
INFORMATOR  STRZELEC  OPOLSKICH III

�Bhutan - Himalajskie Królestwo Buddyzmu Diamentowej Drogi� �
prezentacja zdjêæ i prelekcja Macieja Wyszyñskiego

pi¹tek, 2009-12-04, godzina 18:00
miejsce: sala nr 2 SOK

Otwarty Barbórkowy Turniej Tenisa Sto³owego
sobota, 2009-12-05, godzina: 10:00

miejsce: hala Sportowa, Pl. ̄ eromskiego 5a

Jarmark Bo¿onarodzeniowy
od 5 do 23 grudnia 2009

miejsce: Plac S. ̄ eromskiego

Miko³ajkowy Turniej Sportowy � gry i zabawy dla dzieci
niedziela, 2009-12-06, godzina: 11:00

miejsce: hala Sportowa, Pl. ̄ eromskiego 5a

Miko³ajkowe przedstawienie pt. ��wiêty Miko³aj�
niedziela, 2009-12-06, godzina: 15:00

miejsce: sala widowiskowa SOK
wiêcej na www.sok.strzelceopolskie.pl

Bajkowy Miko³aj w bibliotece
pi¹tek, 2009-12-11, godzina: 11:00
miejsce: sala widowiskowa SOK

�Mi³o�æ i wspó³czucie w buddyzmie�
� wyk³ad nauczyciela buddyzmu Marka Witka

pi¹tek, 2009-12-11, godzina: 18:00
miejsce: sala nr 2 SOK

Otwarte zajêcia tenisa sto³owego dla mieszkañców
Gminy Strzelce Opolskie

niedziela, 2009-12-13, godzina: 10:00
miejsce: hala Sportowa, Pl. ̄ eromskiego 5a

XX Jubileuszowy Strzelecki Bieg Uliczny
im. Euzebiusza Ferta na dystansie 15 km.

sobota, 2009-12-19, godzina: 11:00
miejsce: Trasa: ul. Chopina, Pl. ¯eromskiego, ul. Ko�ciuszki,
ul. Powstañców �l., ul. 1 Maja, ul. Habryki, ul. Dworcowa,

ul. Pi³sudskiego, ul. B. Chrobrego, ul. Jordanowska,
ul. Ks. Wajdy, Pl. ¯eromskiego (5 x pêtla).

Regulamin i zapisy na www.maratonypolskie.pl oraz w biurze referatu

Eleni - Koncert kolêd
poniedzia³ek, 2009-12-29, godzina: 18:00

Ko�ció³ pw. �w. Wawrzyñca

Wielka Gala Sylwestrowa
z �Salonow¹ Orkiestr¹ Johanna Straussa�

czwartek, 2009-12-31, godzina: 21:30
miejsce: sala widowiskowa SOK

wiêcej na www.sok.strzelceopolskie.pl

Co, gdzie, kiedy?

Grupa obywatelska www.strzelczaniewbanderze.blox.pl organizuje wy-
jazd na �wiêto naszego miasta partnerskiego Bandera w Teksasie, USA

Termin wstêpny: 25 sierpieñ - 8 wrzesieñ 2010 r .
 
 Warunki obowi¹zuj¹ce wszystkich uczestników wymiany:
- pokrycie biletu lotniczego ok.2900 z³
- deklaracja przyjêcia go�ci w swoim domu - czynne i finansowe

(ok.500 z³), zaanga¿owanie siê w rewizytê w roku 2011
Koszty dodatkowe:
350 z³ - wiza, ok.400 z³ - koszty organizacyjne, transfer, ubezpieczenie,

drobne upominki.
Wszystkie pozosta³e koszty pokrywa strona zapraszaj¹ca.
Dla uczniów rekrutacjê prowadz¹ dyrektorzy szkó³.

Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê
w czwartek 10 grudnia o godz.18.30 w restauracji �Browar�.

Informacja
Grupa uczniów ZSZ nr 1 w Strzel-

cach Opolskich, funkcjonuj¹ca pod
nazw¹ Grupa Elektrodemonta¿, bie-
rze udzia³ w konkursie �Drugie ¿ycie
elektro�mieci�. Jest to konkurs or-
ganizowany przez Europejsk¹ Platfor-
mê Recyklingu.

Celem konkursu jest podniesienie
poziomu wiedzy i �wiadomo�ci �ro-
dowisk szkolnych i spo³eczno�ci lo-
kalnych w zakresie zasad postêpowa-
nia z ZSEE (zu¿ytym sprzêtem elek-
trycznym i elektronicznym).

Konkurs ma charakter ogólnopol-
skiej, miêdzyszkolnej rywalizacji ze-
spo³owej o nagrodê GrandPrix EPR,
gdzie Zespó³ Konkursowy sk³ada siê
z uczniów jednej szko³y.

Zespo³y szkolne bior¹ce udzia³ w
konkursie maj¹ do wype³nienia zada-
nia maj¹ce na celu przeprowadzenie
uczestników przez procesy decyzyj-
ne i problemy realizacyjne zwi¹zane
z zasadami postêpowania z ZSEE.
Ostatnim zadaniem konkursu bêdzie
zbiórka tego sprzêtu.

Zbiórki sprzêtu

W zwi¹zku z tym, uczniowie
chcieliby Pañstwa zachêciæ do udzia-
³u w organizowanej zbiórce ZSEE,
czyli Zu¿ytego Sprzêtu Elektryczne-
go i Elektronicznego.

Zbiórka odbêdzie siê 11 grudnia
w ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich w
godzinach od 8:00 � 16:00.
Natomiast 12 grudnia zbiórka bêdzie
przebiegaæ w piêciu punkach w Strzel-
cach Opolskich.

W tym dniu elektroodpady bêdzie
mo¿na oddawaæ na ulicy �wierczew-

Porz¹dek w mie�cie!
skiego w punkcie zbiórki
ZSEE; na placu Targo-
wym; na ulicy Rychla; na
placu ̄ eromskiego oraz w
ZSZ nr 1 w budynku
przy ulicy Ko�ciuszki.
Do czasu tej¿e akcji pro-
wadzony bêdzie dy¿ur
telefoniczny w godzinach
od 15:00 � 21:00 pod nu-
merami telefonu:
504556079, 509819271 i
508663331.

Patronami akcji s¹:
Burmistrz Strzelec Opol-
skich Tadeusz Goc oraz
Dyrekcja Zespo³u Szkó³
Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich, a
tak¿e Wydzia³ Gospodar-
ki Mieniem Komunalnym
i Ochrony �rodowiska.

S³owniczek
Elektro�mieci to zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny. S¹ nimi nie-

u¿ywane, przestarza³e lub zepsute pralki, lodówki, telefony, �wietlówki i
¿arówki energooszczêdne, telewizory, sprzêt audio, ¿elazka, telefony, wier-
tarki i inne podobne sprzêty.
Od koñca pa�dziernika 2005 mamy obowi¹zek oddawaæ zu¿yty sprzêt elek-
tryczny i elektroniczny zbieraj¹cemu taki sprzêt, bo przecie¿ i tak nam siê on
nie przyda, a za wyrzucanie do �mietnika komputera czy telefonu komórko-
wego mo¿na zostaæ ukaranym grzywn¹ od 50 do 5000 z³otych!

Elektro�mieci mo¿na bezp³atnie oddaæ w specjalnie utworzonych punk-
tach zbierania, albo mo¿na siê ich pozbyæ w sklepie, ale tylko przy zakupie
nowego sprzêtu tego samego typu, np. mo¿esz oddaæ stary telewizor, gdy
kupujesz nowy.
Odpady elektryczne i elektroniczne s¹ zasadniczo niebezpieczne dla �rodo-
wiska, a to ze wzglêdu na stosowane w nich zwi¹zki metali takich jak rtêæ,
kadm czy brom. Do tego z pewnych odpadów (jak np. zu¿yte �wietlówki)
mo¿na wykorzystaæ nawet do 80% przy produkcji nowych rzeczy. Wyrzu-
canie wiêc zu¿ytego sprzêtu jest niezdrowe i niezgodne z prawem.

Grupa Elektrodemonta¿

GMINNY  ZARZ¥D  MIENIA  KOMUNALNEGO
W  STRZELCACH  OPOLSKICH  ul.  ZAMKOWA  2

OG£ASZA
PISEMNY   PRZETARG   NIEOGRANICZONY

na najem lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w Strzelcach Opolskich przy ul. Rynek 14
Przedmiotem przetargu jest lokal u¿ytkowy o powierzchni u¿ytkowej 165,36 m2 wraz z przynale¿n¹ do lokalu piwnic¹ o
powierzchni 35,23 m2 po³o¿ony przy ul. Rynek 14 w Strzelcach Opolskich, sk³adaj¹cy siê z trzech pomieszczeñ.
Lokal wyposa¿ony jest w instalacjê wodno � kanalizacyjn¹, instalacjê elektryczn¹ i instalacjê centralnego ogrzewania.

Stawka czynszu wywo³awczego za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej wynosi 25,00 z³ + 22% VAT.
Otwarcie ofert (czê�æ jawna przetargu) nast¹pi w dniu 11 grudnia 2009 r. godz. 11.30 w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich, pl. My�liwca 1 (sala USC)
I. Warunkiem udzia³u w przetargu jest:
1. Wp³ata wadium w wysoko�ci 4000,00 z³ na konto GZMK nr 56 8907 1089 2002 0090 6908 0002 w Banku Spó³dziel-
czym w Le�nicy Oddzia³ w Strzelcach Opolskich, najpó�niej do dnia 9 grudnia 2009 r. Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê
datê wp³ywu �rodków pieniê¿nych na podane konto.
2. Z³o¿enie oferty w terminie do dnia 9 grudnia 2009 r. w sekretariacie Gminnego Zarz¹du Mienia Komunalnego w
Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, w zamkniêtej kopercie opatrzonej napisem �Przetarg na najem lokalu u¿ytkowego
po³o¿onego w Strzelcach Opolskich przy ul. Rynek 14�.
3. Obecno�æ oferenta w czê�ci jawnej przetargu.
II. Oferta powinna zawieraæ:
1. Nazwê i adres oferenta.
2. Datê sporz¹dzenia oferty.
3. O�wiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ.
4. Oferowan¹ stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu.
5. Deklaracja przewidywanej dzia³alno�ci prowadzonej w lokalu.
6. Dowód wp³aty wadium.
III. Kryteria wyboru oferty.
Preferowane bêd¹ oferty:
a) deklaruj¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie sprzeda¿y ksi¹¿ek czasopism i materia³ów pi�mienniczych,
b) deklaruj¹ce najwy¿sz¹ stawkê za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu.
W przypadku uznania z³o¿onych ofert za równorzêdne rozstrzygniêcie przetargu nast¹pi po licytacji ustnej w terminie
okre�lonym przez Komisjê Przetargow¹.
Wadium przepada na rzecz Gminnego Zarz¹du Mienia Komunalnego w razie uchylenia siê osoby wygrywaj¹cej przetarg od
zawarcia umowy najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu.
Lokal zostanie udostêpniony do ogl¹dania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Gminnym Zarz¹dem Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich tel. 77 461 99 11.
Pe³na tre�æ og³oszenia dostêpna jest równie¿ na stronie internetowej: www.gzmk.strzelceopolskie.pl
Dodatkowych informacji udzielaj¹ pracownicy Referatu Gospodarki Mieszkaniowej Gminnego Zarz¹du Mienia Komunalne-
go w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2, tel. 77 461 99 06.

Burmistrz Strzelec Opolskich
zaprasza do sk³adania ofert na wykonanie zadania

�Prowadzenie targowiska miejskiego
oraz szaletów miejskich w Strzelcach Opolskich�

Oferty powinny zawieraæ:
- podstawowe informacje o firmie,
- informacje o do�wiadczeniach w realizacji podobnych przedsiêwziêæ oraz o osobach wykonuj¹cych funkcje zarz¹dcy i

inkasentów,
- miesiêczne wynagrodzenie brutto za zarz¹dzanie targowiskiem miejskim i szaletami miejskimi.

W referacie Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Urzêdu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.strzelceopol-
skie.pl dostêpne s¹ szczegó³owe informacje o przedmiocie zamówienia oraz o wymaganiach wobec oferentów.

Propozycje nale¿y sk³adaæ do dnia 11 grudnia 2009 r. w referacie Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Urzêdu Miejskie-
go w Strzelcach Opolskich, pl. My�liwca 1,  pokój 4, tel. +77 404 93 58.
Do dnia 15 grudnia 2009 r. ka¿dy z przyjmuj¹cych zaproszenie zostanie poinformowany o dalszym trybie postêpowania.

Z g³êbokim ¿alem przyjêli�my wiadomo�æ o �mierci

Pana Józefa Fia³kowskiego

Pogr¹¿onej w smutku Rodzinie
sk³adamy

kondolencje oraz szczere wyrazy wspó³czucia.

Burmistrz
Strzelec Opolskich

Tadeusz Goc

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich

Teresa Smoleñ


