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Nowe mieszkania
na poddaszu

Jarmark
zapowiada siê
wyj¹tkowo
Tegoroczny Jarmark Bo¿onarodzeniowy w Strzelcach Opolskich zapowiada siê, jak zwykle, bardzo ciekawie. Drewniane domki handlowe,
szopka z ¿ywymi zwierzêtami, codzienne wystêpy na scenie, kawiarenka ze wi¹tecznym grzañcem, to
wszystko czeka na mieszkañców pomiêdzy Miko³ajem, a Wigili¹ na Placu
¯eromskiego. W tym roku nowoci¹
ma byæ specjalna nowa choinka wi¹teczna oraz piêkniejsze iluminacje.

Urz¹d Miejski realizuje zadanie
Adaptacja strychu na mieszkania
przy ul. Krakowskiej 3, dziêki któremu zasób lokali komunalnych powiêkszy siê o cztery nowe mieszkania.
Od strony podwórka powstan¹
dwie tzw. kawalerki o powierzchni
ok.36 m kw - mówi Wanda Pinkas z
referatu Inwestycyjno-Technicznego
Urzêdu Miejskiego - Od strony ulicy
Krakowskiej uzyskamy dwa nieco

wiêksze mieszkania, sk³adaj¹ce siê z
przedpokoju, ³azienki, pokoju z aneksem kuchennym i pokoju. Na poddaszu bêdzie tak¿e wydzielona ma³a suszarnia dla mieszkañców kamienicy.
Wykonawc¹ robót jest Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Styl Romana
Sprancela z Osieka. Termin zakoñczenia prac ustalony jest na 24 listopada.
Do koñca roku powinny zostaæ zakoñczone tzw. odbiory oraz uzyskane
pozwolenie na u¿ytkowanie lokali.
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Basen za 13 milionów
W dniu 19 padziernika zakoñczy³ siê kolejny etap drugiego postêpowania na wybudowanie Centrum
Rekreacji Wodnej w Strzelcach Opolskich. Burmistrz, po zakoñczonej aukcji elektronicznej, dokona³ wyboru
najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z
przepisami prawa decyzja ta mo¿e,
w ci¹gu 7 dni, zostaæ oprotestowana
przez pozosta³e firmy.

tylko 4 wziê³o w niej udzia³. Ubiegaj¹ce siê firmy a¿ 25 razy poprawia³y
swoje oferty. Rozstrzygniêcie aukcji
nast¹pi³o w ostatnich sekundach, kiedy trzy firmy w sposób znacz¹cy
poprawi³y swoje oferty, a najkorzystniejsz¹ kwotê w wysokoci 13,1 milionów z³otych zaproponowa³o konsorcjum, którego liderem jest strzelecka firma Adamietz.

Postêpowanie prowadzone jest w
trybie przetargu ograniczonego i ju¿
na etapie og³oszenia postêpowania
zadecydowano, ¿e zakoñczy siê aukcj¹ elektroniczn¹. Aukcja trwa³a 45
min. i zosta³a przeprowadzona przez
niezale¿ny podmiot, posiadaj¹cy platformê aukcyjn¹. Do aukcji zaproszono piêciu wykonawców, przy czym

Wybrane konsorcjum wykona
dokumentacje ca³ego centrum wodnego oraz wybuduje I etap inwestycji 
halê basenow¹ z 25 metrowym basenem p³ywackim, basenem do nauki
p³ywania wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹. Budowa tej czêci obiektu zakoñczona zostanie do 15 listopada
2011 roku.
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Co, gdzie, kiedy?
Przemijanie - wernisa¿ wystawy Ko³a Plastycznego SOK
Prace m³odych artystów plastyków s¹ plonem warsztatów
zorganizowanych przez SOK w B³otnicy Strzeleckiej na prze³omie
czerwca i lipca podczas tegorocznych wakacji.
Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ do 23 listopada br.
pi¹tek, 2009-10-23, godzina: 17:00
miejsce: Galeria SOK
Otwarty Bieg Prze³ajowy na dystansie 6 km
niedziela, 2009-10-25, godzina: 12:00
miejsce: Park Miejski w Strzelcach Opolskich
Bazyliszek- spektakl dla dzieci w wyk. Studia Art-Re
niedziela, 2009-10-25, godzina: 16:00
miejsce: Sala widowiskowa SOK
wstêp 3 z³
(sprzeda¿ biletów w dniu przedstawienia od godz. 15:00
w kawiarence internetowej).
Lech, Czech i Rus- przedstawienie dla szkó³
wtorek, 2009-10-27, godzina: 10:00
miejsce: Sala widowiskowa SOK
Spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem
roda, 2009-10-28, wstêp wolny
godzina: 9:00 - Sala widowiskowa Strzeleckiego Orodka Kultury
godzina: 11:30 - Filia Biblioteczna w Kad³ubie
Metal Night vol. 4- koncert
pi¹tek, 2009-10-30, godzina: 19:00
miejsce: Sala widowiskowa SOK

Jarmark to równie¿ mo¿liwoæ
zrobienia interesów przez przedsiêbiorców. Firmy handlowe, gastronomiczne i us³ugowe, chêtne do wspó³pracy, proszone s¹ o kontakt z referatem Inicjatyw Gospodarczych strzeleckiego Urzêdu Miejskiego, tel. 077
404 93 57 lub 58.
Zapraszamy tak¿e sponsorów,
chêtnych do zareklamowania siê na jarmarkowej choince.

Konserwacje
rowów
Ka¿dego roku Gmina wykonuje
konserwacje licznych rowów, celem
zmniejszenia ryzyka podtopieñ gruntów i posesji s¹siaduj¹cych z rowami
oraz le¿¹cych poni¿ej. Zagro¿enie
zwiêksza siê zw³aszcza w okresie nasilonych deszczy i roztopów. Obecnie realizowane s¹ dwa tego typu zadania.
W Ligocie Górnej konserwacja
rowu o d³ugoci 280 m stanowi uporz¹dkowanie wód opadowych i roztopowych w tym rejonie. Ponadto
wykonana zostanie obudowa 6 metrowego przepustu o rednicy 800
mm, stanowi¹cego wjazd na pole.
Rów A-4 w rejonie ul. Budowlanych i ogródków dzia³kowych. Konserwacja stanowi kontynuacjê prac z
poprzednich lat i g³ównie stanowi zabezpieczenie skarp po obydwu stronach rowu. D³ugoæ odcinka podlegaj¹cego konserwacji wynosi 50 mb.
Wykonano czyszczenie przepustu
przy wjedzie na ogródki dzia³kowe i
aktualnie woda swobodnie sp³ywa z
ogródków. Wzmocnione zosta³y
przyczó³ki przepustu.

Krzysztof Petek (ur. 1970) to autor powieci sensacyjnoprzygodowych, reporta¿ysta, organizator wypraw i szkó³
przetrwania. Prowadzi³ harcerski Oddzia³ Specjalny.
Uczestnicz¹c w szkoleniach organizowanych przez oddzia³y
antyterrorystyczne, przeszed³ szkolenia survivalu, walki
wrêcz, psychologii sytuacji krytycznych. Dziennikarzem
zosta³ w drugiej klasie liceum. Studia politologiczne ze
specjalizacj¹ dziennikarsk¹ ukoñczy³ w 1994 na Wydziale
Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach.
Pracowa³ w studiu radiowym, dla Telewizji Katowice przygotowywa³ programy dla dzieci. Wspó³praca z Wydawnictwem Siedmioróg przynios³a efekt w postaci serii PORACHUNKI Z PRZYGOD¥. Dla Ossolineum pisze seriê CZARNY KUFER, pozosta³e
ksi¹¿ki wydaje Agencja WORD-PRESS. Od roku 2001 jest cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich, wspó³organizatorem Miêdzynarodowego Festiwalu Poezji POECI
BEZ GRANIC. W roku 2007 zosta³ wiceprezesem Dolnol¹skiego Oddzia³u ZLP. Na
spotkaniach autorskich promuje tak¿e zdrowy styl ¿ycia i aktywnoæ spo³eczn¹.
Walczy z postawami patologicznymi, organizuj¹c wyk³ady i wyprawy dla m³odzie¿y.
Uczestniczy w akcji Ca³a Polska czyta dzieciom. Prowadzi miêdzynarodowe szkolenia literackie i dziennikarskie, a tak¿e koncerty, akcje Noc w bibliotece czy Noc
detektywów.

DO WYNAJÊCIA SALA GIMNASTYCZNA w HALI SPORTOWEJ
przy pl. ¯eromskiego 5a w Strzelcach Opolskich
W rody w godzinach 18.00-19.00
W czwartki w godzinach 17.00-18.00 i 20.00-21.00
Informacje: Referat Sportu i Rekreacji, Strzelce Opolskie,
pl. ¯eromskiego 5a, tel. 077 461 21 81

Sezon grzewczy  poradnik zachowañ
Podstawowe zasady bezpieczeñstwa po¿arowego

W zakresie eksploatacji urz¹dzeñ elektrycznych:
- nie stosuj bezpieczników o wiêkszej mocy ni¿ dopuszczalna, nie naprawiaj ich,
- u¿ywaj tylko tyle odbiorników
pr¹du elektrycznego na ile obliczono
moc instalacji elektrycznej - nadmierne obci¹¿enie instalacji powoduje przegrzewanie siê kabli i przewodów oraz
wypalanie styków w gniazdkach i
puszkach rozga³ênych; jednoczesne
w³¹czenie opiekacza, ¿elazka i czajnika powoduje du¿e obci¹¿enie eksploatowanej instalacji,
- nie u¿ywaj urz¹dzeñ uszkodzonych,
- zlecaj przegl¹dy techniczne urz¹dzeñ elektrycznych i gazowych wy³¹cznie osobom uprawnionym do ich
wykonywania,
- nie ustawiaj sprzêtu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych
rega³ach, na pó³kach ob³o¿onych
ksi¹¿kami i innymi materia³ami palnymi - przez powolne i d³ugotrwa³e
nagrzewanie zakurzonych przedmiotów mo¿e dojæ do ich zapalenia,

- nie wykonuj prowizorycznych
pod³¹czeñ do instalacji elektrycznej,
- u¿ywaj tylko urz¹dzeñ elektrycznych posiadaj¹cych krajowe atesty i
dopuszczenia,
- nie ustawiaj elektrycznych urz¹dzeñ grzewczych w pobli¿u materia³ów palnych (mebli, firanek, itp.) - zachowaj odleg³oæ minimum 50 cm.
W zakresie eksploatacji urz¹dzeñ gazowych:
- w mieszkaniu przechowuj nie
wiêcej ni¿ 2 nie pod³¹czone do urz¹dzeñ gazowych butle gazowe, o ³adunku nie przekraczaj¹cym 11 kg ka¿da,
- nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poni¿ej poziomu terenu (np. w piwnicach), poniewa¿ gaz propan-butan jest ciê¿szy
od powietrza, mo¿e zalegaæ w pomieszczeniu gro¿¹c wybuchem,
- nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w urz¹dzeniach gazowych,
w przypadku braku wystarczaj¹cej
iloci powietrza, nast¹pi niezupe³ne
spalanie gazu, którego produktem
mo¿e byæ truj¹cy, niewyczuwalny tle-

nek wêgla (CO),
- zlecaj okresowe czyszczenie kana³ów kominowych i wentylacyjnych
 niedro¿ne mog¹ byæ przyczyn¹
miertelnych zatruæ tlenkiem wêgla,
szczególnie podczas k¹pieli w ³azienkach wyposa¿onych w gazowe ogrzewacze wody,
- nie ogrzewaj pomieszczeñ kuchni¹ gazow¹ - takie praktyki mog¹ siê
skoñczyæ powa¿nym zatruciem organizmu,
- u¿ywaj kuchni gazowej z wy³¹cznikiem przeciwwyp³ywowym,
- u¿ywaj urz¹dzeñ gazowych posiadaj¹cych krajowe atesty i dopuszczenia.
Ka¿dego roku z powodu zatrucia
tlenkiem wêgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesi¹t
osób. Bardzo czêsto nie ma to zwi¹zku z powstaniem po¿aru, a wynika
jedynie z niew³aciwej eksploatacji
budynku i znajduj¹cych siê w nim
urz¹dzeñ grzewczych. Przypadki zatrucia czadem nasilaj¹ siê w okresie
sezonu grzewczego.
ród³o: www.straz.gov.pl

