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P³ywalnia Odkryta w Strzelcach Opolskich  czynna: w dni powszednie od
godz. 1100-1900, w soboty, niedziele i �wiêta od 1000 -1900.
Cennik biletów:
- bilet normalny - 4,00 z³./dzieñ
 - bilet ulgowy* - 2,00 z³./dzieñ

po godz. 1600 � 50% odp³atno�ci:
- bilet normalny - 2,00 z³./dzieñ
- bilet ulgowy* - 1,00 z³./dzieñ

Dzieci do 5 lat oraz osoby powy¿ej 65 lat � bezp³atnie
Osoby niepe³nosprawne** - 50% odp³atno�ci:
- bilet normalny - 2,00 z³./dzieñ
- bilet ulgowy* - 1,00 z³./dzieñ

Kort tenisowy:
- bilet normalny - 10,00 z³./godz.
- bilet ulgowy* -   5,00 z³./godz.
Wypo¿yczenie kompletu rakietek do tenisa sto³owego  � 3,00 z³./godz.
* bilet ulgowy � dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê do lat 25 na podstawie przed³o¿onej
wa¿nej legitymacji
** osoby niepe³nosprawne  - za okazaniem wa¿nej legitymacji inwalidzkiej lub
orzeczenia komisji lekarskiej
========================================================

OW �Rybaczówka� � korty tenisowe
czynne od poniedzia³ku do niedzieli w godz. od 1000 - 1800.

Kort tenisowy:
- bilet normalny - 10,00 z³./godz.
- bilet ulgowy* -   5,00 z³./godz.
- miesiêczny wynajem kortu (1 godz.) � 200,00 z³/m-c
- ca³odniowe wypo¿yczenie kajaka  na inne akweny wodne � 25,00 z³./dzieñ

* bilet ulgowy � dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê do lat 25 na podstawie przed³o¿onej
legitymacji
 Bilety do nabycia w biurze Referatu Sportu i Rekreacji Pl. ¯eromskiego 5A
w Strzelcach Opolskich w poniedzia³ki w godz. od 800-1600, wtorki - pi¹tki w
godz. 730-1530 oraz na P³ywalni Odkrytej w Strzelcach Opolskich od pon.-pt. w
godz. od 1100-1900 w soboty, niedziele i �wiêta od 1000-1900.
Istnieje mo¿liwo�æ wcze�niejszej rezerwacji kortu w biurze Referatu Sportu i
Rekreacji.

W ubieg³ym tygodniu zosta³y
przeprowadzone negocjacje z trzema
konsorcjami, zainteresowanymi bu-
dow¹ Centrum Rekreacji Wodnej i
Sportu w Strzelcach Opolskich. To
kolejny etap trwaj¹cej ju¿ od niespe³-
na dwóch miesiêcy procedury wybo-
ru wykonawcy. Zaproszone firmy
przedstawi³y swoje koncepcje archi-
tektoniczne obiektu jak równie¿ swo-
je sugestie do konkretnych rozwi¹zañ
technicznych i technologicznych. In-
westor mia³ tym samym mo¿liwo�æ
skorzystania z fachowej wiedzy i do-
�wiadczenia wykonawców oraz po-
g³êbienia wiedzy w zakresie przed-

miotu zamówienia. W wyniku nego-
cjacji, dokonano ostatecznego dopre-
cyzowania tre�ci dokumentacji prze-
targowej, która bêdzie stanowiæ pod-
stawê do przygotowania przez wy-
konawców oferty cenowej. Znany jest
ju¿ równie¿ termin sk³adania ofert.
Up³ywa on w dniu 14 lipca. Wtedy to
bêdzie wiadomo, kto zaoferowa³ naj-
korzystniejsz¹ ofertê.

Szczegó³owe informacje dotycz¹-
ce tej inwestycji, zostan¹ przedsta-
wione na ³amach Informatora, po za-
koñczeniu procedury wyboru wyko-
nawcy.

Jacek Goczo³

Basen - kolejny krok

�Wybieram przedszkole, tu na-
uka i swawole�. To has³o, które za-
chêcaæ ma rodziców, by posy³ali
swoje pociechy do przedszkola. O
tym, ¿e nie s¹ to puste s³owa, wie
doskonale Sylwia Radziej, jego au-
torka i jednocze�nie mama sze�cio-
letniego Oliwera, który chodzi³ do
przedszkola w Warm¹towicach -
placówka jest oddzia³em zamiejsco-
wym Przedszkola Publicznego w
Dziewkowicach.

Pani Sylwia wymy�li³a has³o na
konkurs organizowany przez Now¹
Trybunê Opolsk¹ i Uniwersytet
Opolski. Ma on promowaæ eduka-
cjê przedszkoln¹ w�ród dzieci w
wieku 3-5 lat. Projekt finansowany
jest przez Uniê Europejsk¹.
- Has³o wymy�li³am, bior¹c pod
uwagê w³asne do�wiadczenia - mówi
Sylwia Radziej. - Mojego syna uczy-
³a pani Barbara Gawlik, która w
Warm¹towicach stworzy³a �wietne
warunki do rozwoju. Syn uczy³ siê
poprzez zabawê. Dziêki temu jak
wyszed³ z przedszkola potrafi czy-
taæ i pisaæ. Na pewno zapiszê do tej

Ma³y przedszkolak wielki cz³owiek
placówki córkê Emilkê, która na razie
skoñczy³a roczek.

Has³o Sylwii Radziej zachêcaæ bê-
dzie rodziców, by posy³ali dzieci do
przedszkola w ca³ym województwie.
Zosta³o bowiem umieszczone na opa-
skach odblaskowych, które trafi³y do

dzieci na Opolszczy�nie. To jednak
niejedyny sukces Warm¹towic w tym
konkursie. Oddzia³ przedszkolny zo-
sta³ V laureatem tego konkursu. Juro-
rom spodoba³o siê has³o �Do przed-
szkola chodziæ lubimy, bo tu siê ni-
gdy nie nudzimy�.

(rd)

Rusz siê!

Wiktoria, Emilka,Wiktoria i Monika (od lewej) wiedz¹, ¿e przedszkole to �na-
uka i swawole�.

Burmistrz Strzelec Opolskich
og³asza konkurs na naj³adniejsz¹
posesjê Gminy Strzelce Opolskie
w okresie letnim. Konkurs skie-
rowany jest do wszystkich w³a�ci-
cieli posesji i zagród wiejskich z
terenu Gminy Strzelce Opolskie.
Zg³oszeñ mo¿na dokonywaæ do 15
lipca w Referacie Rolnictwa Urzê-
du Miejskiego.

Zg³oszenia jednej posesji i jednej
zagrody wiejskiej z terenu so³ectwa
dostarcz¹ Rady So³eckie. Zaintereso-
wani w³a�ciciele posesji z terenu mia-
sta mog¹ dokonaæ zg³oszenia indywi-
dualnie.

Posesje, które w poprzednich
edycjach konkursu zajê³y I miejsca nie
mog¹ braæ udzia³u w konkursie przez
okres 3 lat.

Konkurs rozegrany bêdzie w na-
stêpuj¹cych kategoriach:
1. Naj³adniejsza posesja na nie-

ruchomo�ci (do 1 ha powierzch-
ni)

2. Naj³adniejsza zagroda wiejska
gospodarstwa rolnego

Konkurs
na

naj³adniejsz¹
posesjê

Urz¹d Miejski w Strzelcach Opolskich
 zatrudni w ramach umowy zlecenia pracownika sezonowego

Na P³ywalni Odkrytej w okresie od 01.08.2009 r.  do 31.08.2009 r.

Ratownika WOPR

1. wiek powy¿ej 20 lat,
2. aktualny patent ratownika wodnego z wa¿n¹ weryfikacj¹.
Wymagane dokumenty:
- odanie o pracê,
- CV,
- kserokopie uprawnieñ.

Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie do 24.07.2009r. na adres Urzêdu Miej-
skiego w Strzelcach Opolskich Plac My�liwca 1, Referat Kadr pokój nr 26
lub Referat Sportu i Rekreacji  Plac ̄ eromskiego 5A  (tel. 077/461-21-81).

przyjêtych priorytetów: czy na ich
czele staæ bêdzie rozwój gospodarczy
i przestrzenny, czy wrêcz przeciw-
nie � ochrona tego co jest. O jako�ci
¿ycia mieszkañców miasta decydowaæ
bêdzie nie tylko czyste powietrze, ale
tak¿e mo¿liwo�æ znalezienia pracy,
zatrudnienia. W rozwoju zrównowa-
¿onym wa¿ne s¹ obydwa czynniki.

Wszyscy mamy, g³êboko w to

Planowanie przestrzenne
wierzê, dobre intencje, brakuje nam
jednak czêsto woli i gotowo�ci do me-
rytorycznych rozmów i dyskusji nad
tymi priorytetami i polityk¹ prze-
strzenn¹ miasta. Podjêcie prac nad
planem jest bardzo dobr¹ okazj¹, aby
tak¹ dyskusjê podj¹æ.

Krzysztof Kafka
Architekt Miejski
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W miniony weekend odby³ siê
w Grodzisku festyn, przy okazji
którego �wiêtowano 580 lecie wsi.
Organizatorzy imprezy oferowali
mnóstwo niespodzianek, przy któ-
rych nie tylko grodziszczanie siê
�wietnie bawili, ale równie¿ go�cie.
Zabawê u�wietnia³y zespo³y takie
jak: Nowex, Ri-Jo oraz wystêpy
uczniów z lokalnej szko³y i przed-
szkola. Na scenie pojawi³a siê rów-
nie¿ kabaretowa Grupa Biesiadna,
która rozbawi³a wszystkich do ³ez
bez wzglêdu na wiek. To tylko nie-
które z licznych atrakcji, jakie za-
proponowa³ tego dnia so³tys Jan
Zielonka, który zaprosi³ wszystkich
uczestników na kolejny jubileuszo-
wy festyn z okazji 100 lecia szko³y.
A wiêc do zobaczenia za rok�

580 lat Grodziska


