
W sobotê 8 sierpnia na terenie
Komendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej odby³y siê I Miê-
dzynarodowe Zawody Strzeleckie
Dru¿yn OSP. Na zaproszenie Zarz¹-
du OSP Strzelce Op. w zawodach
wziêli udzia³ stra¿acy z czeskiego

BURMISTRZ STRZELEC
OPOLSKICH informuje, ¿e dokonu-
je zmiany w og³oszeniu, które ukaza-
³o siê dnia 1 sierpnia 2009r. w Infor-
matorze Strzelec Opolskich, dotycz¹-
cym I ustnego przetargu nieograniczo-
nego na sprzeda¿ zabudowanej nieru-
chomo�ci gminnej p³o¿onej w Strzel-
cach Opolskich przy ulicy  Mickie-
wicza 17-19.
Modyfikacja dotyczy :
- wykre�lenia informacji,  i¿ nieru-

chomo�æ obci¹¿ona jest umow¹
najmu na lokal mieszkalny w bu-
dynku mieszkalnym,

- przesuniêcia  terminu przetargu
oraz terminu wniesienia wadium

W pi¹tek 7 sierpnia Burmistrz Ta-
deusz Goc spotka³ siê z Ma³gorzat¹
Szempliñsk¹ z Polskiej Agencji Infor-
macji i Inwestycji Zagranicznych oraz
Piotrem Regeñczukiem z Opolskiego
Centrum Obs³ugi Inwestora.

Wizyta wi¹za³a siê z audytem
wybranych terenów inwestycyjnych.
Go�cie odwiedzili trzy gminy w Wo-
jewództwie Opolskim, w tym Strzel-
ce Opolskie. Podczas spotkania bur-

Od 27 lipca 2009 do 8 sierpnia
trwa³ obóz sportowy dla sekcji ko-
szykówki, organizowany przez
Miêdzyszkolny Klub Sportowy i
Miêdzyszkolny O�rodek Sportowy.
W obozie udzia³ wziê³o 10 zawod-
ników i 25 zawodniczek w wieku
od 11 do 15 lat.

W czasie pobytu na obozie m³o-
dzie¿ zakwaterowana by³a w o�rod-
ku wypoczynkowym w Wêglowi-
cach. Zajêcia odbywa³y siê na hali
sportowej, boiskach zewnêtrznych
oraz na basenie przy Zespole Szkó³.
Uczestnicy obozu codziennie odby-
wali zajêcia treningowe, które obejmo-
wa³y 3 godz. zajêæ z koszykówki oraz
1,5 do 3 godz. zajêæ ogólnorozwojo-
wych na boiskach zewnêtrznych i na
basenie.

Oprócz wymienionych zajêæ dla
uczestników zgrupowania zorganizo-
wano wycieczki rowerowe i piesze,
zajêcia �wietlicowe, dyskoteki, kara-
oke, itp.

Zawody stra¿ackie

miasta Chlebicov.
Burmistrz wrêczy³ zwyciêskim

dru¿ynom i najlepszym zawodnikom
puchary, dyplomy i upominki. Po
zakoñczeniu zawodów go�cie posilili
siê stra¿ackim bigosem i pojechali
zwiedzaæ jednostkê OSP w Kad³ubie.

SPROSTOWANIE
OG£OSZENIA

Nowy termin przeprowadzenia
przetargu zosta³ wyznaczony na
dzieñ 29 pa�dziernika  2009r.

Nowy termin wniesienia wa-
dium zosta³ wyznaczony do dnia 23
pa�dziernika 2009r. do godz. 14.00
Pozosta³e warunki przetargu pozo-
staj¹ niezmienione.

Dodatkowych informacji udzielaj¹
pracownicy Referatu Gospodarki

Nieruchomo�ciami Gminnego
Zarz¹du Mienia

Komunalnego  Strzelcach Opolskich
ul. Zamkowa 2

tel. 0774619907
lub  077 4619908.

Audyt terenów
inwestycyjnych

mistrz zaprezentowa³ du¿y obszar na
wschód od miasta, przy drogach kra-
jowych 94 i 98. Grunty te zarz¹dzane
s¹ przez Agencje Nieruchomo�ci Rol-
nych i przeznaczone mog¹ byæ pod
dzia³alno�æ gospodarcz¹. Jak zapew-
ni³a przedstawicielka PAIiIZ, obszar
ten zostanie w³¹czony do bazy naj-
ciekawszych ofert inwestycyjnych w
Polsce.

Obóz koszykarski

Organizacja obozu wspó³finanso-
wana by³a ze �rodków finansowych
bud¿etu Gminy Strzelce Opolskie
przeznaczonych na realizacjê zadania

publicznego z zakresu sportu: �Pro-
pagowanie w�ród mieszkañców Gmi-
ny Strzelce Opolskie koszykówki.�

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 Strzel-
cach 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 przeznaczo-
na jest pod zabudowê us³ugow¹ o powierzchni sprzeda¿y nie przekraczaj¹cej
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 zobo-
wi¹zañ.    

Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci odby³ siê
dnia 3.07.2009r.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci wynosi  400.000 z³. (netto)
 
Przetarg odbêdzie siê dnia 30 pa�dziernika 2009r.  o godz. 10°° w siedzi-
bie Urzêdu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac My�liwca 1 (sala
konferencyjna).

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 lub obligacjach skarbowych z³o¿o-
nych do depozytu w kasie Urzêdu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac
My�liwca 1, najpó�niej do godz. 14°° w dniu 26 pa�dziernika  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 wyli-
cytowanej kwoty, powiêkszonej o nale¿ny podatek VAT w stawce 22%, naj-
pó�niej przed  podpisaniem umowy notarialnej sporz¹dzonej w ca³o�ci na jego
koszt,  której termin zostanie ustalony w ci¹gu 21 dni od daty zakoñczenia
przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy w razie uchylenia siê osoby wygrywaj¹-
cej przetarg od zawarcia  umowy sprzeda¿y. Wadium wp³acone przez pozosta-
³ych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji udzielaj¹ pracownicy Referatu Gospodarki Nie-
ruchomo�ciami Gminnego Zarz¹du Mienia Komunalnego w Strzelcach Opol-
skich ul. Zamkowa 2 tel. 077 4619908lub 0774619907.

Wyjazd na film pt. �ZA£OGA G�
Informacje: tel. 077 461 26 73

pi¹tek, 2009-08-21 godzina 9:00
miejsce: kino �Chemik�

Kêdzierzyn-Ko�le

***

Zawody �SI£ACZE 2009�
niedziela, 2009-08-23 godzina 14:00

miejsce: pl. ̄ eromskiego

***

Turniej Pi³ki No¿nej Dru¿yn
Podwórkowych �Po¿egnanie lata�

Informacje: tel. 077 461 20 60
�roda, 2009-08-26

miejsce: stadion miejski

***

Przywitanie roku szkolnego
� gry i zabawy dla dzieci

Informacje: tel. 077 461 20 60
czwartek, 2009-08-27

miejsce: stadion miejski

***

��wiat Walta Disneya�
� program dla dzieci

Informacje: tel. 077 461 26 73
pi¹tek, 2009-08-28 godzina 12:00
miejsce: sala widowiskowa SOK

***

Otwarty Turniej Pla¿owej
Pi³ki Siatkowej

sobota, 2009-08-29 godzina 12:00
miejsce: p³ywalnia odkryta

***

�Do¿ynki gminne
� Po¿egnanie lata 2009�

niedziela, 2009-08-30
miejsce: Kad³ub

***

�Po¿egnanie wakacji�
festyn dla dzieci

Informacje: tel. 077 461 26 73
niedziela, 2009-08-28 godzina 11:00

miejsce: boisko szkolne
� Ro¿ni¹tów

BURMISTRZ
STRZELEC OPOLSKICH

og³asza II ustny przetarg nieograniczony

Przypominamy o konkursie foto-
graficznym pod tytu³em �Wakacje w
Strzelcach Opolskich�.

Konkurs przeznaczony jest dla
wszystkich, którzy chc¹ pochwaliæ
siê ciekawymi zdjêciami zrobionymi
podczas tegorocznych wakacji na te-
renie Gminy Strzelce Opolskie.

Autorów najlepszych fotografii

Co,
Gdzie,
Kiedy?

Konkurs
fotograficzny

nagrodzimy upominkami oraz publi-
kacj¹ zdjêæ w �Informatorze Strzelec
Opolskich�.

Prace w formie elektronicznej
mo¿na nadsy³aæ drog¹ mailow¹ na ad-
res promocja@strzelceopolskie.pl lub
dostarczyæ osobi�cie do pokoju nr 4
w Ratuszu w nieprzekraczalnym ter-
minie do 31 sierpnia br.

Zapraszamy!

INFORMATOR  STRZELEC  OPOLSKICHVIII


