zagadnienia). Przewidziano konsul-
towanie aktów prawnych w dziedzinach dotyczàcych
statutowej dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego organiza-
cji pozarzàdowych (poprzez udzia∏ przedstawicieli
organizacji pozarzàdowych w zespole opracowujàcym
projekty kolejnych rocznych programów wspó∏pracy,
udzia∏ przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i
w∏adz samorzàdowych w spotkaniach majàcych na
celu merytoryczne diagnozowanie potrzeb spo∏ecznoÊ-
ci lokalnej, udost´pnianie organizacjom pozarzàdo-

wym projektów uchwa∏ z dziedzin zwiàzanych z ich
statutowà dzia∏alnoÊcià). Tworzone b´dà wspólne
zespo∏y o charakterze doradczym i inicjatywnym,
skupiajàce przedstawicieli w∏adz miejskich i organiza-
cji pozarzàdowych. W Programie okreÊlono tak˝e in-
ne formy wspó∏pracy. Jednà z nich jest umo˝liwienie
organizacjom pozarzàdowym publikowania istotnych
wiadomoÊci i komunikatów na ∏amach naszego mie-
si´cznika.

Rada Miejska Ciechocinka uzna∏a, ˝e do zagadnieƒ
priorytetowych, przeznaczonych do realizacji w roku
2005 nale˝à:

- porzàdek i bezpieczeƒstwo publiczne oraz prze-
ciwdzia∏anie patologiom spo∏ecznym - realizowanie
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych,

- upowszechnianie sportu wÊród dzieci i m∏odzie-
˝y,

- ratownictwo i ochrona ludnoÊci (wsparcie dzia-
∏alnoÊci OSP i WOPR),

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
- intensyfikacja dzia∏aƒ wychowawczych na rzecz

dzieci i m∏odzie˝y.
Program wspó∏pracy Miasta Ciechocinka z organiza-

cjami pozarzàdowymi na rok 2006 uchwalony zosta-
nie przez Rad´ Miejskà Ciechocinka do dnia 30 listo-
pada 2005 roku.          Redakcja
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komisja przetargowa b´dzie bra∏a pod uwag´ równie˝
liczb´ wykonanych i zrealizowanych podobnych obiek-
tów na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Rozpocz´cie zadania ma nastàpiç w maju 2005
roku, zaÊ jego zakoƒczenie zaplanowano na tegoroczny
wrzesieƒ.

Na tak imponujàcy obiekt niewàtpliwie przeznaczyç
trzeba b´dzie kwot´ kilku milionów z∏otych. Cz´Êç

Êrodków pochodziç b´dzie z bud˝etu miasta, ale du˝e
kwoty konieczne b´dà do pozyskania z zewnàtrz.
Znajàc jednak operatywnoÊç Burmistrza Ciechocinka
wierzymy, ̋ e b´dzie on w stanie podo∏aç temu zadaniu.
Zresztà, jak przyzna∏ w trakcie wywiadu w naszej Re-
dakcji, ju˝ przeprowadzi∏ pierwsze rozmowy na temat
finansowania tego zadania i ich rezultaty sà optymis-
tyczne.     Red.
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