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Projekt edukacyjny �Akademia
Nauk Wielu�� realizowany by³ w
okresie: wrzesieñ 2008 � czerwiec
2009 w 11 szko³ach podstawowych i
3 gimnazjach prowadzonych przez
Gminê Strzelce Opolskie. Obejmowa³
2560 godzin zajêæ pozalekcyjnych i
pozaszkolnych, a 1880 dzieci (80%
wszystkich uczniów naszych szkó³)
wziê³o udzia³ chocia¿ w jednych zajê-
ciach!

Zajêcia prowadzone by³y w
trzech modu³ach: �Szkolne Akademie
Literatury�, �Szkolne Akademie Jêzy-
ków Obcych�, �Szkolne Akademie
Przedmiotów �cis³ych�. Oprócz za-
jêæ pozalekcyjnych, 1100 uczniów
wziê³o udzia³ w wyjazdach do teatru i
operetki oraz 230 uczniów w Dniu
Nauki zorganizowanym przez gimna-
zja dla szkó³ podstawowych. Projekt

Granty, czyli inaczej fundusze na realizacjê projektów, mo¿na by³o zdo-
byæ w Gminnym Konkursie Grantowym �Kszta³tujemy nasz¹ wie��.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿a³o zg³osiæ projekt, którego celem bêdzie
aktywizacja spo³eczna, kulturowa i gospodarcza mieszkañców wsi lub popra-
wa estetyki otoczenia. W konkursie mog³y wzi¹æ udzia³ rady so³eckie, grupy
odnowy wsi lub stowarzyszenia dzia³aj¹ce w ramach programu odnowy wsi na
terenie gminy Strzelce Opolskie.
Ka¿da wie� mog³a z³o¿yæ jeden wniosek. Maksymalna kwota, o któr¹ siê mo¿-
na by³o ubiegaæ wynosi³a 10 000 z³, a minimalna 1 000 z³.
Po przeanalizowaniu 14-tu zg³oszonych projektów i uwzglêdnieniu wszyst-
kich kryteriów oceny, komisja konkursowa postanowi³a przyznaæ granty na
realizacjê nastêpuj¹cych projektów:
* �Remont klubu wiejskiego w Farskiej Kolonii� - so³ectwo Farska Kolonia �

6 500 z³
* �Centrum Spo³eczno-Kulturalne wsi Grodzisko. Drugi etap rozbudowy

remizy OSP� - Grupa Odnowy Wsi Grodzisko � 7 000 z³
* �Centrum Integracji Wiejskiej w Jêdryniach � cd.� - so³ectwo Jêdrynie �

7000 z³
* �Piêkna Wioska Nasza � Przyjed�, zobacz, odpocznij � Kad³ub zaprasza.

Przystanki autobusowe te¿ wizytówk¹ Najpiêkniejszej Wsi Opolskiej 2008�
- Rada So³ecka i Grupa Odnowy Wsi so³ectwa Kad³ub-Wie� � 5 000 z³

* �Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na plac zabaw� - so³ectwo Ka-
linów � 1 800 z³

* �Izba Pamiêci tradycji lotniczych Ligoty Dolnej � II etap� - Rada So³ecka
Ligoty Dolnej - 7 000 z³

* �Modernizacja boiska sportowego przy ul. £¹kowej � etap I� - so³ectwo
Mokre £any i LKS �Orze³� Mokre £any � 6 000 z³

* ��wietlica z przysz³o�ci¹ dla wszystkich � III etap� - so³ectwo Niwki �
3000 z³

* �Wykonanie podestu scenicznego do imprez plenerowych� - Grupa Odno-
wy Wsi Osiek � 8 000 z³

* �Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego LKS JEDNO�Æ w Rozmierce
� III etap� - Rada So³ecka i LKS �Jedno�æ� Rozmierka � 8 200 z³

* �Chroñmy nasze dziedzictwo � etap II� - Grupa Odnowy Wsi Rozmierz �
8000 z³

* �Remont szatni na boisku sportowym w Ro¿ni¹towie� - Rada So³ecka w
Ro¿ni¹towie � 6 500 z³

* �Budowa Placu Zabaw � II etap� - So³ectwo Sucha � 3 000 z³
* �Stworzenie miejsca integracji rodzinnej poprzez kszta³towanie u podstaw

� plac rekreacyjno�edukcyjny� - Rada So³ecka i so³tys so³ectwa Szymi-
szów Osiedle � 4 000 z³

W bud¿ecie na 2009 rok zaplano-
wano powa¿ne �rodki na inwestycje
w obiektach szkó³ podstawowych i
gimnazjów zarz¹dzanych przez Gmi-
nê Strzelce Opolskie. Najwiêksze zna-
czenie dla lokalnej spo³eczno�ci ma
budowa dwu sal gimnastycznych � w
szkole podstawowej nr 2 na Mokrych
£anach oraz w dotkniêtej huraganem
szkole w B³otnicy. Obie budowane s¹
z udzia³em rz¹dowego dofinansowa-
nia; charakteryzuj¹ siê te¿ bardzo
szybkimi terminami realizacji.

Poni¿ej przedstawiamy stan za-
awansowania prac na najwa¿niej-
szych inwestycjach.

Budowa sali gimnastycznej przy
Publicznej Szkole Podstawowej Nr
2 Strzelcach Opolskich
Wykonawca: Zak³ad Ogólnobudowla-
ny Artur Kiowski - Niezdrowice
Warto�æ inwestycji 2.736.000 z³., w
tym dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu - 822.000 z³
Termin podpisania umowy �
03.07.2008 r.

Sala gimnastyczna zosta³a odda-
na do u¿ytku w dniu 16 czerwca br.,

W sobotê 6 czerwca na strze-
leckim stadionie odby³a siê Krajo-
wa Wystawa Ras Polskich. Na je-
dynej takiej wystawie w Polsce za-
prezentowa³o siê 70 psów z piêciu
ras zaliczanych do polskich: Pol-
ski owczarek nizinny, Owczarek
podhalañski, Goñczy polski, Ogar
polski i Chart polski.

Prezentacje psów przyci¹gnê³y
wielu zwiedzaj¹cych, wszystkie psy
by³y urocze, a triumfatorami wysta-
wy i zdobywcami tytu³u Best in Show
by³y:

 I miejsce: Polski owczarek nizin-
ny - OLIWER Rivendall

II miejsce: Goñczy polski - DRYF
Herbu Wêszynos

III miejsce Polski owczarek pod-
halañski - KARCMA Na Góralsko
Nute

Wystawa, organizowana przez
Gminê Strzelce Opolskie oraz opol-
ski Oddzia³ Zwi¹zku Kynologiczne-
go, zosta³a wysoko oceniona przez

�Akademia Nauk Wielu ��
to nie tylko zajêcia - to równie¿ do-
posa¿enie szkó³ i bibliotek szkolnych
w ksi¹¿ki, programy komputerowe do
nauki jêzyków obcych i inne �rodki
dydaktyczne. Jego warto�æ to 390
tysiêcy z³otych, a dofinansowanie
uda³o siê nam uzyskaæ w ramach �rod-
ków Programu Operacyjnego �Kapi-
ta³ Ludzki�, priorytet IX,  dzia³anie
9.1.2.

Podczas podsumowania projektu
w sali widowiskowej Strzeleckiego
O�rodka Kultury podkre�lono, ¿e jego
realizacja spe³ni³a zak³adane oczeki-
wania. G³ównym celem przedsiêwziê-
cia by³o podniesienie u uczniów po-
ziomu umiejêtno�ci kluczowych na
etapie szko³y podstawowej i gimna-
zjum. oraz sposobem zagospodarowa-
nia czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y
naszej gminy.

(GZOiW)

Pod takim has³em na strzelec-
kim Stadionie Miejskim odby³ siê
festyn dla dzieci z klas I i II szkó³
podstawowych.

Impreza organizowana przez
Gminn¹ Komisjê Profilaktyki i Ko-
mendê Powiatow¹ Policji odby³a siê
ju¿ kolejny raz, dzieci wiedzia³y wiêc,
¿e mog¹ siê spodziewaæ �wietniej za-
bawy i wielkich emocji.

Po rozpoczêciu festynu przez
Wiceburmistrz Mariê Feliniak i Ko-
mendanta Powiatowego Policji Mariu-
sza Ambro¿ego, prowadz¹cy impre-
zê klaun zaprosi³ wszystkich do
wspólnej zabawy. Ale nie tylko o za-
bawê chodzi³o, celem organizatorów
by³o przygotowanie dzieci do tego,
aby spokojnie i przede wszystkim
bezpiecznie spêdzi³y wakacje.

Granty na projekty wiejskie

Chcê ¿yæ bezpiecznie,
bez uzale¿nieñ

Jednym z najbardziej oczekiwa-
nych punktów programu by³y poka-
zy tresury psów policyjnych, kiedy
pieski pojawi³y siê wraz ze swoimi
opiekunami, przywitano je gromkimi
oklaskami. Policjanci pokazali dzie-
ciom jak nale¿y zachowaæ siê w sytu-
acji, gdy zagro¿eni jeste�my atakiem
psa. W trakcie festynu reprezentanci
ka¿dej z klas brali tak¿e udzia³ w kon-
kursie plastycznym.

Najwiêcej emocji wzbudzi³ dyna-
miczny pokaz z udzia³em pojazdów
policyjnych. Dzieci z zapartym tchem
ogl¹da³y zamaskowanych policjantów
i samochody na sygnale �cigaj¹ce
�przestêpców�. Po takiej prezentacji
z pewno�ci¹ ka¿dy ch³opiec chce w
przysz³o�ci zostaæ policjantem.

(jk)

Burmistrz Strzelec Opolskich
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich znajduje siê og³oszenie o
I przetargu ustnym nieograniczo-
nym na sprzeda¿ niezabudowanej
nieruchomo�ci gminnej po³o¿onej w
Strzelcach Opolskich przy ul. Mar-
ka Prawego, sk³adaj¹cej siê z dzia-
³ek Nr Nr 1650/45 i 1656/3 z mapy
20 o ³¹cznej pow. 0,1421ha.
Cena wywo³awcza nieruchomo�ci
wynosi  400.000 z³. (netto)

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

Pe³na tre�æ og³oszenia dostêpna
jest równie¿ na stronie internetowej:
www.strzelceopolskie.pl. Dodatko-
wych informacji udzielaj¹ pracow-
nicy Referatu Gospodarki Nierucho-
mo�ciami Gminnego Zarz¹du Mie-
nia Komunalnego w Strzelcach
Opolskich ul. Zamkowa 2 tel. 077
4619908 lub 077 4619907.

Inwestycje o�wiatowe
czyli pó³tora miesi¹ca wcze�niej ni¿
planowano.

Budowa Sali gimnastycznej przy
Publicznej Szkole Podstawowej w
B³otnicy Strzeleckiej
Wykonawca: Zak³ad Ogólnobudowla-
ny �Gerlic� - Lubliniec
Warto�æ: 1,3 mln z³, w tym dofinan-
sowanie z Biura ds. Usuwania Klêsk
¯ywio³owych przy MSWiA � 0,9 mln
z³
Umowê podpisano 22.12.2008 r.
Obecnie trwaj¹ prace wykoñczenio-
we i zagospodarowanie terenu wokó³
sali gimnastycznej
Planowany termin zakoñczenia robót
� sierpieñ 2009 r.

Termomodernizacja budynku Gim-
nazjum Nr 1 w Strzelcach Opol-
skich
Warto�æ: 1,2 mln z³.
Wykonawca: Zak³ad Us³ugowo Han-
dlowy £ukasz Witek z Kielc
Termin podpisania umowy -
28.04.2009 r.
Zakresy robót: Docieplenie �cian i

stropodachów wraz z robotami towa-
rzysz¹cymi - wykonanie do pa�dzier-
nika.2009 r. Wymiana instalacji central-
nego ogrzewania wraz z wêz³em zmie-
szania pompowego - do sierpnia.2010
roku.

Termomodernizacja budynków Pu-
blicznej Szko³y Podstawowej Nr 7
w Strzelcach Opolskich
Wykonawca: Zak³ad Ogólnobudowla-
ny Artur Kiowski z Niezdrowic
Warto�æ: 2.850.000 z³.
Termin podpisania umowy �
26.08.2008 r.
Do tej pory wykonano docieplenie
stropodachów, wymianê stolarki okien-
nej i drzwiowej,  docieplenie �cian ze-
wnêtrznych segmentu B, C i sali gim-
nastycznej.
Roboty w toku: docieplenie �cian ze-
wnêtrznych segmentu D, A i ³¹cznika
wraz izolacj¹ i dociepleniem �cian fun-
damentowych, wymiana instalacji od-
gromowej, wymiana instalacji central-
nego ogrzewania.
Planowany termin zakoñczenia robót
� sierpieñ 2009 r.

(GZOiW)

wystawców oraz przez sêdziów.
Wszystko wskazuje na to, ¿e starania
Burmistrza Tadeusza Goca, aby wpro-
wadziæ imprezê na sta³e do kalenda-
rza oficjalnych wystaw w Polsce za-
koñcz¹ siê powodzeniem i za rok w
Strzelcach znowu bêdziemy podzi-
wiaæ najpiêkniejsze psy ras polskich.

Przypominamy, ¿e dniem 27 maja 2009 r. wesz³a w ¿ycie zmiana Regu-
laminu utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Opolskie, przy-
jêta uchwa³¹ Nr XXXIII/279/2009 z dnia 25 marca 2009 r. Rady Miejskiej w
Strzelcach Opolskich, zgodnie z którym czêstotliwo�æ pozbywania siê od-
padów komunalnych z terenu nieruchomo�ci jest nastêpuj¹ca:
- gospodarstwach jednoosobowych - na 2 miesi¹ce,
- w gospodarstwach dwuosobowych raz w miesi¹cu,
- w gospodarstwach trzyosobowych - w miesi¹cu, przy w skali roku

minimum ,
- w gospodarstwach czteroosobowych raz miesi¹cu, przy czym w skali

roku minimum 18,
- w gospodarstwach piêcioosobowych - w miesi¹cu, przy czym w skali

roku minimum 21
- w gospodarstwach sze�cioosobowych i o wiêkszej liczbie osób 2 razy

w miesi¹cu.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê do mieszkañców miasta i gmi-
ny o dostosowanie umów, zawartych z przedsiêbiorcami na odbiór odpa-
dów komunalnych, do warunków Regulaminu.

Jednocze�nie informujê, ¿e przez upowa¿nionych pracowników Urzê-
du Miejskiego w Strzelcach Opolskich prowadzone bêd¹ kontrole, których
celem jest sprawdzenie powy¿szego obowi¹zku, a tak¿e obowi¹zku zawar-
cia umów na odbiór nieczysto�ci p³ynnych.

Szanowni Pañstwo,

Krajowa Wystawa Ras Polskich

Jak powiedzia³ Wojciech Papiernia,
strzelecki hodowca i pomys³odawca
takiej formu³y wystawy � jest nawet
szansa, aby zarz¹d g³ówny Zwi¹zku
przyzna³ strzeleckiej imprezie status
Mistrzostw Polski Ras Polskich.

(jk)

Informacja
o przetargu


