
26 listopada w �wietlicy wiejskiej
w Kalinowicach odby³a siê narada
Burmistrza Strzelec Opolskich z so³-
tysami z terenu Gminy Strzelce Opol-
skie. Rozpoczêto j¹ minut¹ ciszy za
zmar³ych so³tysa Rozmierzy Stefana
Witonia oraz przewodnicz¹cego Rady
So³eckiej w Kalinowicach Sylwestra
Jañczyka.

Nagrody dla so³ectw
Pierwszym punktem narady by³o

og³oszenie wyników VII edycji
�Otwartego konkursu na zbiórkê od-
padów komunalnych typu: szk³o,
makulatura i plastik�. W konkursie
uczestniczy³o 17 so³ectw. Zwyciêz-
cami konkursu zostali:
I � Niwki  � nagroda pieniê¿na o war-
to�ci � 2100 z³
II � Nowa Wie�  � nagroda pieniê¿na
o warto�ci � 1 700 z³
III � Kalinowice  � nagroda pieniê¿-
na o warto�ci � 1 400 z³

So³tysi o problemach
W nastêpnym punkcie so³tysi kie-

rowali swoje zapytania do przedsta-
wicieli jednostek obs³uguj¹cych wie�.

P³u¿nica Wielka
� Edmund Popanda

- pytanie skierowane do przedsta-
wicieli Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii, dotycz¹ce programu
zwalczania choroby Aujeszkyego u
�wiñ.

Przedstawicielka Inspektoratu
Weterynarii odpowiedzia³a, i¿ pro-
gram polega g³ównie na ocenie i moni-
toringu sytuacji epizootycznej w sta-
dach posiadaj¹cych lochy i knury. Do
tej pory zorganizowano 3 akcje po-
bierania próbek do badañ. Nastêpnym
etapem bêdzie monitoring oraz pro-
wadzenie badañ w�ród 1/3 stada. Pro�-
ba, aby wszystkie lochy i knury by³y
indywidualnie oznakowane.

Nowa Wie� � Teresa Solecka
- sprawa poszerzenia zbiórki pla-
stiku o folie rolnicze.
Informacji udzieli³ Prezes PUKiM Jan
Cholewa � wywóz folii rolniczych i
przemys³owych nale¿y ustaliæ z
Przedsiêbiorstwem Us³ug Komunal-
nych i Mieszkaniowych.

Adamowice � Janusz Baczyñski
- poruszy³ sprawê dotycz¹c¹ pale-
nia �mieci oraz przeprowadzania kon-
troli u osób, które nie zawar³y umów

Narada z so³tysami

na wywóz �mieci.
Kierownik Referatu Gospodarki i

Ochrony �rodowiska Krystyna Mo�
poinformowa³a, i¿ do osób, które nie
zawar³y umów wys³ano pisma oraz
przeprowadzono u tych osób kontro-
lê.

Sucha � Bogus³aw Farion
- pro�ba do PKS-u o wprowadze-
nie wspólnej polityki informacyjnej,
- zapytanie w sprawie w³asno�ci przy-
stanków,

Pan Antoni Karecki poinformo-
wa³, i¿ tylko 3 przystanki w gminie
nale¿¹ do PKS-u, pozosta³e s¹ w³a-
sno�ci¹ so³ectwa. Istnieje równie¿
mo¿liwo�æ uzyskania pomocy finan-
sowej na zakup materia³ów przezna-
czonych na renowacjê przystanków.

Szymiszów Osiedle
� Marek Wojs

- pro�ba o wyczyszczenie pobo-
czy na drodze powiatowej pocz¹w-
szy od Szymiszowa w kierunku Su-
chej.

Pan Andrzej Ful ze Starostwa Po-
wiatowego odpowiedzia³, ¿e wycin-
ka krzewów na danym odcinku zo-
stanie zaplanowana na przysz³y rok.
Zapewni³ równie¿, i¿ Starostwo prze-
znaczy wiêksze nak³ady na bie¿¹ce
utrzymanie dróg, wycinkê drzew i
odwodnienie dróg. Przedstawi³ rów-
nie¿ informacjê o wa¿niejszych zada-
niach zrealizowanych w bie¿¹cym
roku.

Po wys³uchaniu wszystkich pro-
blemów, z którymi siê borykaj¹ so-
³ectwa, Zastêpca Burmistrza Józef
Kampa omówi³ przygotowane mate-
ria³y, które otrzymali so³tysi.

Kolejnym punktem by³o wrêcze-
nie za�wiadczeñ o wyborze na so³ty-
sa. Za�wiadczenia z r¹k Burmistrza
otrzyma³y Pani Ró¿a Wilim oraz Pani
Teresa Szopa.

Co wa¿nego w Gminie
Burmistrz Tadeusz Goc omówi³

projekt bud¿etu gminy na 2010 r. oraz
sprawy zwi¹zane z budow¹ basenu
(zakoñczono procedurê dotycz¹c¹ re-
alizacji budowy Centrum Rekreacji
Wodnej i Sportu � zakoñczenie budo-
wy pierwszej czê�ci � listopad 2011),
kanalizacji (projekt zosta³ zatwierdzo-

W �rodê 25 listopada w sali na-
rad Gminnego Zarz¹du O�wiaty i
Wychowania przy ul. Wa³owej od-
by³a siê XLI sesja Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich.

Podczas sesji radni podjêli uchwa³y
w sprawach:
1) zmieniaj¹cej Uchwa³ê Nr XXX/

255/08 Rady Miejskiej w Strzel-
cach Opolskich z dnia 30 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia bu-
d¿etu gminy na 2009r.,

2) okre�lenia wysoko�ci stawek po-
datku od nieruchomo�ci,

3) okre�lenia wysoko�ci stawek po-
datku od �rodków transporto-
wych,

4) zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XIV/114/
07 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 28 listopada
2007r. w sprawie inkasa op³aty
od posiadania psów,

5) zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XVI/185/
03 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 10 grudnia
2003r. w sprawie zarz¹dzenia po-
boru podatków rolnego, le�nego i
od nieruchomo�ci w drodze inka-
sa oraz okre�lenia inkasentów i
wysoko�ci wynagrodzenia za in-
kaso,

6) Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych na rok 2010,

7) przyjêcia programu wspó³pracy

Gminy Strzelce Opolskie z or-
ganizacjami pozarz¹dowymi i in-
nymi podmiotami prowadz¹cy-
mi dzia³alno�æ po¿ytku publicz-
nego na rok 2010,

8) zmiany statutu Gminnego Za-
rz¹du O�wiaty i Wychowanie w
Strzelcach Opolskich,

9) miesiêcznych op³at za �wiadcze-
nia prowadzonych przez gminê
przedszkoli publicznych,

10) zamiaru utworzenia i prowadze-
nia przez gminê Strzelce Opol-
skie liceum ogólnokszta³c¹cego,

11) zmieniaj¹cej Uchwa³y Rady
Miejskiej w Strzelcach Opol-
skich Nr XXXIX/257/01 z dnia
4 kwietnia 2001r. okre�laj¹c¹ za-
sady sprzeda¿y gminnych loka-
li mieszkalnych,

12) wyra¿enia zgody na udzielenie
bonifikat zwi¹zanych ze sprze-
da¿¹ lokali mieszkalnych,

13) opinii odno�nie przekszta³cenia
poprzez likwidacjê dzia³alno�ci
Samodzielnego Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych im. Ks. Bisku-
pa Józefa Nathana w Branicach.

Kolejnym punktem obrad by³o
przekazanie informacji w sprawie
obowi¹zuj¹cych stawek podatku rol-
nego i le�nego oraz op³aty od posia-
dania psów na 2010 r.
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27 listopada w sali widowiskowej
Strzeleckiego O�rodka Kultury odby³a
siê VI Gimnazjada Ekologiczna. Gim-
nazjada jest podsumowaniem Progra-
mu Edukacji Ekologicznej �Okiem
M³odego Ekologa V�, który jest reali-
zowany w Publicznym Gimnazjum nr
1 w Strzelcach Op. od stycznia do
grudnia 2009 roku. Autorkami progra-
mu s¹ Irena Kaliciak i Ma³gorzata Pie-
chaczek. Program otrzyma³ dofinan-
sowanie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu.

W gimnazjadzie wziê³y udzia³:
Publiczne Gimnazjum im. �w. Jaka
Odrow¹¿a w Izbicku
Publiczne Gimnazjum  im. Johannesa
Nuciusa w Jemielnicy
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzel-
cach Op.
Publiczne Gimnazjum z Oddz. Dwu-
jêzycznymi w Strzelcach Op.
Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a
II w Szymiszowie.

Dru¿yny z³o¿one z trzech gim-
nazjalistów zmaga³y siê w piêciu kon-
kurencjach. Turniej rozpocz¹³ siê kon-
kursem wiedzy ogólno przyrodniczej
z elementami ochrony �rodowiska.

Pó�niej dru¿yny wziê³y udzia³ w po-
kazie mody ekologicznej, ka¿da z nich
zaprezentowa³a kreacjê wieczorow¹.
Kolejnym zadaniem by³o przygoto-
wanie i zaprezentowanie skeczu, baj-
ki lub przedstawienia z przes³aniem
ekologicznym, pó�niej dru¿yny w
formie piosenki przedstawi³y rekla-
mê szkolnych dzia³añ proekologicz-
nych. Zespo³y przygotowa³y tak¿e
prace plastyczne pt.: �Ciekawe zak¹t-
ki mojej okolicy. Miejsca, które warto
zobaczyæ lub ocaliæ��

Wszystkie dru¿yny zaprezento-
wa³y siê jako wszechstronne, �wiet-

Sesja Rady Miejskiej
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nie przygotowane, zgrane zespo³y.
Ostatecznie, po wyrównanej rywa-
lizacji i dogrywce pierwsze miejsce
zajê³a dru¿yna z Jemielnicy, drugie
by³o gimnazjum z Izbicka, trzecie
Gimnazjum z Oddz. Dwujêzyczny-
mi, czwarte miejsce zajêli gospoda-
rze, a pi¹te Publiczne Gimnazjum im.
Jana Paw³a II w Szymiszowie.

W holu Strzeleckiego O�rodka
Kultury mo¿na zobaczyæ wystawê
z realizacji projektu oraz wspomnie-
nia z wcze�niejszych gimnazjad.
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