Trzcińsko-Zdrój nasza mała ojczyzna

Aktywny wypoczynek

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH Z SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ &bdquo;ORLIK 2012&rdquo;
&bdquo;Orlik 2012&rdquo; to kompleks boisk sportowych budowanych w każdej polskiej gminie przez
rząd, marszałków województwa, Ministerstwo Sportu i gminę. Założeniem Programu &bdquo;Orlik
2012&rdquo; jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu
aktywnego uprawiania sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Program &bdquo;Orlik
2012&rdquo; zakłada budowę przynajmniej jednego kompleksu sportowego w każdej gminie.
Zespół boisk obejmuje boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią. Na boisku piłkarskim o wymiarach 30.0 m × 62 m ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna
trawa) można grać w piłkę nożną. Na boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 20 m × 30 m ze sztuczną
nawierzchnią (tartan) można grać w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. Zaplecze stanowi budynek
sanitarno-szatniowy znajdujący się w hali sportowej .Kompleks jest ogrodzony siatką o wysokości 4
metry, oświetlony, wykonane są dojścia i place. Całość jest doposażona w sprzęt sportowy (bramki,
kosze, siatka do siatkówki). Generalnym wykonawcą kompleksu boisk w ramach programu &bdquo;Orlik
2012&rdquo; w Trzcińsku-Zdroju była firmą UNIPOL Sp. z o.o. ze Szczecina. Całkowity koszt
&bdquo;Orlika&rdquo; to 914.268,00 zł. Budowa Trzcińskiego Orlika rozpoczęła się w dniu 03.07.2009
natomiast uroczyste otwarcie odbyło się 30 kwietnia 2010 roku .

Drugi kompleks &bdquo;Orlik 2012&rdquo; powstał w Góralicach. Zespół boisk obejmuje: boisko do
piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej
oraz bieżnia wraz ze skocznią w dal. W części budynku gimnazjum zaadoptowano część pomieszczeń z
przeznaczeniem na zaplecze sanitarno-szatniowe.
Tygodniowy ramowy plan zajęć na Boisku Orlik w Trzcińsku-Zdroju:
Godziny Otwarcia
Poniedziałek &ndash;Piątek 16.00 &ndash; 21.00
Sobota 12.00 &ndash; 20.00
Niedziela 12.00 &ndash; 18.00
Poniedziałek :
16.00 &ndash; 18.00 Trening UKS Orlik Chłopcy rocznik 2002 &ndash; 2003
18.00 &ndash; 19.30 Trening chłopców rocznik 2001 &ndash; 1999
19.30 &ndash; 21.00 Trening chłopców rocznik 1998 &ndash; 1994
Wtorek:
16.00 &ndash; 16.30 OHP Trzcińsko
16.30 &ndash; 21.00 grupy zorganizowane
Środa:
16.00 &ndash; 17.30 Trening chłopców rocznik 1999 &ndash; 2001
17.30 &ndash; 19.00 Trening chłopców rocznik 1994 &ndash; 1998
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19.00 &ndash; 21.00 grupy zorganizowane
Czwartek:
16.00 &ndash; 18.00 Trening UKS Orlik Chłopcy rocznik 2002 &ndash; 2003
18.00 &ndash; 19.00 Trening chłopców rocznik 1999 -2001
19.00 -21.00 Trening chłopców rocznik 1994- 1998
Piątek:
16.00 &ndash; 21.00 Grupy zorganizowane
Sobota :
12.00 &ndash; 20.00 Grupy zorganizowane
Niedziela:
12.00 &ndash; 18.00 Grupy zorganizowane
________________________________________________________________________ Hala
Widowiskowo-Sportowaul. Cmentarna 12, 74 - 510 Trzcińsko-Zdrójtel. 91 41 48 604
Parametry
użytkowe hali: &bull;powierzchnia użytkowa - 1642,52m2&bull;powierzchnia całkowitą 1829,26m2&bull;powierzchnia zabudowy - 1356,84 m2&bull;kubatura - 12351,00 m3&bull;wysokość
budynku - 11,25 m&bull;sala widowiskowo-sportowa - 693,81 m2&bull;siłownia - 93,88 m2&bull;trybuny
- 131,89 m2&bull;wymiary areny sportowej - 36 m x 19 m Budynek hali jest dwukondygnacyjny i
posiada: na parterze: hall i szatnię dla widzów, przebieralnie dla zawodników z umywalniami,
pomieszczenie opieki lekarskiej, kotłownię z magazynem opału oraz wc; na piętrze - siłownię z
magazynem, salę zajęć teoretycznych z aneksem kuchennym oraz wc. Na piętrze hali będą trybuny stałe
na 156 osób. Hala umożliwia dostęp również osobom niepełnosprawnym. Na terenie hali odbywają się
imprezy sportowe o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym: turnieje piłki siatkowej, koszykowej, piłki
halowej. Cennik korzystania z pomieszczeń hali Hala: &bull;karnet dla grupy zorganizowanej 4 godz.
zeg. z natryskiem 120,00 zł&bull;karnet dla grupy zorganizowanej 8 godz. zeg. z natryskiem 240,00 zł (*
Grupę zorganizowaną rozumie się grupę nie mniejszą niż 10 osób)&bull;tenis stołowy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych w holu nieodpłatnie&bull;1 godz. zeg. za korzystanie z hali 50,00 zł&bull;karnet na
tenis ziemny 8 godz. zeg. 150,00 zł&bull;wynajem hali na turniej 250,00 zł&bull;wynajęcie sali
teoretycznej na szkolenia i konferencje 1 dzień korzystania 100,00 zł Siłownia: &bull;1 godz. zeg.
korzystania 7,00 zł&bull;karnet 10 wejść ( 10 godz. zeg.) 50,00 zł&bull;karnet dla grupy zorganizowanej
10 wejść po 1 godz. zeg. 300,00 zł. W okresie od maja do sierpnia będą obowiązywały ceny o 50 %
mniejsze. od w/w cen Gmina odprowadza podatek VATGodziny otwarcia hali widowiskowo-sportowej w
Trzcińsku-Zdroju:Poniedziałek &ndash; piątek od 8:00 do 22:00Sobota: od 10:00 do 20:00Niedziela: od
12:00 do 21:00 Nieodpłatne godziny korzystania z hali przez dzieci i młodzież do 18 lat:Środa: od 15:00
do 16:00Piątek:do 16:00 do 17:00
_____________________________________________________________________
Stadion Miejski w Trzcińsku-Zdroju: Pojemność - 369 krzesełek , 100 miejsc stojących
Wymiary boiska:
długość - 102,6 metra, szerokość - 64 metry ogrodzenie kopertowe - 6 m od boiska
Oświetlenie - boisko treningowe Adres: Ul. Polna , 74-510 Trzcińsko-Zdrój
....................::::::::::::: Bilety ::::::::::::::::::::::..................... Kibice na mecze wchodzą za
darmo.________________________________________________ Gmina Trzcińsko-Zdrój to doskonałe
miejsce do uprawiania wszelkich sportów rowerowych oraz przepiękne tereny do wycieczek na dwóch
kołach. Szczególnie polecamy tereny nad Jeziorem Miejskim z którego ścieżką rowerową można dojechać
do miejscowości Strzeszów.
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