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opracowanie strategii rozwoju Miasta Ciechocinka na lata 2015-2020 w oparciu o wnioski
mieszkaƒców i podmiotów gospodarczych dzia∏ajàcych na terenie uzdrowiska;

wprowadzenie nowej formy wydatkowania Êrodków publicznych poprzez utworzenie bud˝etu
obywatelskiego;

wzmocnienie funkcji uzdrowiskowej i turystycznej poprzez uatrakcyjnienie i podniesienie walorów
estetycznych strefy uzdrowiskowej, obejmujàcej:

- kontynuacj´ prac przy rewitalizacji parku Zdrojowego, w ramach której nastàpi: renowacja terenów 
zielonych, wykonanie nowych rabat kwiatowych, remont i przywrócenie historycznej funkcji kr´gielni,
przebudowa kortów tenisowych, budowa ogródka jordanowskiego, utwardzenie alejek parkowych, 
rozbudowa oÊwietlenia, iluminacja najcenniejszych okazów przyrodniczych oraz wykonanie Êcie˝ki 
edukacyjnej;

- budowa palmiarni i pijalni wód zlokalizowanych w koƒcowej cz´Êci parku Zdrojowego;
- wykorzystanie istniejàcego zbiornika wodnego zlokalizowanego w parku T´˝niowym i  wybudowanie

„Taƒczàcej fontanny”;
- zagospodarowanie skweru zlokalizowanego u zbiegu ulic KoÊciuszki, Mickiewicza i Pi∏sudskiego oraz

terenów po∏o˝onych wzd∏u˝ ulicy 3 Maja;
- kontynuacja prac w parku Sosnowym obejmujàca wykonanie nowych nawierzchni spacerowych, 

Êcie˝ek rowerowych, przebudowy istniejàcego boiska sportowego;
kontynuacja prac zwiàzanych z budowà Placu Centralnego Miasta obejmujàca zagospodarowanie

terenu w obszarze ulic Armii Krajowej, Zdrojowej  i KoÊciuszki;
budowa nowych nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem, m.in. Nieszawskiej, Alei 700-lecia,

Wo∏uszewskiej, Lipnowskiej, S∏oƒskiej, Sportowej, remont istniejàcych nawierzchni ulic Zdrojowej
i Piekarskiej, bocznych od ulicy Stawowej, Solnej, WiÊlanej, Jagie∏∏y i obwodnicy od ulicy Wo∏uszewskiej
do oczyszczalni Êcieków, przebudowa ciàgów pieszych oraz budowa Êcie˝ek rowerowych;

przebudowa skrzy˝owania ulic Kopernika i Narutowicza w celu poprawy bezpieczeƒstwa;
budowa oÊwietlenia ulicznego z zastosowaniem dotychczasowych form s∏upów i opraw

oraz energooszcz´dnych êróde∏ Êwiat∏a;
rozbudowa systemu monitoringu i punktów dost´pu do bezp∏atnego Internetu;
kontynuacja Programu Polityki Mieszkaniowej obejmujàcej budownictwo spo∏eczne, komunalne

i socjalne;
utworzenie OÊrodka Dziennego Pobytu dla Aktywnych na bazie istniejàcego budynku po MCK,

jako miejsca spotkaƒ i integracji osób pragnàcych sp´dzaç czas w sposób zorganizowany pod opiekà
animatorów z mo˝liwoÊcià korzystania z sal terapeutycznych;

budowa miejskiego stadionu sportowego w oparciu o posiadanà dokumentacj´ i pozwolenie
na budow´;

wykorzystanie nowoczesnych form medialnych do promocji miasta, wzbogacanie oferty kulturalnej
skierowanej do ró˝nych grup odbiorców. Jako inicjator i pomys∏odawca b´d´ wzbogaca∏ Ciechociƒski
Deptak S∏aw, zapraszajàc osoby znane i lubiane;

skuteczne zabiegi o pozyskanie Êrodków europejskich  w ramach nowej perspektywy finansowej;
gotowoÊç do partnerskiej wspó∏pracy z wszystkimi, którzy dobro Ciechocinka traktujà jako cel

nadrz´dny.

Kandydat na burmistrza Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz,
w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Dla Przysz∏oÊci Ciechocinka”,

przedstawia program dzia∏ania na najbli˝szà kadencj´. Oto priorytety:
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Na parterze budynku wst´pnie zaprojektowano:
- sal´ spotkaƒ powiàzanà funkcjonalnie i przestrzen-

nie z cz´Êcià gastronomicznà oraz biblioteczno-multi-
medialnà; sala ta, mogàca pomieÊciç ok. 50 osób, wy-
posa˝ona b´dzie w stoliki wieloosobowe oraz stref´
muzycznà z mobilnà Êcianà zapewniajàcà izolacyjnoÊç
akustycznà; przewidziana jest tak˝e strefa kawiarniana
z ma∏à gastronomià, w której mo˝liwe b´dzie organizo-
wanie kursów, szkoleƒ i pokazów;

- sal´ biblioteczno-multimedialnà o powierzchni
51m², pe∏niàcà funkcj´ nowoczesnej czytelni wraz
ze stanowiskami internetowymi;

Na pi´trze budynku przewiduje si´:
- mobilnà, wielofunkcyjnà sal´ multimedialnà

z rozsuwanà widownià posiadajàcà 38 miejsc siedzà-
cych, w której mo˝liwa b´dzie organizacja projekcji

filmowych, pokazów multimedialnych, wyst´pów sce-
nicznych, prelekcji, ma∏ych koncertów i recitali;

- sal´ o powierzchni 30 m² dostosowanà do po-
trzeb organizacji pozarzàdowych, wyposa˝onà w rega-
∏y i stoliki komputerowe;

- sal´ terapii Êwiat∏em (pow. 23 m²) wyposa˝onà
w ró˝norodne urzàdzenia, m.in.: lampy na podczer-
wieƒ, transparentne, odbijajàce Êwiat∏o sufity napinane
oraz le˝aki z systemem masa˝u;

- sal´ terapii dêwi´kiem i aromaterapii (pow. 13 m²)
wyposa˝onà w systemy audio i urzàdzenia rozpylajàce
olejki eteryczne; dodatkowo do u˝ytku udost´pnione
b´dà misy tybetaƒskie s∏u˝àce çwiczeniom koncentracji
i relaksu;

- sal´ rekreacyjnà (pow. 33,5 m²) przeznaczonà
do wypoczynku czynnego w postaci gier: planszowych,
karcianych lub bilardu oraz organizacji spotkaƒ tema-
tycznych kó∏ zainteresowaƒ.

Przed przystàpieniem do opracowania szczegó∏ów
projektu technicznego dla powy˝szego zadania, prze-
widuj´ konsultacje z reprezentantami organizacji po-
zarzàdowych oraz Uniwersytetu dla Aktywnych w za-
kresie ewentualnych zmian do programu
funkcjonalnego.

O kolejnych etapach realizacji projektu b´d´ infor-
mowa∏ Paƒstwa na ∏amach „Zdroju Ciechociƒskiego”.

                  Leszek Dzier˝ewicz
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NOWOCZESNY OÂRODEK
DLA AKTYWNYCH

Utworzenie OÊrodka Dziennego Pobytu jest jednym z priorytetów w programie KWW „Dla Przysz∏oÊci
Ciechocinka”. W ramach tego zadania przewiduje si´ zaadaptowanie budynku po by∏ym Miejskim
Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza na potrzeby osób aktywnych, pragnàcych sp´dzaç czas
w sposób zorganizowany.
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