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Zapraszamy na Dni Ziemi Strzeleckiej 30-31 maja 2009 w Parku Miejskim

W dniu 11 maja br. 90 rocznicê
urodzin obchodzi³a pani Anna Nie-
miec. Jubilatka jest mieszkank¹ Strze-
lec Opolskich. Ostatnie lata przeby-
wa w Domu Pomocy Spo³ecznej w
Strzelcach Opolskich (chwilowo na
czas remontu go�ci w DPS w Le�ni-
cy).

W tym piêknym dniu z najgorêt-
szymi ¿yczeniami przybyli przedsta-
wiciele samorz¹du gminy i powiatu
strzeleckiego z Wicestarost¹ Walde-
marem Gaid¹ , Sekretarzem Gminy
Magdalen¹ ¯elazn¹, kierownikiem
Urzêdu Stanu Cywilnego Ew¹ So-
snowsk¹ oraz dyrektorem DPS Stani-
s³awem Marekiem.

Pani Anna Niemiec cieszy siê do-
brym zdrowiem i doskona³ym samo-
poczuciem, otoczona ¿yczliwo�ci¹
przyjació³ i trosk¹ personelu o�rod-
ka.

Jubileusz Pani Anny Niemiec

zatrudni w ramach umów
zlecenia nastêpuj¹cych pracow-

ników sezonowych

Na P³ywalni Odkrytej w okresie od
11.06.2009r.  do 31.08.2009r.

I. ratowników wodnych
1. wiek powy¿ej 20 lat,
2. aktualny patent ratownika wodne-

go z wa¿n¹ weryfikacj¹,
II. m³odszych ratowników
1. ukoñczone 18 lat,
2. wa¿ny patent m³odszego

ratownika,
III. kasjera P³ywalni Odkrytej
1. wiek powy¿ej 19 lat,
2. wykszta³cenie preferowane �rednie,
3. o�wiadczenie o niekaralno�ci,
4. znajomo�æ obs³ugi kasy fiskalnej.
Wymagane dokumenty:
* podanie o pracê,
* CV,
* kserokopie dokumentów potwier-

dzaj¹cych wykszta³cenie (kasjer),
* o�wiadczenie o niekaralno�ci (ka-

sjer ),
* kserokopie uprawnieñ (m³. ratow-

nik, ratownik) .
Oferty nale¿y sk³adaæ

w terminie do 04.06.2009r.
na adres Urzêdu Miejskiego

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).

na sprzeda¿ niezabudowanej  nieruchomo�ci gminnej po³o¿onej w Strzelcach
Opolskich przy ul. Marka Prawego, sk³adaj¹cej siê z dzia³ek Nr Nr 1650/45 i
1656/3 z mapy 20 o ³¹cznej pow. 0,1421ha, dla której S¹d Rejonowy w
Strzelcach Opolskich prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr Kw  48382.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie nie-
ruchomo�æ po³o¿ona jest na terenie oznaczonym symbolem U1, a przezna-
czona jest pod zabudowê us³ugow¹ o powierzchni sprzeda¿y nie przekracza-
j¹cej 2000m2  z dodatkow¹ funkcj¹ mieszkaniow¹.

Nieruchomo�æ posiada dostêp do drogi publicznej, sieci energetycznej,
wodnej, kanalizacyjnej i gazowej oraz wolna jest od wszelkich obci¹¿eñ i
zobowi¹zañ.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci wynosi  400.000 z³. (netto)

Przetarg odbêdzie siê dnia 3 lipca 2009r.  o godz. 10°° w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac My�liwca 1 (sala konferencyj-
na).

Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³ata wadium w wysoko�ci 10%
ceny wywo³awczej tj. kwoty 40.000 z³. na konto Urzêdu Miejskiego w Strzel-
cach Op. Nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spó³dzielczym w
Le�nicy Oddzia³ w Strzelcach Opolskich obligacjach skarbowych z³o¿onych
do depozytu w kasie Urzêdu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac My-
�liwca 1, najpó�niej do godz. 14°° w dniu 29 czerwca 2009r.

Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê wp³ywu �rodków pieniê¿nych
na podane konto.

Ustalony w przetargu nabywca zobowi¹zany bêdzie do zap³aty ca³ej
wylicytowanej kwoty, powiêkszonej o nale¿ny podatek VAT w stawce 22%,
najpó�niej przed  podpisaniem umowy notarialnej sporz¹dzonej w ca³o�ci na
jego koszt,  której termin zostanie ustalony w ci¹gu 21 dni od daty zakoñcze-
nia przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia siê osoby wygrywa-
j¹cej przetarg od zawarcia  umowy sprzeda¿y. Wadium wp³acone przez po-
zosta³ych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji udzielaj¹ pracownicy Referatu Gospodarki
Nieruchomo�ciami Gminnego Zarz¹du Mienia Komunalnego w Strzelcach
Opolskich ul. Zamkowa 2 tel. 077 4619908lub 0774619907.

Urz¹d Miejski
w Strzelcach

Opolskich

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
og³asza I ustny przetarg nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest najem
kawiarenki letniej o powierzchni zabu-
dowy 67,70 m2 w istniej¹cym stanie
technicznym z przeznaczeniem na dzia-
³alno�æ handlowo- gastronomiczn¹ w
okresie od 11 czerwca 2009r. do 31 sierp-
nia 2009r. w godzinach otwarcia P³y-
walni Odkrytej.

Miesiêczny czynsz wywo³awczy
wynosi 574,00 z³. (+ 22% Vat).

Warunkiem udzia³u wziêcia w
przetargu jest:
1. Wp³ata wadium w wysoko�ci 574,00
z³. (netto) w kasie Urzêdu Miejskiego
lub na rachunek Gminy nr 71 8907 1089
2002 0090 6878 0002 w Banku Spó³-
dzielczym Le�nica O/Strzelce Opolskie
najpó�niej do godz. 1200 w dniu 5 czerw-
ca 2009r.

Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê
datê wp³ywu �rodków pieniê¿nych
na rachunek bankowy.

2. Z³o¿enie oferty.
Oferty nale¿y sk³adaæ w zaklejonych
kopertach z napisem �przetarg pisem-
ny nieograniczony na najem kawiaren-
ki letniej na dzia³alno�æ handlowo
- gastronomiczn¹� w terminie do 5
czerwca 2009r. do godz. 1200 w kan-
celarii Urzêdu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich (parter, pokój nr 1).

Oferta powinna zawieraæ:
1. Dowód wp³aty wadium.
2. Nazwê, adres i charakterystykê dzia-
³alno�ci ofertowej.
3. Proponowany miesiêczny czynsz
najmu netto (nie ni¿szy ni¿ czynsz wy-
wo³awczy), o�wiadczenie o przyjêciu
warunków przetargu.

Komisyjne otwarcie ofert nast¹-
pi na posiedzeniu Komisji Przetar-
gowej, które odbêdzie siê w dniu  5
czerwca 2009r. o godz. 1400 w bu-
dynku Urzêdu Miejskiego w Strzel-
cach Opolskich, Pl. My�liwca 1.

Wp³acone wadium ulega przepad-
kowi w razie uchylenia siê wybranego w
przetargu oferenta od zawarcia umowy
najmu.

Wadium wp³acone przez wybrane-
go oferenta zostanie zachowane na po-
czet czynszu najmu, natomiast  wp³a-
cone przez pozosta³ych uczestników
przetargu podlega zwrotowi po rozstrzy-
gniêciu przetargu.

Najemca oprócz czynszu dodatko-
wo ponosiæ bêdzie koszty zwi¹zane z
dostaw¹ energii, wody i wywozem �mie-
ci.

Dodatkowych informacji
udziela kierownik Referatu

Sportu i Rekreacji
w Strzelcach Opolskich

Pl. ¯eromskiego 5A,
tel. /077/461-21-81.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

21 maja w Strzelcach Opolskich, z
inicjatywy Wojewody Opolskiego Ry-
szarda Wilczyñskiego, odby³o siê spo-
tkanie informacyjne po�wiêcone wdro-
¿eniu ustawy o funduszu so³eckim. W
Sali Strzeleckiego O�rodka Kultury go-
�cili�my burmistrzów oraz so³tysów z
powiatu strzeleckiego i krapkowickie-
go.

Wojewoda w swoim wyst¹pieniu
stara³ siê przekonaæ jak wa¿ne s¹ wszel-
kie instrumenty wsparcia rozwoju lo-
kalnego, w tym fundusz so³ecki. Usta-
wa o funduszu so³eckim wesz³a w ¿ycie
1 kwietnia br. G³ównym jej celem jest
wzmocnienie samorz¹du lokalnego po-
przez wprowadzenie prostego, efektyw-
nego systemu gospodarowania fundusza-
mi publicznymi, jako kolejny krok pro-
wadz¹cy do decentralizacji pañstwa.
Fundusz so³ecki to pieni¹dze w bud¿ecie
gminy  zagwarantowane dla so³ectw na
wykonanie przedsiêwziêæ s³u¿¹cych po-

prawie warunków ¿ycia mieszkañców.
 O przyznaniu funduszu so³eckiego so-
³ectwom danej gminy, zgodnie z ustaw¹,
decyduje Rada Miejska.

Burmistrz Strzelec Opolskich Ta-
deusz Goc zaprezentowa³ sprawdzony i
dobrze funkcjonuj¹cy ju¿ od kilkunastu
lat gminny system wsparcia wiejskich
jednostek pomocniczych. Burmistrz
Gogolina zapozna³ zebranych ze wspar-
ciem, jakie maj¹ so³ectwa w gminie Go-
golin.

S³uchacze otrzymali foldery wyda-
ne przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji, gdzie, w�ród przy-
k³adów najlepszych inicjatyw spo³ecz-
no�ci wiejskich, znalaz³ siê Kad³ub z pro-
jektem �Budowa Placu Anio³a Stró¿a�.
So³tysi wyszli ze spotkania z du¿ym za-
sobem wiedzy na temat funduszu so³ec-
kiego, dziêki czemu zmniejszy³y siê ich
obawy, czy sprostaj¹ wymaganiom ja-
kie stawia przed nimi ustawa.

Debata o funduszu so³eckim

W dniu 15 maja do naszego miasta
zawita³a rowerowa �Sztafeta Przez Pol-
skê�. Trasa liczy oko³o 1700 km.

Organizatorem sztafety by³ Akade-
micki Zwi¹zek Sportowy, który w bie-
¿¹cym roku obchodzi 100-lecie swojej
dzia³alno�ci w Polsce.

Sztafeta przez Polskê odbywa³a siê
w dniach 12-22 maja 2009r. Trasa szta-
fety: Cieszyn, Kraków, Katowice, Opo-
le, Wroc³aw, Leszno, Poznañ, Pi³a,

Sztafeta przez Polskê

Gdañsk, Bydgoszcz, £ód�. Fina³ �Szta-
fety przez Polskê� odby³ siê w Warsza-
wie (22.05.2009r.). G³ówna sztafeta
spotka³a tam dwa oddzielne etapy re-
gionalne Bia³ystok-Warszawa oraz Lu-
blin-Warszawa.

Burmistrz Tadeusz Goc oraz wice-
burmistrz Józef Kampa przywitali
uczestników sztafety w naszym mie�cie
i wrêczyli im gad¿ety zwi¹zane ze Strzel-
cami Opolskimi.

og³asza przetarg pisemny nieograniczony na najem kawiarenki letniej
zlokalizowanej na terenie P³ywalni Odkrytej w Strzelcach Opolskich


