
16 czerwca 2009 roku by³ dniem
szczególnym dla uczniów, nauczycieli,
pracowników i przyjació³ Publicznej
Szko³y Podstawowej nr 2 w Strzel-
cach Opolskich. W tym dniu spe³ni³o
siê marzenie o sali gimnastycznej. O
godzinie 9.00 rozpoczê³a siê w wspa-
nia³a uroczysto�æ zwi¹zana z otwar-
ciem obiektu sportowego.

Budowa sali gimnastycznej przy
PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich sta-
³a siê mo¿liwa, dziêki kontynuacji
przez Radê Miejsk¹ Strzelec Opol-
skich, dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹
strategii kultury fizycznej w gminie
Strzelce Opolskie oraz dziêki przyjê-
ciu przez Zarz¹d Województwa
Opolskiego tej inwestycji do Progra-
mu Rozwoju Bazy Sportowej Woje-
wództwa Opolskiego na rok 2008/
2009 i przeznaczeniu przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki �rodków fi-
nansowych z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.

Na zaproszenie uczniów i grona
pedagogicznego odpowiedzia³a Kan-
celaria Prezesa Rady Ministrów. Na
szkoln¹ uroczysto�æ przyby³ Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Spor-
tu i Turystyki Tomasz Pó³grabski.
W uroczysto�ci uczestniczyli rów-
nie¿: wicewojewoda opolski � Antoni

Jastrzembski, wicemarsza³ek woje-
wództwa opolskiego � Teresa Karol,
Opolski Kurator O�wiaty � Halina
Bilik, a tak¿e przedstawiciele samo-
rz¹du lokalnego, dyrektorzy placó-
wek o�wiatowych, rodzice uczniów,
nauczyciele i � oczywi�cie � ucznio-
wie.

Inwestycja o warto�ci 2,7 mln z³
zrealizowana zosta³a ze �rodków sa-
morz¹du oraz dofinansowana z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w wyso-
ko�ci 0,8 mln z³.

Sala o powierzchni 374 m2, za-
projektowana przez przedsiêbiorstwo
BIPROMAG 1 z Gliwic, wybudowa-
na przez Zak³ad Ogólnobudowlany
Artura Kiowskiego z Niezdrowic po-
wsta³a w jedena�cie miesiêcy. Obiekt
ten, wraz z zapleczem socjalnym, zo-
sta³ wyposa¿ony w urz¹dzenia
i sprzêt sportowy do gier zespo³o-
wych oraz æwiczeñ gimnastycznych.
Podczas otwarcia nowego obiektu nie
mog³o zabrakn¹æ wystêpów wszyst-
kich uczniów Publicznej Szko³y Pod-
stawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich.
Ka¿da klasa przygotowa³a pod opiek¹
nauczycieli wystêp taneczny. Zgro-
madzeni go�cie gor¹co oklaskiwali ta-
niec z maczugami, szarfami, obrêcza-
mi, chust¹ Klanza, Ró¿norodno�æ

Mamy now¹ salê!

We wtorek 16 czerwca w strze-
leckim ratuszu go�ci³ Olav Gutting,
cz³onek niemieckiego parlamentu. Po-
s³a zaprosi³ znany strzelecki przed-
siêbiorca Rajmund Adamietz. Pose³
zwiedzi³ kilka Opolskich zak³adów, w
tym budowan¹ w strzeleckiej strefie
ekonomicznej fabrykê Kronospan.

Podczas spotkania w ratuszu Bur-
mistrz Tadeusz Goc i Starosta Józef
Swaczyna omówili sytuacjê gospo-
darcz¹ regionu, realizowane i plano-
wane inwestycje komunalne oraz efek-
ty wykorzystania funduszy europej-
skich.

Pan Gutting podkre�li³, ¿e jego ce-
lem jest przekonanie niemieckich
przedsiêbiorców, chc¹cych urucha-

muzyki i choreografii zapewni³a
�wietn¹ zabawê.

Sala gimnastyczna jest nagrod¹ dla
uczniów, których zaanga¿owanie i
praca pozwoli³y na uzyskanie tytu-
³ów �Szko³a z klas¹�, �Szko³a bez
przemocy�, odznaki jako�ci �e -Twin-
ning� nadanej przez Centralne Biuro
Projektów w Brukseli za projekty w
jêzyku angielskim, Nagrody Ministra
za zajêcie I miejsca za projekt �Lesse-
ratten� w jêzyku niemieckim.

Dyrekcja Publicznej Szko³y Pod-
stawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich
sk³ada serdeczne podziêkowania
wszystkim osobom i instytucjom za-
anga¿owanym w budowê sali gimna-
stycznej.

W sierpniu bie¿¹cego roku prze-
widziane jest oddanie przez samorz¹d
gminny kolejnego obiektu sportowe-
go � sali gimnastycznej przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej w B³otnicy
Strzeleckiej.

Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z
przygotowaniem do modernizacji bo-
iska treningowego do pi³ki no¿nej na
stadionie Miêdzyszkolnego O�rodka
Sportowego w Strzelcach Opolskich,
która to inwestycja równie¿ ma byæ
zakoñczona w bie¿¹cym rok.

(GZOiW)

miaæ zak³ady za granic¹, do wyboru
najbli¿szych s¹siadów � a wiêc i Pol-
ski, zamiast np. pañstw azjatyckich.

Niemieckiemu parlamentarzy�cie
przedstawiono mo¿liwo�ci i warunki
lokowania zak³adów na terenie strze-
leckiej gminy i powiatu. Prócz infor-
macji o du¿ych terenach jak np. w
Warm¹towicach, czy Olszowej, go-
�ciowi przekazano tak¿e oferty inwe-
stycyjne hal oraz gruntów dla ma³ych
i �rednich firm.

Olav Gutting ma 38 lat, jest po-
s³em Bundestagu ju¿ drug¹ kadencjê,
do parlamentu wszed³ z ramienia frak-
cji m³odzie¿owej CDU w landzie Ba-
denia-Winterbergia.

(hc)

Ju¿ po raz szesnasty w niedzielê
21 czerwca w £osiowie wyró¿niono
najlepsze gospodarstwa rolne i firmy
przetwórstwa rolno-spo¿ywczego w
konkursie wojewódzkim.  AgroLiga
2009 to konkurs, który wyró¿nia
przoduj¹cych rolników i firmy god-
nie reprezentuj¹ce opolsk¹ wie�.

Rozstrzygniêcia tegorocznej edy-
cji konkursu by³y bardzo pomy�lne
dla naszej gminy, bowiem rolnicy z
Osieka Jadwiga i Jan Ka³ka zdobyli
I miejsce i tytu³ Mistrza �AGROLI-
GI 2009�, a Spó³dzielnia Mleczar-
ska Rolników �l¹skich w Kad³ubie
zdoby³a III miejsce w kategorii firmy.
Na uroczyst¹ galê zaproszony zosta³
Burmistrz Strzelec Opolskich Tade-
usz Goc, który z³o¿y³ laureatom gra-
tulacje oraz ¿yczenia dalszych sukce-
sów w prowadzeniu dzia³alno�ci rol-
niczej i przetwórczej.

Warto przypomnieæ, i¿  w ubie-
g³ych edycjach Mistrzami wojewódz-
kiego konkursu z gminy Strzelce Opol-
skie byli Piotr Anderwald z Kad³uba
w 1995 r. oraz  Beata i Antoni Nocon
z Rozmierzy w 2003 r.

Pañstwo Ka³ka posiadaj¹ gospo-
darstwo o powierzchni 48 ha, w tym
20 ha dzier¿awy. Nastawione na pro-
dukcjê mleka. Nowa obora wolnosta-
nowiskowa na 50 DJP. Aktualna ob-
sada 37 szt. krów mlecznych, plano-
wana 50 szt. Produkcja towarowa
oko³o 250 tys. litrów mleka rocznie.
Produkcja ro�linna podporz¹dkowa-
na produkcji pasz dla byd³a. Gospo-
darstwo korzysta³o ze �rodków po-
mocowych na modernizacjê gospo-
darstw rolnych.
Jadwiga i Jan Ka³ka bêd¹ reprezento-
wali Opolszczyznê na szczeblu kra-
jowym konkursu AgroLiga  2009.

(sw)

Pose³ Bundestagu w Strzelcach

Mistrzowie AgroLigi z Osieka

Zbli¿a siê rozstrzygniêcie wy-
boru wykonawcy Centrum Rekre-
acji Wodnej i Sportu w Strzelcach
Opolskich. Procedura wyboru pro-
wadzona jest trybie negocjacji z og³o-
szeniem, najlepszym dla inwestycji
typu zaprojektuj � wybuduj, choæ
bardziej czasoch³onnym.

Przewiduje siê, ¿e postêpowa-
nie zostanie zakoñczone w po³owie
lipca.

W nastêpnych numerach Infor-
matora zostan¹ przedstawione
szczegó³y tej, tak bardzo potrzeb-
nej gminie, inwestycji.

Centrum
Rekreacji Wodnej

O wakacyjnym programie w gminie Strzelce Opolskie czytaj na str. III

Ju¿ wakacje!


