Budowa p³ywalni przypieczêtowana!

Podpisanie umowy
Dzieñ 3 listopada 2009 jest kolejnym kamieniem milowym na drodze do powstania w Strzelcach
Opolskich krytej p³ywalni. W tym
dniu podpisana zosta³a umowa na
budowê Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu.
W imieniu Gminy Strzelce Opolskie
umowê podpisali Burmistrz Tadeusz
Goc i Skarbnik Urszula Killman. Ze
strony konsorcjum wykonawców

podpisy z³o¿yli: Rajmund Adamietz
- Prezes Spó³ki Adamietz, Henryk
Rudzki i Bogus³aw Rudziñski - Prezes i cz³onek zarz¹du Bielskiego
Przedsiêbiorstwa Budownictwa Przemys³owego oraz Wojciech Kornatowski - szef Pracowni Architektonicznej
z Warszawy.
Uroczystoæ sygnowania umowy odby³a siê w strzeleckim Ratuszu. w

Tak wygl¹da basen dzi

OSP Rozmierz
ma samochód po¿arniczy

obecnoci w³adz Województwa Opolskiego i Powiatu Strzeleckiego, strzeleckich radnych, szefów gminnych
jednostek, pracowników Urzêdu Miejskiego oraz przedstawicieli mediów.
Z³o¿enie podpisów poprzedzone zosta³o prezentacj¹ multimedialn¹ dotycz¹c¹ historii starañ o budowê krytego basenu i szczegó³ów poszczególnych etapów obecnej inwestycji. Wiceburmistrz Józef Kampa przedstawi³ tak¿e wyniki konsultacji spo³ecznych. Na ponad 2 tysi¹ce ankietowanych mieszkañców gminy, 98% uzna³o, ¿e kryta p³ywalnia jest w Strzelcach potrzebna.
Po akcie podpisania umowy g³os zabierali sygnatariusze i gocie.
Wicemarsza³ek Józef Koty podkreli³, ¿e w konkursie na dofinansowanie ze rodków Unii Europejskiej
strzelecki projekt zosta³ bardzo wysoko oceniony. Jak ka¿dy mieszkaniec
powiatu, cieszê siê, ¿e nie bêdê musia³
daleko jedziæ, aby skorzystaæ z krytej
p³ywalni  powiedzia³ marsza³ek.
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna
podsumowa³ ca³e wydarzenie krótko
 Nareszcie!
Burmistrz Tadeusz Goc wyrazi³ przekonanie, ¿e dorobek i dowiadczenie
firm, które podjê³y siê budowy basenu, pozwalaj¹ ze spokojem patrzeæ w
przysz³oæ oraz oczekiwaæ dobrej jakoci i terminowego zakoñczenia prac.
Na zakoñczenie uroczystoci wszyscy gocie podpisali siê pod pami¹tkowym dokumentem, potwierdzaj¹cym fakt zawarcia tej historycznej
umowy.

Centrum w liczbach:
1. Etap I (objêty podpisan¹ umow¹)
powierzchnia zabudowy: ok.
2 200 m kw
kubatura brutto obiektu: ok.
18 750 m szec.
powierzchnia lustra wody:
490 m2, w tym:
basen sportowy: wymiary
25x16 m = 400 m kw; g³êbokoæ
1,2 m - 1,8 m;
- basen do nauki p³ywania: o pow.
90 m kw.; g³êbokoæ 0,6 m - 1,1 m, w
którym zostanie zlokalizowana strefa z atrakcjami (dysze wodne do masa¿u, le¿anka rurowa lub ³awka podwodna rurowa z masa¿em).
widownia na co najmniej 120
miejsc do siedzenia,

2. Etap II (kompleks rekreacyjny, planowany do realizacji w póniejszych latach)
- basen rekreacyjny o nieregularnym kszta³cie pow. lustra wody ok.
180 m kw., wraz z atrakcjami (le¿aki, ³awki podwodne z masa¿em, grota, dzia³ko wodne, dysze do masa¿u
bocznego i podwodnego, gejzery, wodospad),
- dwa baseniki typu jacuzzi,
- strefa brodzika dla dzieci lustro
wody ok. 40 m kw.,
- co najmniej jedna zje¿d¿alnia (d³.
od 50 do 70 m) z hamowni¹,
- dwie sauny ró¿nych typów.
3. Etap III (modernizacja istniej¹cej p³ywalni odkrytej, planowany do realizacji w póniejszych latach)
- basen wielofunkcyjny - powierzchnia lustra wody ok. 530 m
kw. z atrakcjami (zje¿d¿alnia wodna
szeroka o trzech typach zjazdu, le¿aki podwodne z masa¿em, wyspa,
wodospad, dysze do masa¿u podwodnego, gejzery podwodne, bicze
wodne, armatka wodna),
- zespó³ brodzików dla ma³ych
dzieci powierzchnia lustra wody ok.
70 m kw.
jg,hc

Konsorcjum, które wybuduje kryt¹
p³ywalniê, zosta³o wybrane w wyniku postêpowania przetargowego realizowanego w trybie przetargu ograniczonego i zakoñczonego aukcj¹ elektroniczn¹. Zakres zlecenia obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie pierwszego etapu budowy, czyli czêci
sportowej obiektu z basenem p³ywackim i basenem do nauki p³ywania oraz
Tak mo¿e wygl¹daæ kryta p³ywalnia

Burmistrz i Rada Miejska
respektuj¹ potrzeby mieszkañców
W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców sprzeda¿¹
nieruchomoci gminnej przy ul.
D¹browskiego w Strzelcach Opolskich, emocjami, które wokó³ tej
sprzeda¿y naros³y i informacjami,
które pojawi³y siê tak¿e na ³amach
prasy, wyjaniam kilka kwestii.

24 padziernika Burmistrz Tadeusz Goc podpisa³ umowê kupna samochodu
dla OSP Rozmierz. Gmina Strzelce Opolskie kupi³a auto po¿arnicze marki Ford
Transit za 2 500 euro. Samochód zakupiono od austriackiej jednostki stra¿ackiej, z któr¹ Rozmierz od lat wspó³pracuje.

zaprojektowanie czêci rekreacyjnej
obiektu oraz zaprojektowanie modernizacji k¹pieliska odkrytego.
Zawarta umowa opiewa na 13,1 mln
z³otych. Ponad 63% tej kwoty wy³o¿y Gmina, resztê pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013.
Budowa tej czêci Centrum zakoñczona zostanie do 15 listopada 2011 roku.

W trosce o rozwój miasta
Czêæ mieszkañców budynku Rynek 6-9 oskar¿a Radê Miejsk¹ i Burmistrza o lekcewa¿enie ich problemów. Tymczasem zarówno w dzia³aniach Rady jak i Burmistrza w ¿aden
sposób nie mo¿na dopatrzyæ siê ignorowania rzeczywistych potrzeb
mieszkañców.
Na d³ugo jeszcze przed podjêciem
przez Radê Miejsk¹ uchwa³y Nr

XXXIV/284/09 z dnia 17 kwietnia
2009r. w sprawie sprzeda¿y nieruchomoci gminnej przy ul. D¹browskiego w Strzelcach Opolskich, rozwa¿ane by³y ró¿ne rozwi¹zania. Przedmiotem dyskusji Rady by³o znalezienie
sposobu na zagospodarowanie tej czêci miasta zgodnie z ustaleniami przyjêtymi w planie zagospodarowania
przestrzennego tak, aby zaniedbanemu terenowi przywróciæ walory ródmiejskiej zabudowy.
Ostatecznie radni uznali, ¿e interes gminy, jako ogó³u mieszkañców,
ma pierwszeñstwo przed interesem
osób, dla których sprzeda¿ nieruchomoci wi¹¿e siê z brakiem mo¿liwoci korzystania z niej w dotychczasowy sposób.
Budynek przy Rynku 6-9 po³o-

¿ony jest na dzia³ce wydzielonej po
obrysie i nale¿y do wspólnoty
mieszkaniowej, w której gmina posiada mniej ni¿ po³owê udzia³ów
zwi¹zanych z niesprzedanymi lokalami mieszkalnymi i u¿ytkowym.
Wspólnota ta by³a przeciwna ponoszeniu kosztów utrzymania, jak to
zosta³o okrelone, nie nale¿¹cego do
niej przyleg³ego terenu.
Petycja z³o¿ona przez 18 mieszkañców budynku przy ul. Rynek 69 (w budynku jest 38 lokali), chocia¿ datowana na 29.04.2009 r., to
faktycznie wp³ynê³a do gminy
2.06.2009 r. (stempel Urzêdu Miejskiego L.dz. 3218/09). Nie jest zatem prawd¹ to, co pisze autorka artyku³u w Strzelcu Opolskim z 27
dok. na str. II

