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Co, gdzie, kiedy?

Urz¹d Miejski w Strzelcach Opolskich
og³asza konkurs ofert na prowadzenie

pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajêæ sportowych

uwzglêdniaj¹cych promocjê zdrowego stylu ¿ycia, dla uczniów szkó³ podsta-
wowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z siedzib¹ na terenie Gminy
Strzelec Opolskich.

Kwalifikacje:
- instruktor danej dyscypliny sportowej, lub
- trener danej dyscypliny sportowej, lub
- magister wychowania fizycznego.

Wy³oniony w ramach konkursu organizator zajêæ sportowych zobowi¹zany
jest do:
1. przeprowadzenia zajêæ zgodnie z przedstawionym w ofercie harmonogra-

mem,
2. zapewnienie bezpieczeñstwa uczestnikom,
3.  prowadzenia nadzoru pedagogicznego, merytorycznego i organizacyjnego,
4. zapewnienia co najmniej 12 uczestników w jednej grupie æwiczebnej,
5. zapewnienia we w³asnym zakresie bazy oraz sprzêtu do prowadzenia za-

jêæ,
Wynagrodzenie za prowadzenie zajêæ 30 z³otych brutto za jedn¹ godzinê zega-
row¹.

Informacje dodatkowe:
W konkursie nie mog¹ braæ udzia³u osoby zrzeszone w klubach, sekcjach spor-
towych.
Termin realizacji zadania: od 15 stycznia � 15 grudnia 2010r.

Oferty zgodne z wzorem wniosku nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim w
Strzelcach Opolskich, Plac My�liwca 1, kancelaria (pok. nr 1) w terminie do 7
stycznia 2010r. do godz. 10.00  w zamkniêtej kopercie z dopiskiem �Pozalek-
cyjne zajêcia sportowe�.
 Informacje tel. 77 404 93 36 (wzór wniosku do pobrania na stronie interneto-
wej www.strzelceopolskie.pl lub w kancelarii urzêdu.)

BURMISTRZ
STRZELEC

OPOLSKICH
informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miej-
skiego wywieszone zosta³o ob-
wieszczenie o wydanym postano-
wieniu nr GK.V-7624/26/09 z dnia
14.12.2009r. o na³o¿eniu obowi¹z-
ku przeprowadzenia oceny oddzia-
³ywania na �rodowisko i wykona-
nia raportu o oddzia³ywaniu na �ro-
dowisko przedsiêwziêcia mog¹cego
potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, polegaj¹cego na:
rozbudowie drogi wojewódzkiej
nr 426 na odcinku od Strzelec
Opolskich do wêz³a autostrado-
wego Olszowa od km 18+612,00
do km 22+188,40.
Obwieszczenie jest tak¿e dostêpne
na stronie internetowej: www.strzel-
c e o p o l s k i e . p l / b i p / i n -
dex.php?id=1281

BURMISTRZ
STRZELEC

OPOLSKICH
zawiadamia,

¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miej-
skiego w Strzelcach Opolskich i
Gminnego Zarz¹du Mienia Komu-
nalnego w Strzelcach Opolskich
oraz na stronie internetowej
www.strzelceopolskie.pl zosta³o
zamieszczone og³oszenie o pisem-
nym przetargu ofertowym na
najem lokalu u¿ytkowego po³o-
¿onego w Strzelcach Opolskich
przy ul. Rynek 14
Dodatkowych informacji udzielaj¹
pracownicy Referatu Gospodarki
Nieruchomo�ciami Gminnego Za-
rz¹du Mienia Komunalnego w
Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa
2 tel. 77 4619908 lub 77 4619907

�wiêto krwiodawców

ga z GZOiW - wspó³organizatora kon-
kursu, postanowi³a uhonorowaæ:

Kategoria klas I-III PSP
I miejsce - Mateusz Burczyk z Pu-
blicznej Szko³y Podstawowej w Ka-
d³ubie, którego nauczycielem jest Ka-
rina Hasterok,
II miejsce - Kamil Macio³ek z PSP nr
7 w Strzelcach Op.,
III miejsce - Tomasz D³ugosz z PSP
w Kad³ubie, nauczyciel K. Hasterok

Kategoria klas IV-VI PSP
I miejsce - Wojciech Palus z PSP w
Suchej, nauczyciel Beata Frank
II miejsce - Aleksandra Gruszka z PSP
nr 4 w Strzelcach Op.,
III miejsce - Hanna Goska z PSP nr 4,
nauczyciel obojga uczniów Ewa Wo�-
niak.

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Kad³ubie:

I  miejsce Jan Marcinek � kategoria
klas IV-VI PSP,
I miejsce Piotr Bosy � kategoria PG,
nauczyciel obu uczniów Barbara Ma-
cygon.

Komisja przyzna³a tak¿e
wyró¿nienia, które otrzymali:

Barbara Adamietz PSP w Kad³ubie,
nauczyciel Karina Hasterok, Kamil
Gorzel PSP w Kalinowicach, nauczy-
ciel Jolanta Szaradowska-Kukliñska,
Ewa Glik PSP w Rozmierce, nauczy-
ciel Agata Kaczmar, Angelika Nowak
PSP w Suchej, nauczyciel Beata Frank,
Kinga Samól ZSO Gimnazjum Dwu-
jêzyczne, nauczyciel Wioletta Ru¿y-
³o-Gajda.

Jarmark Bo¿onarodzeniowy
miejsce: Plac ̄ eromskiego

czwartek, 2009-12-17
12:30 - koncert PP 10
12:45 - koncert PP 5

pi¹tek, 2009-12-18
:00 - PG2 Strzelce Op.

12:00 - PSP B³otnica Strz.
14:00 - £ukasz Dudkiewicz

15:00 � Centawianki

niedziela, 2009-12-20
10:00 - darmowe przeja¿d¿ki na kucykach

10:00 - Z³ota Maska

poniedzia³ek, 2009-12-21
13:00 - PSP Sucha

14:00 - PSP Szymiszów
16:00 - Pañstwowa Szko³a Muzyczna

wtorek, 2009-12-22
13:00 - PG1 Strzelce Op.

�roda, 2009-12-23
10:00 - Z³ota Maska
12:00 - Ola Piosek

G³o�na próba syren
czwartek, 2009-12-17, godzina: 16:00

miejsce: Strzelce Opolskie

XX Jubileuszowy Strzelecki Bieg Uliczny
im. Euzebiusza Ferta na dystansie 15 km.

sobota, 2009-12-19, godzina: 11:00
Trasa: ul. Chopina, Pl. ¯eromskiego, ul. Ko�ciuszki, ul. Powstañców �l.,
ul. 1 Maja, ul. Habryki, ul. Dworcowa, ul. Pi³sudskiego, ul. B. Chrobrego,

ul. Jordanowska, ul. Ks. Wajdy, Pl. ¯eromskiego (5 x pêtla).

Eleni - Koncert kolêd
poniedzia³ek, 2009-12-29, godzina: 18:30

Ko�ció³ pw. �w. Wawrzyñca

 XLII sesja Rady Miejskiej
�roda, 2009-12-30, godzina: 14:00

miejsce: sala Rady Miejskiej

Wielka Gala Sylwestrowa
Orkiestra Salonowa Johanna Straussa, Aleksandra Okrasa-Wachowska

(sopran koloraturowy) i para baletowa Opery Narodowej w Warszawie
czwartek, 2009-12-31, godzina: 21:30

miejsce: sala widowiskowa SOK

4 grudnia odby³o siê doroczne
spotkanie honorowych krwiodaw-
ców, podczas którego odznakami
Zwi¹zku Honorowych Dawców Krwi
odznaczono najbardziej zas³u¿onych
krwiodawców.

Aby zostaæ odznaczonym z³ot¹
odznak¹ Z.H.D.K. nale¿y oddaæ:
- mê¿czyzna - 18 litrów krwi,
- kobieta - 15 litrów krwi.

Dla srebrnej odznaki jest odpo-
wiednio 12 i 10 litrów oddanej krwi, a
dla br¹zowej � 6 i 5 litrów.

Z³ot¹ odznak¹ Zwi¹zku Honoro-
wych Dawców Krwi odznaczona zo-
sta³a Renata Jureczko-Meier. Srebrn¹
odznak¹ Z.H.D.K. odznaczona zosta-
³a Anna B³aziak. Br¹zow¹ odznak¹ od-
znaczeni zostali:  Ma³gorzata Balic-
ka, Patrycja Skrzypczyk, Dominika
Pawe³ek, Adam D¹browski, Andrzej
D¹browski, Jacek Isañski, Wojciech
Kmiecik, Marek Kolarz, Roland Zgra-
ja.

�Krew darem ¿ycia�
Podczas spotkania rozstrzygniê-

to konkurs plastyczny pod has³em:
�Krew darem ¿ycia � Ty tak¿e mo-
¿esz uratowaæ komu� ¿ycie�. Do
udzia³u w konkursie zg³osi³o siê jede-
na�cie szkó³ podstawowych i trzy
szko³y gimnazjalne z terenu Gminy
Strzelce Opolskie, nadsy³aj¹c ³¹cznie
156 prac. Komisja konkursowa w sk³a-
dzie: Edward Podgajny � prezes HDK
�Salus� w Strzelcach Opolskich, ar-
tysta plastyk Anna Rogowska, na-
uczycielka plastyki Ma³gorzata Woj-
dy³o, Barbara Podgajna i Tadeusz Ba-
ran z HDK �Salus� oraz Lilianna Sma-


