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Inauguracja nowego roku
szkolnego 2009/2010

28 sierpnia bie¿¹cego roku w
Strzeleckim Orodku Kultury
mia³a miejsce gminna inauguracja
roku szkolnego 2009/2010. To ju¿
czternasta inauguracja od chwili,
kiedy 1 stycznia 1996 roku prowadzenie szkó³ podstawowych sta³o
siê zadaniem samorz¹du gminnego.
Podczas uroczystoci oficjalnie
powierzono, na kolejne piêæ lat, stanowiska siedmiu dyrektorom placówek owiatowych. Listy gratulacyjne otrzyma³o dziewiêciu pedagogów
oraz dwudziestu jeden pracowników
obs³ugi, którzy zwi¹zani s¹ zawodowo z owiat¹ od trzydziestu, trzydziestu piêciu lub nawet czterdziestu
lat.
Równie wa¿nym elementem gminnej inauguracji nowego roku szkolnego by³o przyjêcie lubowania nauczycieli, którym wrêczono akty nadania
stopnia nauczyciela mianowanego.
Dyrektor Gminnego Zarz¹du
Owiaty i Wychowania w Strzelcach
Opolskich Marek ¯yczyñski zaprezentowa³ podstawowe dane, dotycz¹ce owiaty strzeleckiej dnia dzisiejszego, jak równie¿ podstawowe priorytety na rozpoczynaj¹cy siê rok
szkolny.
Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc podziêkowa³ wszystkim
pracownikom, zatrudnionym w strzeleckich placówkach owiatowych, za
dotychczasow¹ pracê, ¿ycz¹c dalszych sukcesów zawodowych. Bardzo mocno podkreli³ podstawowy
cel, jaki winien przywiecaæ kadrze
pedagogicznej w nowym roku szkolnym, czyli poprawê jakoci pracy
szkó³.

Jakie zmiany czekaj¹ nas w
owiacie?
Rok szkolny 2009/2010 to kolejne wyzwanie dla owiaty samorz¹dowej. Nowe podstawy programowe
w placówkach przedszkolnych, klasach pierwszych szkó³ podstawowych oraz gimnazjalnych to tylko jedna z wa¿nych zmian w owiacie.
Najistotniejsz¹ zmian¹ jest mo¿liwoæ
rozpoczêcia edukacji szkolnej przez
dzieci 6-letnie. Obecne przepisy prawa owiatowego umo¿liwiaj¹ tym
dzieciom rozpoczêcie nauki w szkole
podstawowej, wed³ug nowych, dostosowanych do wieku dziecka, treci
programowych.
1 wrzenia 2009 roku w 11 szko³ach podstawowych oraz 3 gimnazjach,
prowadzonych przez Gminê Strzelce
Opolskie, naukê rozpoczê³o ³¹cznie
2480 uczniów.
Nowy rok szkolny w szko³ach podstawowych powita³o 1657 uczniów,
którzy bêd¹ uczêszczali do 94 klas.
Dla 282 uczniów (w tym dla piêciorga szeciolatków) to pierwszy dzieñ
nauki w szkole podstawowej.
W 3 placówkach gimnazjalnych w
32 klasach naukê podjê³o 823 uczniów,
w tym 251 uczniów klas pierwszych.
Równie¿ w przedszkolach rozpocz¹³
siê nowy rok. Od wrzenia w 19 placówkach przedszkolnych, dysponuj¹cych 44 oddzia³ami, objêto opiek¹ i
wychowaniem 963 dzieci.
W gminnych placówkach owiatowych zatrudnionych jest blisko 700
osób, z których 450 to pedagodzy.
Znacz¹ca wiêkszoæ kadry pedagogicznej to nauczyciele dyplomowani.
W roku 2009 bud¿et przeznaczony na zadania owiatowe to kwota

Co, gdzie, kiedy?
Wernisa¿ wystawy o tematyce jesiennej pt. Las
pi¹tek, 2009-09-04, godzina 17:00
miejsce: Galeria Strzeleckiego Orodka Kultury
Do¿ynki parafialne - Jêdrynie wraz z Rozmierk¹ i Rozmierz¹
niedziela, 2009-09-06, godzina 13:00
miejsce: Jêdrynie
Wernisa¿ wystawy powiêconej pamiêci znanego czeskiego
przyrodnika, kolekcjonera i podró¿nika Emila Holuba
czwartek, 2009-09-10, godzina 17:00
miejsce: Galeria SOK
Do¿ynki wiejskie
sobota, 2009-09-12, godzina 16:00
miejsce: P³u¿nica Wielka
Do¿ynki parafialne  Kalinowice - Kalinów
sobota, 2009-09-12
Koncert zespo³u Another Day
z cyklu Cztery Pory Rocka  RockLato
sobota, 2009-09-12, godzina 19:00
miejsce: Sala widowiskowa SOK
Do¿ynki wiejskie
niedziela, 2009-09-13, godzina 15:00
miejsce: Szymiszów Wie
Do¿ynki wiejskie
niedziela, 2009-09-13, godzina 15:00
miejsce: Dziewkowice
Do¿ynki wiejskie
niedziela, 2009-09-13, godzina 16:00
miejsce: Ro¿ni¹tów
Do¿ynki wiejskie
niedziela, 2009-09-19, godzina 16:00
miejsce: Warm¹towice

Burmistrz Strzelec Opolskich
informuje,

¿e na okres 27 sierpnia  16 wrzenia 2009 na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego wywieszone zosta³o obwieszczenie nt. postêpowania w sprawie przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie hali do produkcji mebli z p³yt
laminowanych w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki, na dzia³ce nr 509/
110. Obwieszczenie jest równie¿ dostêpne na stronie http://www.strzelceopolskie.pl/bip/index.php?id=1281.

ponad 35 mln z³, co stanowi blisko 40
% wszystkich wydatków gminnych.
Po wakacjach uczniowie wracaj¹ do piêkniejszych szkó³
W wielu placówkach dzieci i m³odzie¿ rozpoczê³y naukê w gruntownie wyremontowanych, odnowionych
i zmodernizowanych obiektach owiatowych. Powstanie nowych obiektów
owiatowych, jakimi s¹ sale gimnastyczne przy Publicznych Szko³ach
Podstawowych - nr 2 w Strzelcach
Opolskich oraz w B³otnicy Strzeleckiej, a tak¿e zakoñczona termomodernizacja Szko³y nr 7 w Strzelcach, realizowana termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich, prace remontowe
wejcia w Gimnazjum w Szymiszowie, remont czêci klas lekcyjnych w
Zespole Placówek Owiatowych w
Kad³ubie, zabudowa klatek schodowych oraz dostosowanie obiektów
Przedszkoli Publicznych nr 5, nr 4 i
nr 9 w Strzelcach Opolskich do wymogów ochrony p. po¿, malowanie
powierzchni, wymiana wyk³adzin
pod³ogowych w Przedszkolach nr 5 i
nr 9 w Strzelcach, prace modernizacyjne w Przedszkolu nr 10 w Strzelcach - to najwa¿niejsze prace, jakie
znacz¹co wp³ynê³y na poprawê bazy
owiatowej.
£¹cznie wartoæ prac inwestycyjnych
i remontowych to ponad 6 mln z³.
Dalszej poprawie uleg³o wyposa¿enie placówek w sprzêt i pomoce dydaktyczne, co pozwala na prawid³ow¹
realizacjê procesu dydaktycznego.

Rozbudowa DS
Gmina Strzelce Opolskie uzyska³a dofinansowanie z bud¿etu
pañstwa w wysokoci 600 tys. z³.
na rozbudowê rodowiskowego
Domu Samopomocy, mieszcz¹cego siê przy ulicy Habryki.
rodowiskowy Dom Samopomocy to miejsce dziennej opieki (od
8.00 do 16.00) nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i upoledzeniem umys³owym z terenu Gminy
Strzelce Opolskie. Dom sprawuje
opiekê nad dzieæmi, m³odzie¿¹ i osobami doros³ymi, w tej chwili ma pod
opiek¹ ponad 50 osób. Opiekê mo¿na podzieliæ na dwa dzia³y: terapeutyczno-opiekuñczy (pedagodzy, pracownik socjalny, terapeuci zajêciowi)
i rehabilitacyjno-medyczny (rehabi-

litanci i pielêgniarka).
Pod koniec sierpnia og³oszony zosta³ przetarg na wykonanie prac. Jak
mówi wiceburmistrz Maria Feliniak:
remont znacznie poprawi standard
rodowiskowego Domu Samopomocy, umo¿liwi prowadzenie dodatkowych warsztatów i zabiegów.

Jubilatka z Kad³uba

Wszystkim uczniom i wychowankom
¿yczymy samych sukcesów.
GZOiW

Sukcesy naszych
zawodników
sumo

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Siódemka w Strzelcach Op. odnieli wspania³y sukces
na Mistrzostwach Europy w Sumo Lozanna2009. Katarzyna Namylak
wywalczy³a br¹zowy medal w kadetkach do 50 kg i pi¹te miejsce w juniorkach do 50 kg. Maciej Bieliñski wywalczy³ siódme miejsce w kadetach
do 65 kg.

W dniu 28 sierpnia br. uroczystoæ 90. urodzin obchodzi³a Pani
Anna Weihs z Kad³uba. ¯yczenia jubilatce z³o¿y³ Burmistrz Tadeusz Goc,
Zastepca kierownika Urzêdu Stanu
Cywilnego Renata D³ugosz oraz So³tys Kad³uba Pani Gabriela Puzik i
Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej Stefan Koj.

Jubilatka jest w znakomitej formie, wygl¹da wietnie. Gocie przybyli na jubileusz mieli w¹tpliwoci czy
trafili w dobre miejsce, bo Pani Anna
absolutnie nie wygl¹da na swoje 90
lat. Na jej urodziny przyby³a liczna
rodzina: pi¹tka dzieci, dwadziecioro
wnucz¹t i dwadziecioro piêcioro prawnucz¹t.

90 lat Pani Marii

Talent i sukcesy zawodników trenuj¹cych pod okiem Waldemara Sobczyka, dostrze¿ono ju¿ wczeniej. Zarówno Kasia jak i Maciej otrzymuj¹
stypendia sportowe przyznane przez
Burmistrza Strzelec Opolskich. Gratulujemy m³odym sportowcom oraz
trenerowi znakomitych wyników.

Burmistrz
Strzelec Opolskich
informuje,

¿e na okres 27 sierpnia do 9 wrzenia 2009 na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego wywieszone zosta³o obwieszczenie nt. zakoñczonego postêpowania dowodowego,
prowadzonego w sprawie przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie
czterech elektrowni wiatrowych o
³¹cznej mocy 10MW oraz odcinka
przy³¹czeniowej linii elektroenergetycznej w Ro¿ni¹towie i Strzelcach
Opolskich. Obwieszczenie jest
równie¿ dostêpne na stronie http:/
/www.strzelceopolskie.pl/bip/index.php?id=1281.

19 sierpnia swoje 90-te urodziny
obchodzi³a Pani Maria Gruszka z
Szymiszowa. ¯yczenia jubilatce z³o¿y³ Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, So³tys Szymiszowa Engelbert Cioch oraz Z-ca kierownika
USC Renata D³ugosz.

Pani Maria jest emerytk¹ Urzêdu
Miejskiego. Pracê rozpoczê³a w 1945
roku, a na emeryturê przesz³a w 1978.
Przepracowa³a 33 lata w Referacie
Ogólno-Organizacyjnym. W imieniu
Rady Pracowniczej Urzêdu Miejskiego
Jan Bogusz ¿yczy³ Pani Marii wielu
kolejnych lat w zdrowiu.

