SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA
MIĘDZY SESJAMI
(18 marca -29 kwietnia 2015r.)
FINANSE
Zarządzenia finansowe wydane w okresie od 18 marca do 29 kwietnia 2015r.:
1) Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 marca 2015r.
w sprawie zmiany planu wykonawczego i planów finansowych budżetu Gminy
Strzelce Opolskie na 2015 rok. Zarządzenie oraz ujęte w nim zmiany w planie
wykonawczym budżetu gminy na 2015r., ustalonym Zarządzeniem Nr 1/2015 Burmistrza
Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2015r., w szczegółowości dochodów i wydatków
budżetowych z podziałem na poszczególne jednostki stanowią konsekwencję Uchwały
Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 marca 2015r.
zmieniającej Uchwałę Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30
grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 rok.
2) Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 marca 2015r.
w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych
Zarządzenie dotyczy zwiększenia budżetu gminy na 2015 rok o kwotę
66.924,00 zł, co stanowi skutek otrzymanych dotacji:
KWOTA
PRZEZNACZENIE DOTACJI
[PLN]
63.534,00 zł środki finansowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków
związanych
z
przygotowaniem
i
przeprowa-dzeniem
zarządzonych
na
dzień
10
maja
2015r.
wyborów Prezydenta RP
Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura
w Opolu, ww. kwota dotacji uzupełniona zostanie o środki na wypłatę
zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji
wyborczych.

3.390,00 zł środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych
z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy
o Karcie Dużej Rodziny.
3) Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 27 marca 2015r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok. Zarządzenie
obejmuje przesunięcia w planie wydatków na łączną kwotę 1.442.394,00 zł, w ramach
Działów:
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA.
Największe kwotowo przesunięcia na kwotę 1.355.336,00 zł dotyczą Działu 801 –
OŚWIATA I WYCHOWANIE.
Omawiane przesunięcia dokonane na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu
Oświaty i Wychowania w Strzelcach Op. wynikają z zapisów art. 32 ustawy z dnia
5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy
budżetowej zobowiązującego JST do przeznaczenia określonych środków na realizację
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r.
zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych.
Mocą ww. Rozporządzenia dodano dwa nowe rozdziały:
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania – w ramach, którego realizowana będzie
część dotacji dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej
Specjalnej w Strzelcach Opolskich,
Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych – w ramach, którego realizowana będzie część dotacji dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku.
We wskazanych rozdziałach powinny zostać ujęte wydatki na zadania wymagające
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym zadania związane
z kształceniem specjalnym
4) Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 30 marca 2015r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za
2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego
Ośrodka Kultury za 2014 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie.
Uchwała Nr XLI/320/2013 w sprawie budżetu Gminy Strzelce Opolskie na rok 2014
podjęta została przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich w dniu
19 grudnia 2013 r. Przyjęta na rok 2014 uchwała budżetowa w trakcie roku podlegała
zmianom, które wprowadzała Rada Miejska uchwałami, bądź, w ramach posiadanych
kompetencji, Burmistrz – Zarządzeniami.
BUDŻET GMINY NA ROK 2014 PRZED I PO ZMIANACH - ZESTAWIENIE
PORÓWNAWCZE

PLAN:

na
01.01.2014 r.

na
31.12.2014 r.

Wskaźnik
procentowy

wykonanie
31.12.2014 r.

DOCHODY
z czego: dochody
bieżące
dochody majątkowe
w tym:
subwencja
dotacje na zadania
zlecone
dotacje na zadania
własne

87.400.000,00

91.556.678,98

89.199.669,24

97,4

80.251.579,00

85.074.522,98

85.498.022,58

100,5

7.148.421,00

6.482.156,00

3.701.646,66

57,1

20.539.101,00

20.854.899,00

20.854.899,00

100,0

6.292.593,00

8.136.027,18

8.080.192,33

99,3

2.530.516,00

3.947.781,00

3.849.398,48

97,5

środki pozyskane z innych
źródeł (w tym z UE)

5.891.583,84
(4.837.032,84)

5.584.922,84
(3.494.586,84)

3.084.091,22
(1.404.278,07 )

55,2
40,1

52.146.206,16
690.000,00

53.033.048,96
712.000,00

53.331.088,21
716.118,50

100,6
100,6

PRZYCHODY

4.883.000,00

4.883.000,00

4.934.315,51

96,14

pożyczki i kredyty

2.500.000,00

2.500.000,00

239.656,33

9,6

z innych źródeł

2.383.000,00

2.383.000,00

4.694.659,18

197

DOCHODY + PRZYCHODY

92.283.000,00

96.439.678,98

93.894.328,42

97,3

WYDATKI + ROZCHODY

92.283.000,00

96.439.678,98

91.316.268,32

40,8

WYDATKI

90.400.000,00

94.556.678,98

89.736.597,04

94,9

wydatki bieżące

80.161.000,00

83.471.761,98

79.507.361,63

95,2

wydatki majątkowe

10.239.000,00

11.084.917,00

10.229.235,41

92,2

84.107.407,00

86.420.651,80

81.656.404,71

94,5

690.000,00

712.000,00

693.663,03

97,4

6.292.593,00

8.136.027,18

8.080.192,33

99,3

41.383.096,70

41.948.598,91

40.872.016,22

97,4

1.422.500,00

2.692487,00

2.603.728,04

96,7

ROZCHODY

1.883.000,00

1.883.000,00

1.579.671,28

83,9

spłata kredytów i pożyczek
krajowych

1.883.000,00

1.883.000,00

1.579.671,28

83,9

0

0

0

-

-3.000.000,00

-3.000.000,00

-536.927,80

X

+3.000.000,00

+3.000.000,00

+3.354.644,23

X

pozostałe dochody
w tym z opłat za zezwolenia za
sprzedaż
napojów alkoholowych

w tym:

w tym:

wydatki własne plus
powierzone
z czego na wydatki GPPiRPA
i PPN

wydatki na zlecone
w ramach wydatków bieżących:

wynagrodzenia
i pochodne
wydatki remontowe

pożyczki udzielane przez Gminę

DOCHODY WYDATKI
PRZYCHODY ROZCHODY

Zaprezentowane w sprawozdaniu dane liczbowe, jak i opisowe dotyczące wykonania
budżetu roku 2014, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym świadczą
o prawidłowej realizacji przyjętych planów z uchwały budżetowej.

Przedstawiony w sprawozdaniu stan finansów gminy na koniec 2014 roku, przy
wskaźniku zadłużenia 11,4% (liczony jako udział kwoty długu do uzyskanych dochodów)
- przy kwocie 10.149.374,24 zł, pozwala w sposób bezpieczny kontynuować realizację
strategicznych zadań w roku budżetowym 2015 i w latach następnych.
Zgodnie z wymogiem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych, w dniu 31 marca br. Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Strzelec
Opolskich w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce
Opolskie za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2014 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce
Opolskie przekazane zostało Przewodniczącej Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
5) Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20 kwietnia 2015r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r. Ujęte w Zarządzeniu
zmiany w planie wydatków związane są z bieżącą działalnością a dokonane zostały na
wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego, Referatu Zarządzania
i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz Referatu Sportu i Rekreacji Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
6) Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.
Rozdysponowania rezerwy dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Strzelcach Op., celem realizacji podwyżek dla pracowników obsługi
i administracji zatrudnionych w strzeleckiej oświacie.
Zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30
grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2015 rok,
w budżecie gminy zabezpieczono w formie rezerwy celowej, środki na podwyżki dla
pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w strzeleckiej oświacie. Rezerwa
celowa w wysokości 150.000 zł zabezpiecza część środków na podwyżki wynagrodzeń
od maja br. średnio o 6,1 % (przewidywałaby wzrost wynagrodzenia zasadniczego
średnio o 100 zł w przeliczeniu na cały etat).
Całkowity skutek finansowy w 2015r. podwyżek dla pracowników administracji
i obsługi wyniesie ok. 250 tys. zł, z czego 150 tys. zł zabezpieczonych zostało w rezerwie
celowej, a pozostała część podwyżki (obejmująca rozdziały 80101 – Szkoły podstawowe,
80110 - Gimnazja oraz 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) zostanie
sfinansowana z innych źródeł. Podwyżka nie objęłaby jedynie pracowników
zatrudnionych w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich, ze względu na
zatrudnienie tych osób w ramach budżetów określonych realizowanymi projektami.
7) Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy,
w związku ze zmianą dotacji celowych.
Ujęte w Zarządzeniu zmiany budżetu gminy stanowią konsekwencję otrzymanych
dotacji, przeznaczonych m.in. na:
- realizację Programu „MALUCH” 2015;
- pomoc materialną dla uczniów;
- wypłatę dodatku energetycznego – dodatki mieszkaniowe
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Postępowania prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

03.03.3015

19.05.2015

Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe.
Przedmiot zamówienia - wykonywanie zlecanych w zależności od
potrzeb bieżących remontów dróg oraz regulacji pionowych
studzienek urządzeń podziemnych na terenie miasta i gminy Strzelce
Opolskie.
W ramach zamówienia Zamawiający będzie zlecać wykonywanie robót
z następującego zakresu:
(-) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralnobitumiczną (z mechanicznym obcinaniem krawędzi),
(-) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, grysami przy użyciu
remontera typu „Patcher”,
(-) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych poprzez regenerację
emulsją asfaltową z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych,
(-) remont nawierzchni asfaltowej poprzez położenie warstwy ścieralnej
z mieszanki mineralno-bitumicznej,
(-) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych,
(-) regulacja urządzeń podziemnych,
(-) remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej i kostki betonowej,
(-) wymiana krawężników,
(-) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno
asfaltową na zimno,
(-) wypełnienie pęknięć masą zalewową bitumiczną.
Każde zlecenie cząstkowe obejmuje również dostawę materiałów oraz
wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas jego
realizacji.W postępowaniu uczestniczyły 4 firmy:
1. Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Boronów,
2. Arkadiusz Mika, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”,
Boronów,
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o. o., Lubliniec,
4. KaBe Spółka Akcyjna, Kędzierzyn-Koźle. Najkorzystniejszą z ofert
okazała się oferta Arkadiusza Mika, Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe „DOMAX”, Boronów,
z ceną 160.729,96zł (cena
obliczona na podstawie cen jednostkowych).Oferta przyjęta została do
realizacji.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
z terenu Gminy Strzelce Opolskie.
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług: odbioru odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych,
niezamieszkałych oraz częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne, zlokalizowanych w gminie
Strzelce Opolskie oraz ich transport, jak również zagospodarowanie
zebranych odpadów (poza popiołami), zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór i transport
odpadów komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie (miasta

i
wszystkich
sołectw) od
wszystkich wytwórców
oraz
zagospodarowanie odebranych odpadów, poza popiołami.
Odbierane będą odpady niesegregowane (zmieszane) i zebrane
selektywnie (zmieszane odpady opakowaniowe wraz z makulaturą
i drobnymi elementami z tworzyw sztucznych i metalu, szklane odpady
opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji i popioły) zgromadzone
w workach lub pojemnikach ustawionych przy nieruchomościach.
Odebrane popioły będą transportowane na składowisko odpadów
w Szymiszowie.
raz na pół
Wykonawca zobowiązany będzie również do organizacji
roku „mobilnej” zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu całej Gminy.
Zakres obejmuje także prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją
zamówienia.
Przygotowywane jest postępowanie dot. „Dostawy w 2016r. energii elektrycznej dla
Odbiorców Końcowych IV Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego”.

INWESTYCJE
ZADANIA W REALIZACJI
„Remont oznakowania pionowego dróg lokalnych na terenie miasta i gminy Strzelce
Opolskie w 2015 roku”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich na łączną wartość wykonanych robót
do 30 000 złotych. Termin realizacji zadania - do 31 grudnia 2015 roku, bądź do wyczerpania
środków finansowych. Prace realizowane są na bieżąco wg potrzeb.
"Rozbudowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich - przeprojektowanie odcinka
kanalizacji deszczowej". Zadanie realizowane jest przez Biuro Projektów „SEWI”
Sebastian Raudzis, Sebastian Wilisowski, Spółka Jawna z Opola.Koszt wykonania zmiany
projektu wynosi 5 500 złotych, z terminem realizacji do 30 kwietnia 2015 roku.
„Zakup tłucznia i materiałów do remontów dróg – dostawa kamienia wapiennego”.
Dostawy realizowała będzie firma PHU „Ben-Bud” Hurek Beniamin z siedzibą w Osieku.
Wartość zadania wynosi 70 000 zł, z terminem realizacji do 15 września 2015 roku.
„Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe”. Wartość zadania - 200 000,00
zł, termin realizacji do 15 września 2014 roku. Zadanie realizuje firma DOMAX
z Boronowa. Wykonano remonty nawierzchni drogi w Dziewkowicach oraz na terenie
Strzelec Opolskich. Wartość wykonanych dotychczas robót wynosi ok. 120 000 złotych.
„Oświetlenie ulicy Wolności – łącznika ul. Wolności z Biadaczową w Rożniątowie” – II
etap zadania, którego wartość wynosi 9 901,01 zł, realizowany jest w całości z funduszu
sołeckiego. Zadanie zostało zlecone firmie EL-SECO sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich.
Podpisano porozumienie nr 8/2015 z 19.03.2015r. z Zarządem Powiatu w Strzelcach
Opolskich – „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów Rożniątów w m. Szymiszów ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową".
Podpisano porozumienie nr 9/2015 z 19.03.2015r. z Zarządem Powiatu w Strzelcach
Opolskich – „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce
Opolskie - Kolonowskie w m. Strzelce Opolskie ul. Habryki".
ZADANIA ZAKOŃCZONE

„Zakup z montażem urządzeń zabawowych, urządzeń rekreacji zewnętrznej wraz
z wykonaniem ogrodzenia terenu zabawowego w obrębie stawu Spałek w Strzelcach
Opolskich”. W ramach zadania wykonano ogrodzenie, ustawiono urządzenie zabawowe
typu „ZAMEK” oraz wyremontowano mostki. Całkowity koszt zadania wyniósł 49 750 zł.
„Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich – etap IV”
(część 2). Zadanie zrealizowała firma Usługi Ogólnobudowlane Joachim Spyra z Błotnicy
Strzeleckiej. Zamówienie obejmowało m.in.:
− odmulenie stawu w Małym Parku, wyprofilowanie skarp wraz z wykonaniem okładzin
z kamienia łamanego,
− czyszczenie rowu R-A długości ok. 170 mb wraz z profilowaniem skarp, wykonaniem
opaski z żerdzi i okładzin kamiennych.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 94 599,77 złotych.
„Zabezpieczenie infrastruktury dla potrzeb organizacji spotkań kulturalnych
w sołectwie mokre Łany, dz. nr 625 obręb Brzezina” w ramach czego wykonano
utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni 112 m2. Zadanie zrealizowała
firma WIR-BRUK z siedzibą w Osieku za kwotę 10 200 zł.
Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa Wzorcowego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Strzelce Opolskie”.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niezdrowicach oraz Zakład
Ogólnobudowlany Artur Kiowski z siedzibą w Niezdrowicach. Roboty zrealizowano za
łączną kwotę 1 489 900,04 złotych. W ramach zadania wykonano:
− drogi i place o nawierzchni asfaltobetonowej (powierzchnia: 3.420 m2),
− chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia: 456m2),
− przebudowano halę magazynową,
oraz
wybudowano
dwa
dodatkowe
boksy
− przebudowano
istniejące
magazynowe,
− wiatę magazynową o konstrukcji stalowej - pow. użytkowa 70,50 m2,
− przebudowano budynek socjalno-magazynowy,
− sieć wod.-kan.,
− instalację elektryczną oraz oświetleniową (nowe 4 szt. lamp oświetleniowych),
− dostarczono pojemniki specjalistyczne, kontenery oraz wyposażenie centrum
edukacji,
− dostarczono i zamontowano 60 tonową wagę samochodową oraz kontener
wagowy.
W dniu wczorajszym, 28 kwietnia 2015r. dokonano symbolicznego otwarcia Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Gmina Strzelce Opolskie ustawowy
obowiązek utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych zrealizowała wspólnie z Gminą Jemielnica.
Całkowity koszt inwestycji pn.: „Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strzelce Opolskie” zamknie się kwotą
1 778 901,00 zł (podana wyżej kwota 1.489 900,04 zł + środki finansowe wydatkowane na
doposażenie w niezbędny sprzęt i roboty drogowe).
Projekt został dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w wysokości 921 763,00 zł.
Wkład własny Gminy Strzelce Opolskie wyniósł 473.138,00 zł.
Wkład własny Gminy Strzelce Jemielnica wyniósł proporcjonalnie 95 000,00 zł.
Koszy prac dodatkowych i wyposażenia poniesione przez Gminę Strzelce Opolskie
wyniosły 69.100,00 zł, natomiast Gminę Jemielnica 19 900,00 zł.

Dotacja Gminy Strzelce Opolskie dla Powiatu Strzelce Opolskie na budowę ciągu pieszorowerowego wyniesie blisko 200 000,00 zł.
W ramach PSZOK funkcjonuje ścieżka edukacyjna wchodząca w skład Centrum Edukacji
Ekologicznej zlokalizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Szymiszowie.
W marcu 2015r. wspólnie z mieszkańcami Gminy Strzelce Opolskie i po
konsultacji z Gminą Jemielnica wybrano nazwę dla Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych. Spośród nadesłanych propozycji, wyłoniono jedną, która
najtrafniej przystawała do inwestycji. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Szymiszowie nosi nazwę EKO BOX i funkcjonuje od 29 kwietnia 2015 r.
W punkcie EKO BOX, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
mieszkańcy gmin Strzelce Opolskie i Jemielnica będą mogli pozostawić wytworzone przez
siebie selektywne odpady komunalne. EKO BOX będzie przyjmował bezpłatnie odpady
komunalne (oprócz odpadów zmieszanych) od właścicieli wszystkich nieruchomości
zamieszkałych z terenu obu gmin.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZETARGI/ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
08.04.2015

09.04.2015

21.04.2015

rokowania na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej
w Szymiszowie przy ulicy Waloszka 6, oznaczonej działką Nr 825
z mapy 3 o pow. 3 arów i 10m2.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. 131,04 m²
i budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki.
Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Wieś”, działka Nr 825 leży na terenie
przeznaczonym pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 60.000 zł.
Z uwagi na brak zainteresowanym nabyciem nieruchomości, rokowania
nie odbyły się. II rokowania na sprzedaż nieruchomości, z ceną
wywoławczą obniżoną do 50.000 zł ogłoszone zostały na dzień 25 maja
br.
rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
położonej w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Toszeckiej, obejmującej
działkę Nr 2157/6 z mapy 10 o pow. 33 arów i 90m2.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego teren,
na
którym położona jest działka Nr 2157/6 przeznaczony jest pod uprawy
polowe. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 7.000 zł.
Z uwagi na brak chętnych do nabycia nieruchomości, rokowania nie
odbyły się.Mając na uwadze powyższe, przy uwzględnieniu faktu, iż
operat szacunkowy utraci ważność w dniu 9.05.2015r., podjąłem decyzję
o odstąpieniu od sprzedaży nieruchomości.
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul.
Marka Prawego, składającej się z działek Nr Nr 1650/45 i 1656/3 z mapy
20 o łącznej pow. 0,1421ha. Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce
Opolskie w rejonie Rybaczówki” nieruchomość położona jest na terenie
oznaczonym symbolem U-1, a przeznaczona jest pod zabudowę usługową

22.04.2015

11.05.2014

01.06.2015

o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000m2, z dodatkową
funkcją mieszkaniową. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła
200.000 zł. netto (+23% VAT). Z uwagi na brak osób chętnych do
nabycia nieruchomości, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność gminy położonej w Strzelcach Opolskich
w sołectwie Nowa Wieś, obejmującej działkę budowlaną Nr 5136/1
z mapy 1 o pow. 0,1237ha. W obowiązującym planie zagospodarowania
przestrzennego działka budowlana położona jest na terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem MN-22, a przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza nieruchomości
wynosiła 90.000 zł netto (+23%VAT) Z uwagi na brak chętnych do
nabycia nieruchomości, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
PRZETARGI OGŁOSZONE
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej
położonej w Strzelcach Opolskich przy ulicy Marka Prawego 32A
obejmującej działki Nr 1650/53, Nr 1650/65 i Nr 1650/68 z mapy 20
o łącznej pow. 0,1776ha.
Na działce Nr 1650/53 położony jest budynek o pow. 575,76m², wpisany
do Gminnej Ewidencji Zabytków (karty Nr 70/1320 i Nr 315/1320), na
rozbiórkę którego Starosta Strzelecki udzielił gminie pozwolenia decyzją
Nr 39/11 z dnia 18.11.2011r.W planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Strzelce Opolskie działka Nr 1650/53 położona jest na terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolem U-2, a przeznaczona jest na cele
usługowe, natomiast działki Nr 1650/65 i Nr 1650/68 położone są na terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP-3, są to tereny zieleni
urządzonej, z przeznaczeniem uzupełniającym m. in. w zakresie usług
handlu detalicznego i gastronomii o powierzchni użytkowej nie
przekraczającej 10% powierzchni terenu. Cena wywoławcza
nieruchomości wynosi 200.000 zł. Ustalony w przetargu nabywca będzie
miał obowiązek zapłaty całej wylicytowanej kwoty powiększonej o należny
podatek VAT od niezabudowanych działek, których wartość stanowi 11%
ceny sprzedaży.
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Nieruchomość objęta jest działkami NrNr 5140/4 i 3172/75
o łącznej pow. 95 arów 50m2, a przeznaczona pod usługi komercyjne,
w tym: handlu, gastronomii, rzemiosła, instytucji finansowych,
ubezpieczeniowych i gospodarczych. Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 1.800.000 netto.

Do publicznej wiadomości, zgodnie z wymogiem przepisów ustawy o gospodarce
nieruchomościami, podane zostały wykazy kolejnych nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy.
Na wykazach ujęte zostały m.in.:
1) nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego, położona w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej,
a obejmująca zabudowaną działkę Nr 1138/1 z mapy 6 o pow. 1,4732ha.

(dawne boisko „Budowlanych”).Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, z ceną wywoławczą w wysokości 2.000.000 zł
(brutto).
2) nieruchomości położone w Strzelcach Op. przeznaczone do sprzedaży, w trybie
bezprzetargowym,
na
rzecz
najemców,
obejmujące:
lokale mieszkalne Nr 3 i Nr 4 położone w budynku przy ul. Gogolińskiej 9 2)lokale
mieszkalne Nr 2 i Nr 3 położone w budynku przy ul. Dworcowej 19.
3) nieruchomość gminna położona w Strzelcach Op. przy ul. 1-go Maja obejmująca
działkę Nr 165 z mapy 1 o pow.0,1160ha. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży
w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych
nieruchomości przylegających do działki Nr 165, z ceną wywoławczą w wys. 56.000zł +
23%.
4) nieruchomość gminna położona w Strzelcach Op. obejmująca część działki Nr
1828/1 z mapy 8 o pow. ok.60m². Nieruchomość wydzierżawiona zostanie w trybie
bezprzetargowym, z przeznaczeniem na urządzenie ogródka letniego przy Restauracji
„Ratuszowa” w Strzelcach Op.
27 kwietnia br. w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
Sp. z o.o. odbyły się rokowania na sprzedaż, dzierżawę z prawem pierwokupu lub
dzierżawę, nieruchomości zabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul.
Szpitalnej 3.
(nieruchomość oznaczona działkami o nr 293/3, 298/2, 308/4 m2 dla których jest
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich księga wieczysta Nr KW
OP1S/00036393/0 o pow. 0,5197 ha oraz nr 297/2, 297/3 m2 dla których jest prowadzona
przez Sąd rejonowy w Strzelcach Opolskich księga wieczysta Nr KW OP1S/00031698/3
o pow.0,0813 ha)
Nieruchomość zabudowana jest następującymi budowlami:
– hala produkcyjna z zapleczem biurowym - 725 m2
– pomieszczenia magazynowe murowane ( 3 szt.) - 190 m2
– pomieszczenia magazynowe w formie wiat ( 2 szt.) - 155 m2
Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań na sprzedaż wynosiła 495 000,00 zł
brutto.
Do rokowań przystąpiła 1 firma ze Strzelec Op., która zainteresowana jest dzierżawą
nieruchomości z prawem pierwokupu.
Kolejne spotkanie z przedstawicielami ww. firmy planowane jest w połowie m-ca maja.

GOSPODARKA LOKALOWA
PRZETARGI/ NEGOCJACJE NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
24.04.2015
Negocjacje w sprawie ustalenia warunków najmu lokalu użytkowego
położonego przy Rynku 2 w Strzelcach Opolskich.(lokal składający się
z 13 różnych pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 141,08 m2.
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 85,90 m2, ze stawką czynszu
1,75 zł + 23% VAT, która nie jest przedmiotem negocjacji) Cena do
negocjacji wynosiła 18,00 zł + 23% VAT za m2 powierzchni użytkowej
lokalu. W lokalu może być prowadzona działalność handlowo –
usługowa, niekolidująca z funkcją mieszkaniową. Dopuszcza się
możliwość złożenia wspólnej oferty przez więcej niż jednego najemcę, na
najem lokalu w częściach niewydzielonych ze wspólnym korzystaniem

30.04.2015

30.04.2015

30.04.2015

z powierzchni nieużytkowej (komunikacja, w.c.).Negocjacje nie zostały
rozstrzygnięte z powodu braku oferentów
PRZETARGI OGŁOSZONE
III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego
przy Pl. Targowym 1 w Strzelcach Opolskich (lokal składający się
5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 36,33 m2). W lokalu może być prowadzona
działalność handlowo – usługowa, niekolidująca z funkcją mieszkaniow
z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów gier. Stawka czynszu
wywoławczego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 12,00 zł + 23%
VAT.
II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego przy ul. Krakowskiej 4 w Strzelcach Opolskich (lokal
użytkowy składający się z 5 pomieszczeń oraz w.c. poza lokalem, o łącznej
powierzchni 81, 09 m2). W lokalu może być prowadzona działalność
handlowo – usługowa, niekolidująca z funkcją mieszkaniową,
z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów gier.Stawka czynszu
wywoławczego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 9,00 zł +
23% VAT.
III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego przy ul. Krakowskiej 24/1 w Strzelcach Opolskich
(lokal użytkowy w istniejącym stanie technicznym, składający się z
3 pomieszczeń o łącznej powierzchni 33,00 m2). W lokalu może być
prowadzona działalność handlowo – usługowa, niekolidująca z funkcją
mieszkaniową, z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej i salonów gier.
Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
wynosi 12,00 zł + 23% VAT.

GOSPODARKA KOMUNALNA
Gmina Strzelce Opolskie zamierza ubiegać się w trybie konkursowym
o dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 na budowę mikroinstalacji
prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do
wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na własne potrzeby
budynków użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych osób fizycznych,
zamieszkujących tereny wiejskie, w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców.
W ramach przedmiotowego działania będzie można realizować wszystkie rodzaje
mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii:
1. Energia elektryczna (np. ogniwa fotowoltaiczne, mikroelektrownie wiatrowe oraz
układy mikrogeneracyjne);
2. Energia cieplna (np. kotły na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła).
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców terenów wiejskich naszej gminy
zapraszamy na spotkanie, podczas którego zostaną omówione szczegóły dotyczące
realizacji projektu.
Spotkanie to odbędzie się w tut. Urzędzie (w Sali Rady Miejskiej) w dniu 5 maja br .
o godz.16.00. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji prosumenckich zawarte są na
stronach internetowych: www.minrol.gov.pl lub www.opolskie.pl
Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich, w wyniku przeprowadzonego postępowania - zapytania ofertowego

- wyłoniono firmę – wykonawcę zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1807
O Strzelce Opolskie – Krasiejów w m. Kadłub ul. Powstańców Śląskich”.
Wykonawcą zadania, które realizowane będzie w okresie 22.04.2015r. – 21.05.2015r.
jest firma RAD-TOM Sp. z o.o., ul. Zielona 11, 42-284 Herby

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Dnia 31 marca 2015r. wszedł w życie „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów”, uchwalony przez Radę Miejską w Strzelcach
Opolskich w dniu 25 lutego 2015 r. – Uchwałą VI/29/2015. Plan został opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 16 marca 2015 r. poz. 674.

OŚWIATA
19 marca 2015 roku odbyła się IX strzelecka edycja Ogólnopolskiego Samorządowego
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
Spośród wolontariuszy, wybrano uczennicę Publicznego Gimnazjum nr 1, która będzie
reprezentować gminę Strzelce Opolskie w eliminacjach ogólnopolskich w Warszawie.
W dniach 20-21 marca 2015 roku czterdziestu wolontariuszy Publicznego Gimnazjum
Nr 1 wzięło udział w wielkanocnej akcji „Podziel się posiłkiem”,
Akcja, której celem była zbiórka żywności dla podopiecznych Stowarzyszenia „Barka”
cieszyła się dużym powodzeniem. Łącznie uzbierano 620 kg żywności.
23 marca br. rozpoczęła się rekrutacja do Żłobka prowadzonego przez Gminę Strzelce
Opolskie na okres od 1 września 2015 roku.
Liczba wolnych miejsc w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 52.
Wnioski przyjmowane były w okresie od 8 do 27 kwietnia 2015 w sekretariacie Żłobka. Do
29 kwietnia rozpatrzone zostaną przez Dyrektora Żłobka.
Lista dzieci przyjętych wywieszona będzie 30 kwietnia (do godziny 12oo) .
W przypadku pojawienia się po 1 września 2015 roku wolnych miejsc w Żłobku,
zostanie ogłoszony nabór uzupełniający.
26 marca 2015 roku w Łosiowie odbyła się konferencja naukowa, podczas której
nastąpiło podsumowanie Konkursu Plastycznego „Odnawialne Źródła Energii”.
I miejsce w województwie opolskim zdobył Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Strzelcach Op.
1 kwietnia 2015 roku we wszystkich szkołach podstawowych został przeprowadzony
sprawdzian klas VI.
Sprawdzian przeprowadzony został w nowej formie i składał się z dwóch części, a nie
jak wcześniej z jednej.
W części I sprawdzian miał na celu zbadanie i ocenienie poziomu osiągnięć uczniów
w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania,
korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce (w tym liczenie).
W części II sprawdził umiejętności z zakresu: rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji
i środków językowych, rozumienia tekstów pisanych.
W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie sprawdzian
przebiegł bez zakłóceń; przystąpiło do niego 271 uczniów (dwóch uczniów nie pisało powód: choroba, wydłużony etap edukacyjny).

Szczegółowe informacje o wynikach zostaną opublikowane na stronie Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej.
Zakończona została rekrutacja do przedszkoli publicznych w Gminie Strzelce Opolskie
na rok szkolny 2015/2016.
1 kwietnia 2015 roku podano do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (co potwierdza spełnienie kryteriów i nie jest
równoznaczne z przyjęciem), a 10 kwietnia - listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do poszczególnych przedszkoli.
PRZEDSZKOLA MIEJSKIE
Liczba wolnych miejsc w przedszkolach miejskich (do naboru) wyniosła 199.
Przyjęte
zostały
192
nowe
dzieci,
pozostało
7
wolnych
miejsc
(w PP nr 8 – jedno miejsce; w PP nr 10 – sześć miejsc).
Nieprzyjętych zostało 30 kandydatów:
- 15 dzieci mieszkających poza nasza gminą,
- 11 dzieci mających poniżej 2,5 roku,
- 4 dzieci z powodu braku miejsc w przedszkolu, do którego złożono wniosek
i nie wskazano innych
(Rodzice tych dzieci będą mogli ubiegać się o przyjęcie do PP nr 10, do którego
rekrutacja ogłoszona zostanie w późniejszym terminie),
Łącznie liczba dzieci przyjętych w wyniku rekrutacji do przedszkoli miejskich wynosi –558
dzieci.
PRZEDSZKOLA WIEJSKIE
Do placówek wiejskich na 400 miejsc zostało złożonych 192 deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka w danym przedszkolu lub zgłoszeń
rodzica dziecka 5-letniego.
- przyjęto 73 dzieci;
- nieprzyjętych zostało 5 dzieci mających poniżej 2,5 roku.
Łącznie liczba dzieci przyjętych w wyniku rekrutacji do przedszkoli wiejskich wynosi –
265. Wolnych miejsc w przedszkolach wiejskich pozostało: 135.
15 kwietnia 2015 roku w siedzibie DFK Strzelce Opolskie odbył się Konkurs
Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”.
Do konkursu na etapie gminnym przystąpiło 8 szkół podstawowych, 3 gimnazja i 1 szkoła
ponadgimnazjalna. W sumie zgłoszono 40 uczestników.
Do kolejnego etapu konkursu dopuszczono sześć osób w każdej kategorii wiekowej, wobec
czego gminę reprezentować będą uczniowie z PSP nr 2 w Strzelcach Op., PSP Błotnica
Strzelecka, PSP Szymiszów, PG w Szymiszowie, PG Dwujęzyczne i LO w Strzelcach Op.
Eliminacje rejonowe odbędą się 14.05.2015r. w Powiatowym Centrum Kultury.
Pozytywnie rozpatrzony został wniosek Gminy Strzelce Opolskie o dofinansowanie
funkcjonowania placówki żłobka w 2015 roku, w ramach Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2015.
Wnioskowana kwota dofinansowania – 384.000,00 zł.
Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i znalazł się na liście ofert zakwalifikowanych
do dofinansowania z kwotą 312.965,00 zł.
Kwota dofinansowania może zostać zwiększona, z chwilą zaistnienia rezerw w realizacji
innych modułów programu.

PROFILAKTYKA

8 kwietnia br. w pomieszczeniach Parafii pw. Św. Wawrzyńca przy
ul. Kołłątaja 9 w Strzelcach Opolskich (Dom Parafialny, I. piętro) rozpoczął działalność
Młodzieżowy Klub Terapeutyczny.
Celem Klubu jest zapewnienie gimnazjalistom alternatywnych form spędzenia czasu
wolnego, bez używek, w formie zajęć opiekuńczo – profilaktycznych pod okiem
pedagogów.
Klub czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15:00-19:00.
Działalność Klubu finansowana jest z budżetu Gminy Strzelce Opolskie z funduszu
przeznaczonego na profilaktykę.
Pomieszczenia dla Klubu bezpłatnie udostępnia Parafia Św. Wawrzyńca.

POMOC SPOŁECZNA
W Gminie Strzelce Opolskie realizowana jest akcja społeczna BEZPIECZNE ŻYCIE.
W ramach akcji, która skierowana jest do osób w podeszłym wieku, przewlekle
chorych oraz samotnych przygotowane zostały KOPERTY ŻYCIA.
„KOPERTĘ ŻYCIA” umieszcza się w lodówce w widocznym miejscu, a naklejkę nakleja
na lodówce. Dzięki KOPERCIE ŻYCIA ratownicy medyczni będą w posiadaniu
najważniejszych informacji o pacjencie m.in. o przebytych chorobach i aktualnym stanie
zdrowia. W kopercie będą również numery telefonów do najbliższych osób, które w razie
wypadku powinny zostać poinformowane.
Informacje w „Kopercie życia” powinny być aktualizowane.
„KOPERTĘ ŻYCIA” można odebrać w:
• Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich (Kancelaria)
• Ośrodku Pomocy Społecznej
• u Sołtysów wsi.
Koperta Życia” pomocna będzie ratownikom medycznym wezwanym na pomoc - dostarczy
niezbędnych informacji podczas ratowania życia czy zdrowia chorych. Informacja zawarta
w kopercie może uratować życie, jest bardzo ważna szczególnie dla osób żyjących
samotnie z dala od najbliższych.
Gmina Strzelce Opolskie podpisała deklarację współpracy z Bankiem Żywności celem
realizacji programu Pomocy Żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej
FEAD 2015.
Zgodnie z wytycznymi programu, artykuły spożywcze przekazywane będą osobom
i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i spełniającym 170%
kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2014r.
(tj. 921,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 775,20 dla osoby w rodzinie).
W ramach programu przekazywanych będzie łącznie 13 produktów (m.in. mleko, ser
żółty, płatki kukurydziane, makaron, kasza, konserwy mięsne, ryż, cukier, olej, dżem,
groszek, koncentrat pomidorowy, klopsiki w sosie).
Ponadto Bank Żywności będzie w miarę możliwości przekazywać owoce, warzywa oraz
produkty z krótkimi terminami ważności.
Gmina partycypować będzie w kosztach realizacji programu w kwocie 5 zł za każdą
zgłoszoną osobę.
We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich realizuje prace społecznie – użyteczne.
W bieżącym roku do wykorzystania przyznanych zostało 9700 godzin.
W ramach ww. prac wykonywane są prace porządkowe na rzecz miasta i gminy Strzelce
Opolskie.

INICJATYWY GOSPODARCZE
W 18-19 kwietnia na Pl. Żeromskiego w Strzelcach Op. odbywały się Strzeleckie Targi
Wiosenne. Na targach, jak co roku, zaprezentowały się firmy branży budowlanej,
ogrodniczej i innych. Główną nagrodę za najlepszą ofertę targową otrzymała
strzelecka firma Stiller Pokrycia Dachowe. Wyróżnienia powędrowały do firm:
Kamieniarstwo Gołąbek Andrzej, Kwiaciarnia Ewa, Usługi Stolarskie Józef Korecki.
Za najlepszą ekspozycję nagrodzono przedsiębiorstwo Roland z Opola – producenta
rolet i bram garażowych. Zwiedzający wyróżnili FIRMY: Piekarnia – Ciastkarnia
Grabowski, TIBI Nieruchomości i PROWATER Uzdatnianie Wody. Atrakcyjne nagrody
rozlosowano również wśród zwiedzających. Nagrodę główną, telewizor, wygrała pani
Grażyna Sarna ze Strzelec Opolskich.
Zarówno wystawcom jak i zwiedzającym serdecznie dziękuję za udział w Strzeleckich
Targach Wiosennych. Szczególnie dziękuję sponsorom: Pearl Stream S.A., Coroplast,
Adamietz Sp. zo.o., Stiller Pokrycia Dachowe, Kaufland Markety Polska, PiekarniaCiastkarnia Grabowski, Restauracja Kamieniec, Zakład Murarsko Płytkarski Piotr Kalla,
Media Expert, Kajaki Jan Ścigocki, Zakład Stolarski Marcin Ziaja, Stowarzyszenie Civitas
Christiana.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych:

w dniach od 26 marca do 02 kwietnia odbywała się Kwalifikacja Wojskowa.
Wezwaniu podlegało 171 osób rocznika podstawowego oraz 34 rocznika starszego,
wezwano również 1 kobietę.
Do kwalifikacji nie zgłosiło się 17 osób rocznika podstawowego oraz 30 rocznika starszego.
W stosunku do 28 zarządzono doprowadzenie przez policję.
wszczęte zostały procedury o nałożenie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony wydane zostały prawomocne decyzje w tej sprawie.
wszczęte zostały postępowania w sprawie wyznaczenia osób (pracowników) do
pełnienia funkcji kuriera,
w dniu 10 kwietnia w tut. Ratuszu, w Sali obrad Rady Miejskiej odbyło się Plenarne
Posiedzenie – Narada Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP.
Porządek narady obejmował m.in.:
Informację z przebiegu kampanii sprawozdawczej w OSP,
Plan Pracy na 2015r.
Omówienie zadań na najbliższy okres (w tym m.in. obchody 3 Maja, M-G Obchody Dnia
Strażaka i Pielgrzymka na Górę św. Anny).

ROLNICTWO
27 kwietnia odbyła się narada z sołtysami inaugurująca kadencję samorządów
wiejskich 2015-2018. Spotkanie było okazją do wręczenia zaświadczeń o wyborze nowym
sołtysom.
SOŁTYSI KADENCJI 2015-2018
SOŁECTWO
SOŁTYS
ADAMOWICE
sołtys KRYSTYNA JENDRZEJEK
BŁOTNICA STRZELECKA

sołtys JANINA STROCZYK- TARLINSKA

BRZEZINA

sołtys ROMAN BEM

DZIEWKOWICE

sołtys LIDIA TARLINSKA

FARSKA KOLONIA

sołtys SEBASTIAN MISZCZUK

GRODZISKO

sołtys JAN ZIELONKA

JĘDRYNIE

sołtys ZOFIA HABASZ

KADŁUB-WIEŚ

sołtys GABRIELA PUZIK

KADŁUB-PIEC

sołtys TERESA SZOPA

KALINOWICE

sołtys EDYTA SKRZYPCZYK

KALINÓW

sołtys PASTUCH ADAM

LIGOTA DOLNA

sołtys IWONA LOREK

LIGOTA GÓRNA

sołtys LIDIA JOŃCA

MOKRE ŁANY

sołtys JERZY LUBIŃSKI

NIWKI

sołtys REINHARD JOKIEL

NOWA WIEŚ

sołtys TERESA SOLECKA

OSIEK

sołtys JACKOWSKA IRENA

PŁUŻNICA WIELKA

sołtys IWONA PARUSEL

ROZMIERKA

sołtys JOACHIM KACZMARCZYK

ROZMIERZ

sołtys RÓŻA WILLIM

ROŻNIĄTÓW

sołtys KAROL BISCHOFF

SUCHA

sołtys BOGUSŁAW FARION

SUCHE ŁANY

sołtys ARNOLD KOZIOŁ

SZCZEPANEK

sołtys AGNIESZKA KNOPIK

SZYMISZÓW-WIEŚ

sołtys ANNA DUDZIEC

SZYMISZÓW-OSIEDLE

sołtys HENRYK SKOWRONEK

WARMĄTOWICE

sołtys KRYSTYNA KOCUR

W gronie wybranych sołtysów jest 16 pań (poprzednio było 11), a przewodnictwo
w radach sołeckich powierzono 14 paniom (poprzednio 7 paniom).
Zmiany personalne w pełnieniu funkcji sołtysa nastąpiły w 6 sołectwach:
Adamowicach, Brzezinie, Kalinowicach, Ligocie Dolnej, Płużnicy Wielkiej oraz
Szymiszowie Wsi. Podczas narady podziękowano również Tym, którzy przez lata
pełnili funkcję sołtysa. Najdłuższym stażem w sołtysowaniu legitymował się sołtys
Kalinowic Pan Stanisław Pawlik – 29 lat oraz sołtys Szymiszowa Wsi Pan Engelbert Cioch

INNE WYDARZENIA
19.03.2015

Spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi „Polityka Senioralna
(Gogolin)

19.03.2015

Spotkanie Wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Strzelcach Opolskich

19.03.2015

Otwarcie Kawiarenki artystyczno - literackiej CAFE KULTURA
(Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Op.)

20.03.2015

Spotkanie dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego).
Podczas spotkania przedstawiona została informacja nt. działań PROW
2014-2020, za których realizację odpowiedzialny będzie Samorząd
Województwa Opolskiego tj. Scalanie gruntów, Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz LEADER.
Strzelecki Pchli Targ (Strzelce Opolskie, Plac Żeromskiego)

21.03.2015
24.03.2015

Festiwal Polskiej Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych „EMILE
2015” (Opole, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki)

25.04.2015

Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

28.03.2015

I Wiosenny Turniej Mini Judo (hala Publicznego Gimnazjum Nr
2 w Strzelcach Op.)

28.03.2015

Gala Lauri 2015 (Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich)

29.03.2015

Zawody o Puchar Polski w Sumo (hala Publicznego Gimnazjum Nr
2 w Strzelcach Opolskich)
Posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich .

30.03.2015

31.03.2015

31.03.2015
31.03.2015

02.04.2015
04.04.2015

09.04.2015

Konferencja prasowa PKP dot. zakończenia projektu „Polepszania
jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii
kolejowej Opole (Opole, Hotel Mercure)
Spotkanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – projekt
„Spółdzielnia Socjalna twoją szansą” (Strzelecka Spółdzielnia Socjalna)
Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe pn. „Diagnoza i analiza obszaru
Stowarzyszenia Krainy św. Anny w trzech płaszczyznach w oparciu
o zastany materiał osiągnięty przy wdrażaniu Lokalnej Strategii
Rozwoju Stowarzyszenia Krainy św. Anny (Ratusz, sala Rady Miejskiej)
Celem spotkania była weryfikacja potencjału w zakresie rozwoju obszaru
Stowarzyszenia Krainy św. Anny dla obszaru Gminy Strzelce Opolskie
oraz obszaru Gminy Jemielnica i Gminy Izbicko.
Dzień Kapłaństwa – przekazanie listów z życzeniami i podziękowaniami
księżom Parafii z terenu Gminy Strzelce Opolskich.
Motozajączek (Plac Myśliwca przed Ratuszem) W Wielką Sobotę,
tradycyjnie już, motocykliści ze Strzelec Opolskich i okolicznych
miejscowości, spotkali się na Rynku przed ratuszem, aby podzielić się
święconym jajkiem z władzami gminyW tym też dniu, fani dwóch kółek
oficjalnie rozpoczęli sezon motocyklowy.
Seminarium
Obsługa
inwestorów
zagranicznych
(Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego „OSTRÓWEK” w Opolu)

10.04.2015

Organizatorzy – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Centrum
Obsługi Inwestora i Eksportera oraz Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)
XXII Wojewódzki Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie” – Szkoła
Podstawowa w Izbicku

10.04.2015

II Dzień Sportu (Hala Sportowa PG Nr 2 w Strzelcach Op.)

11.04.2015

XV KRONO-DRZEWKO – proekologiczna akcja sadzenia drzew
(Osiek-Gąsiorowice, polana nad stawami)

11.04.2015

Wojewódzki Turniej Badmintona Dzieci i Żaków (Hala Sportowa PG
Nr 2 w Strzelcach Op.)
Przedstawienie teatralne pt. „Elżbieta” w wykonaniu Amatorskiego
Zespołu Teatralnego „TRADYCJA” z Rozmierzy

6, 11 oraz
12.04.2015
12.04.2015

III Izbicki Jarmark Folklorystyczny „W tradycji siła i moc zaklęta”
(Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku).

14.04.2015

Gminny Przegląd Przedszkoli pod hasłem „Chcesz być zdrowy –
Ruszaj się!!!. (Strzelecki Ośrodek Kultury)

15.04.2015

Konferencja „Akademia Umiejętności” – Klub Sportowa Polska
(Warszawa, siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego)

15.04.2015

Ogólnopolskie Forum Inwestycji Przemysłowych (Warszawa)

15.04.2015

X edycja rankingu Filary Polskiej Gospodarki – Samorządowy Lider
Regionu (Warszawa).

18.04.2015

Laury Ziemi Strzeleckiej (Strzelecki Ośrodek Kultury)
Laury za 2014 rok w poszczególnych kategoriach otrzymali:
działalności społeczna - Strzelecki Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK „Salus”,
działalności gospodarcza - Henryk Walczak,
działalności wychowawcza - Alfred Feliks,
działalności kulturalna - zespół Centavia ze Świetlicy Wiejskiej
w Centawie,
działalności sportowa - Barbara Skowronek,
Nagrodę specjalną otrzymał Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski.
VII Europejski Kongres Gospodarczy 2015 (Katowice)
W Kongresie uczestniczyli Prezydent RP Bronisław Komorowski,
przewodnicząca Komisji Unii Afrykańskiej, czterech komisarzy Unii
Europejskiej,
europarlamentarzyści,
kilkudziesięciu
ministrów
i wiceministrów z całego świata. Na Kongresie obecni byli również
przedstawiciele największych polskich firm (m.in. Grupa Azoty, Enea,
Lotos, Orlen, PGE, PKP, Tauron) oraz globalnych marek (np.
ArcelorMittal, Fujitsu, Hitachi, ING, Kapsch i Siemens).Wśród wiodących
tematów i zagadnień siódmej edycji największej biznesowej konferencji
w Europie Środkowej i Wschodniej znalazły się: wielki program
inwestycyjny Unii Europejskiej, rola państwa w gospodarce, innowacyjna
Europa, wyzwania globalnej gospodarki, nowe rynki i kierunki. Nie
zabrakło także wymiany poglądów i doświadczeń w obszarach

20-22.04.
2015

dotyczących przemysłu i klimatu, a także odpowiedzialnego biznesu
i młodych uczestników europejskiego rynku pracy.
22.04.2015

23.04.2015

24.04.2015
24.04.2015

25.04.2015
26.04.2015

27.04.2015

28.04.2015
28.04.2015

29.04.2015
29.04.2015

29.04.2015

29.04.2015

XV Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Na ochronie
środowiska Twoje zdrowie zyska” (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr
4 w Strzelcach Opolskich).
I spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych
do
przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień
10 maja 2015r. (Ratusz, sala Rady Miejskiej)
Spotkanie konsultacyjno-warsztatowe Stowarzyszenia Kraina Św. Anny
(Krapkowice, Starostwo Powiatowe)
Posiedzenie Rady Nadzorczej Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich Porządek posiedzenia obejmował m.in.:
rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce
Opolskie”;
rozpatrzenie informacji do planu modernizacji oczyszczalni ścieków ze
wskazaniem źródeł finansowania inwestycji.
XII Pchli Targ (Plac Żeromskiego w Strzelcach Op.)
III Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”
(Opole, Plac Wolności)
Eliminacje gminne XXI Międzygminnego Konkursu Ortograficznego
o Puchar Burmistrza (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach
Opolskich)
Uroczystość otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Szymiszowie.
Losowanie kandydatów – przedstawicieli lokalnej społeczności – do
prac w zespołach terenowych ds. konsultacji społecznych w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzelce
Opolskie w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości
w języku niemieckim oraz wprowadzenia strefy płatnego parkowania
w centrum miasta Strzelce Opolskie.
(Ratusz, sala Rady Miejskiej)
Szczegółowa informacja nt. konsultacji w załączeniu
W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
Jubileusz 40.-lecia Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem (Zawadzkie, Kinoteatr)
Konferencja podsumowująca projekt pn. „Sieć samopomocowa osób
głuchych w województwie opolskim” (Opole, Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego) W czasie konferencji poruszone zostaną istotne
kwestie związane z funkcjonowaniem grup samopomocowych
i możliwościami rozwoju tej metody w województwie opolskim.
Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Panem
Władysławem
Kosiniakiem-Kamyszem
poświęcone
polityce
senioralnej realizowanej w Polsce i województwie opolskim.
(Opole, Uniwersytet Opolski)
Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

30.04.2015
02.05.2015

04-05.05.
2015

7.05.2015

9-10.05.2015

14.05.2015

16.05.2015

31.05.2015

9-10.06.2015
19.06.2015

X Mityng Lekkoatletyczny UKS Kusy (Stadion Miejski
w Strzelcach
Opolskich)
Wielki Majowy Festyn Wiosenny „MAIBAUM” w Rozmierce
Organizatorzy – Sołtys, rada Sołecka, Grupa Odnowy Wsi oraz DFK
Rozmierka.
Europejski Kongres Samorządów pod hasłem „ Europa Regionów –
nowe otwarcie” (Kraków) Europejski Kongres Samorządów stanowić
będzie platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów
samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji
państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Wydarzenie to w swojej
formie nawiązywać będzie do Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Program kongresu przewiduje ponad 60 wydarzeń, na który składać się
będą 4 ścieżki tematyczne: gospodarka, finanse, środowisko,
społeczeństwo, Kongres stanowić będzie okazję dla przedstawicieli
polskich i środkowoeuropejskich samorządów do rozmowy o tym,
jak
zwiększyć efektywność wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej. Będzie to jednocześnie szansa do podzielenia się
doświadczeniami z tym związanymi oraz nawiązania partnerskich
kontaktów. W kongresie udział weźmie blisko 800 osób: liderów
samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji
państwowej, świata biznesu, Kultury, NGO, mediów z krajów Europy
Środkowej i Wschodniej. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Studiów
Wschodnich, a jego partnerem – gospodarzem – miasto Kraków.
Konferencja i wyjazd studyjny podsumowujący realizację projektu
„Budowa Szerokopasmowej sieci internetowej w gminie Komprachcice”,
POIG.08.04.00-16-020/10 (Opole, Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego)
Miejsko-Gminne Obchody Dnia Strażaka i Jubileusz 15-lecia OSP
Kalinowice (Kalinowice)
Powiatowe obchody Dnia Strażaka
13.00 – Uroczysta Msza Św. w intencji strażaków w Kościele
pw. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich;
14.15. – Uroczysty apel na placu Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
Jubileusz 20-lecia działalności Radia Diecezji Opolskiej.
(Eucharystia w Katedrze Opolskiej oraz Uroczysta Gala w Filharmonii
Opolskiej)
„WODOM CZEŚĆ” czyli Dzień dziecka z wędkarzami – impreza pod
patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich (Strzelce Opolskie,
Rybaczówka).
Organizatorami imprezy są Koło PZW Strzelce Opolskie – Miasto
i Strzelecki Klub Karpiowy „CYPRINUS”.
Konferencja „Projekty regionalne i lokalne – sukces projektu (Centrum
Kultury Karolinka w Radzionkowie).
Debata nt. „Rola samorządu terytorialnego oraz organizacji
pozarządowych
w
kreowaniu
aktywności
społecznej
na
Opolszczyźnie”. Debata otwiera dwudniowy cykl wydarzeń, które
zakończą Opolskie Tragi Organizacji Pozarządowych. Celem debaty jest

przedstawienie
drogi
rozwoju
społeczeństwa
obywatelskiego
w województwie opolskim w minionych 25 latach oraz ukazanie roli, jaką
pełnił w tym zakresie samorząd terytorialny. Spotkanie będzie okazją do
dyskusji na temat dotychczasowych doświadczeń samorządów
i organizacji pozarządowych oraz ich planów na przyszłość.
Dostojne jubileusze 90.-lecia urodzin obchodziło w ostatnim czasie dwóch mieszkańców
Gminy Strzelce Opolskie: p. Teofil Mróz zam. w Grodzisku oraz p. Jadwiga Witoń
zam. w Domu „BARKI” w Warmątowicach.
Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w sobotę, 2 maja, o godz.
8.00 na Placu Żeromskiego.
Uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczną się o godz.
8.45 zbiórką uczestników uroczystości przed Ratuszem. O godz. 9.00 rozpocznie się
uroczysta msza święta, zaś o godz. 10.15 złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem
poświęconym ofiarom wojen i przemocy.

SPRAWY RÓŻNE
W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r. wyborami Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, w dniach od 22 do 30 kwietnia 2015r. udostępniony jest do
wglądu w tut. Urzędzie (pokój nr 7) spis wyborców. Udostępnienie spisu następuje na
pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości
wyborcy w spisie wyborców (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. –
Kodeks wyborczy)
Gmina Strzelce Opolskie zgłosiła swoją kandydaturę do konkursu "Podwórko
Nivea”. Głosowanie trwa od 1 kwietnia do końca maja. Wszelkie informacje na temat
głosowania są dostępne na stronie www.nivea.pl
Poprzez udział w konkursie wspólnie walczymy o podwórko dla dzieci, które dzięki
głosowaniu mieszkańców może stanąć na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach
Opolskich (w pobliżu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7).
Gorąco zachęcam do głosowania.
Subregion kędzierzyńsko-kozielski przystępuje do opracowania Koncepcji budowy
zintegrowanej sieci tras i ścieżek rowerowych, biegowych, szlaków kajakowych i jazdy
konnej. Koncepcja będzie podstawą do budowania i rozbudowy przez jednostki
samorządu terytorialnego oraz inne podmioty działające w sektorze turystycznym na
terenie subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego dróg, tras, szlaków i ścieżek:
rowerowych, biegowych, kajakowych i konnych. Koncepcja będzie obejmowała przede
wszystkim odcinki umożliwiające w sposób bezpieczny i jak najszybszy dotarcie do
miejsc pracy, nauki, edukacji, inwestycji, w tym komunikujące centra gmin i powiatów
skupionych w ramach subregionu, a następnie trasy przeznaczone do uprawiania
turystyki (ponadlokalne umożliwiające podróże na dłuższych odcinkach) oraz
przeznaczone do rekreacji i sportu. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej
wymienionej Koncepcji w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.
Szczegółowa informacja na ww. temat dostępna jest na stronie www.strzelceopolskie.pl
Kolejne sukcesy sportowe odnosi strzelczanka, zawodniczka UKS „Siódemka”
Katarzyna Namyślak. Podopieczna trenera Waldemara Sobczyka znakomicie
zaprezentowała się na odbywających się w Warszawie, Mistrzostwach Polski w sumo.

Dwa razy stanęła na najwyższym stopniu podium w wadze do 55 kg, zarówno wśród
seniorek jak i w kategorii młodzieżowej.
Z okazji obchodzonego w dniu 19 marca Dnia Wędkarza, ze środków budżetu gminy
zakupiono 5 kompletów umundurowania na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej
Powiatu Strzeleckiego. Mundury przekazano na ręce Komendanta Społecznej Straży
Rybackiej Oskara Zabłockiego oraz Zastępcy Komendanta Karoliny Brol.

SPORT
30.04.-.01.05
2015
01.05.2015

01.05.2015
03.05.2015

25.05.2015

IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE – MAJ 2015
WODNY PLAC ZABAW AQUA TRACK (Centrum Rekreacji
Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Op.
OTWARTY TURNIEJ DRUŻYN PODWÓRKOWYCH
W
PIŁCE NOŻNEJ ORAZ TURNIEJE SPRAWNOŚCIOWOREKREACYJNE (Stadion Miejski przy ul. Strzelców Bytomskich)
NOCNE PŁYWANIE (w godz. 22.00-24.00) w Centrum Rekreacji
Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Op.
OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA (Hala Sportowa
w Strzelcach Opolskich, Plac Żeromskiego 5a)
OTWARTY BIEG PRZEŁAJOWY W RAMACH AKCJI
„POLSKA BIEGA” (Park Miejski w pobliżu górki „Kaśki”).

KULTURA
22.03.2015

Otwarty konkurs Zdobienia jaj Wielkanocnych „KROSZONKI
2015” (impreza pod patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich)
oraz
Kiermasz wiosenno – świąteczny (sala nr 2, hol SOK)

22.03.2015

Spektakl dla dzieci pt. „Magiczny Ołówek” w wykonaniu Teatru „ Duet”
(sala widowiskowa SOK)
SPOTKANIE AUTORSKIE z Jerzym Korwinem- Małaczyńskim
w ramach” Spotkań z pasjami” /10 osób/

01.04.2015
12,19,26.04

BAJKOWE NIEDZIELE filmy dla dzieci 40 osób seans/

12.04.2015

STRZELECKIE
WIECZORY
TEATRALNE
przyjaźń” - Teatr Eko Studio /140 osób/

14.04.2015

ZAJĘCIA Z GRAFFITI w projektowych zmaganiach "Hip-hopowym
krokiem w dorosłość" realizowanym w ramach Programu Polsko Amerykańskiej Fundacji Równać Szanse 2014 - Regionalny Konkurs
Grantowy /20 osób/

14,16,21,23,28

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ ANIMACJI O!PLA 2015
/50 osób/

17.04.2015

SPOTKANIE AUTORSKIE z Tomaszem Kubą KozłowskimOpowieści z Kresów „Druskieniki-moja miłość” /30 osób/

„Poświęcona

17.04.2015

Lekcja biblioteczna biblioteka SOK /25osób/

17.04.2015

Spotkanie członków Klubu Aktywnego Seniora /15 osób/

19.04.2015

Spektakl teatralny dla dzieci „Niewidzialny Książę” /60 osób/

24.04.2015

Spotkanie autorskie z Elżbietą Bednarczyk dla dzieci (100 osób)

24.04.2015

Wieczór poetycko – taneczny z Elżbietą Bednarczyk dla dorosłych (16
osób).

W kwietniu w Strzeleckim Ośrodku Kultury prezentowana jest wystawa Ogólnopolskiego
Konkursu Fotograficznego - "Myśli i nauczanie Kard. Stefana Wyszyńskiego w obiektywie
młodego pokolenia".

