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Co, gdzie, kiedy?

Jubileusze Z³otych Godów
pi¹tek, 2009-11-06, godzina: 13:00

miejsce: sala USC

Otwarte zajêcia tenisa sto³owego dla mieszkañców
Gminy Strzelce Op.

niedziela, 2009-11-08, godzina: 10:00
miejsce: hala sportowa, Plac ¯eromskiego 5a w Strzelcach Op.

Uroczyste obchody �wiêta Niepodleg³o�ci
�roda, 2009-11-11, godzina: 09:00 � msza �wiêta, godz. 10:15

� z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem �Ofiarom wojen i przemocy�
miejsce: ko�ció³ pw. �w. Wawrzyñca, Rynek

Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci
�roda, 2009-11-11, godzina: 11:00

miejsce: hala sportowa, Plac ¯eromskiego 5a w Strzelcach Op.

Jubileusze Z³otych Godów
pi¹tek, 2009-11-13, godzina: 13:00

miejsce: sala USC

koncert z cyklu 4 pory rocka �RockJesieñ�
pi¹tek, 2009-11-13, godzina: 19:00

miejsce: sala widowiskowa Strzeleckiego O�rodka Kultury

Otwarte zajêcia tenisa sto³owego dla mieszkañców
Gminy Strzelce Op.

sobota, 2009-11-14, godzina: 10:00
miejsce: hala sportowa, Plac ¯eromskiego 5a w Strzelcach Op.

Spektakl pt. �¯yd� w wyk. Teatru Polskiego w Bielsku Bia³ej
Szczegó³y na www.sok.strzelceopolskie.pl

�roda, 2009-11-18, godzina: 18:00
miejsce: sala widowiskowa Strzeleckiego O�rodka Kultury

�Strzeleckie Spotkania Amatorskich Teatrów Lalek�
pi¹tek - sobota, 2009-11-20-21

miejsce: sala widowiskowa Strzeleckiego O�rodka Kultury

Otwarty Turniej Pi³ki Siatkowej Dru¿yn Amatorskich.
Zg³oszenia w biurze Referatu Sportu i Rekreacji do 19.11.2009r.

Liczba miejsc ograniczona
sobota, 2009-11-21, godzina: 08:30

miejsce: hala sportowa, Pl. ¯eromskiego 5a w Strzelcach Op.

The Globetrotters � Dziesiêciolecie Zespo³u
sobota, 2009-11-21, godzina: 18:00

miejsce: sala widowiskowa Strzeleckiego O�rodka Kultury
Bilety do nabycia od 10 listopada

w kawiarence internetowej w cenie 20 z³

Otwarte zajêcia tenisa sto³owego dla mieszkañców
Gminy Strzelce Op.

sobota, 2009-11-28, godzina: 10:00
miejsce: hala sportowa, Plac ¯eromskiego 5a w Strzelcach Op.

27 pa�dziernika odby³a siê XL
sesja Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich. Z uwagi na trwaj¹cy w ra-
tuszu remont, sesja odbywa³a siê wy-
j¹tkowo w sali Gminnego Zarz¹du
O�wiaty i Wychowania. Po przedsta-
wieniu przez Burmistrza Tadeusza
Goca sprawozdania z dzia³alno�ci miê-
dzy sesjami, Wiceburmistrz Józef
Kampa zaprezentowa³ radnym infor-
macjê o realizacji zadañ o�wiatowych
w roku szkolnym 2008/2009.

Podczas sesji radni podjêli uchwa-
³y 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) Zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XVI/185/
03 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 10 grudnia 2003
r. w sprawie zarz¹dzenia poboru
podatków rolnego, le�nego i od

nieruchomo�ci w drodze inkasa
oraz okre�lenia inkasentów i wy-
soko�ci wynagrodzenia za inka-
so.

3) Zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XIV/114/
07 Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich z dnia 28 listopada
2007 r. w sprawie inkasa op³aty
od posiadania psów.

4) Przyst¹pienia Gminy Strzelce
Opolskie do projektu �Opolska
eSzko³a, szko³¹ ku przysz³o�ci�.

5) Wyra¿enia zgody na dzier¿awê na
czas oznaczony nieruchomo�ci
gminnych po³o¿onych w Strzel-
cach Opolskich.

6) Ustalenia regulaminu Targowiska
Miejskiego w Strzelcach Opol-
skich.

7) Przeprowadzenia wyboru so³ty-
sa i rady so³eckiej w so³ectwie Ka-
d³ub Piec w dniu 10 listopada
2009 r.

Wiêcej na www.strzelceopolskie.pl

XL sesja
Rady Miejskiej

zawiadamia, ¿e na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Strzelcach Opol-
skich i Gminnego Zarz¹du Mienia Ko-
munalnego w Strzelcach Opolskich
oraz na stronie internetowej
www.strzelceopolskie.pl zosta³ za-
mieszczony wykaz nieruchomo�ci
gminnych przeznaczonych do sprze-
da¿y w trybie bezprzetargowym na
rzecz najemców, a obejmuj¹cy lokale
mieszkalne po³o¿one w Strzelcach
Opolskich:
- Nr 1 w budynku przy ul. Chro-
brego 3a,
- Nr Nr 1 i 5 w budynku przy ul.
Mickiewicza 3,
- Nr 14 w budynku przy ul. Jorda-
nowskiej 8,
- Nr 4 w budynku przy �wierczew-
skiego 20,
- Nr Nr 48 i 49 w budynku na O�.
Piastów �l. 5,
- Nr 1 w budynku przy ul. Wojska
Polskiego 6,
- lokal mieszkalny stanowi¹cy jed-
norodzinny budynek mieszkalny w
zabudowie bli�niaczej przy ul. Dwor-
cowej 3.
Wykazy zostan¹ podane do publicz-
nej wiadomo�ci na okres 21 dni.

BURMISTRZ
STRZELEC

OPOLSKICH

Burmistrz Strzelec Opolskich informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego wywieszone zosta³y obwiesz-
czenia:

1. O wydaniu decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na reali-
zacjê przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie drogi ³¹cz¹cej ul. Strzelców
Bytomskich z ul. Opolsk¹ wraz z odwodnieniem i o�wietleniem w Strzel-
cach Opolskich.

2. O decyzji o umorzeniu postêpowania administracyjnego, w sprawie wy-
dania decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przed-
siêwziêcia polegaj¹cego na budowie ci¹gu pieszo � jezdnego w miejscowo�ci
Strzelce Opolskie na dzia³kach o nr nr 1692/1 i 1135/2, pomiêdzy ul. Marka
Prawego i Placem Targowym wraz z odwodnieniem i o�wietleniem.

Obwieszczenia s¹ tak¿e dostêpne na stronie internetowej: http://www.strzel-
ceopolskie.pl/bip/index.php?id=1281

Informacja
Od 1 listopada 2009 r. ulegaj¹ zmianie przepisy dotycz¹ce dodatku do zasi³ku
rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytu³u
urodzenia dziecka.
Po 1 listopada 2009 r. powy¿sze �wiadczenia bêd¹ przys³ugiwaæ, je¿eli ko-
bieta pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹ nie pó�niej ni¿ od 10 tygodnia ci¹¿y
do porodu.
Pozostawanie pod opiek¹ medyczn¹ trzeba bêdzie potwierdziæ za�wiadcze-
niem lekarskim, do³¹czaj¹c je do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej
zapomogi z tytu³u urodzenia dziecka i wniosku o ustalenie prawa do dodatku
do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka.

pa�dziernika b.r.,  ¿e dwa miesi¹ce
czekali na odpowied�. Pismem z dnia
29.06.2009 r. mieszkañcy zostali za-
proszeni przez Przewodnicz¹c¹ Rady
Miejskiej na posiedzenie Komisji
Spraw Spo³ecznych i Porz¹dku Pu-
blicznego 16 lipca 2009 r. Na spotka-
niu tym udzielono szczegó³owych i
wyczerpuj¹cych wyja�nieñ oraz
przedstawiono argumenty uzasadnia-
j¹ce sprzeda¿ przedmiotowej nieru-
chomo�ci zgodnie z ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego.

Petycja mieszkañców omawiana
by³a ponadto w dniu 23 lipca 2009 r.
na posiedzeniu Komisji Gospodarki i
Rozwoju, która równie¿ nie uzna³a
zasadno�ci zg³oszonych zastrze¿eñ
wskazuj¹c jednocze�nie, ¿e ten �skra-
wek ziemi�, jak okre�lili to mieszkañ-
cy, powinien byæ zagospodarowany
tak, aby zyska³ na tym urbanistycz-
ny wygl¹d miasta.

Centrum miasta nie jest
betonow¹ pustyni¹

Nikt nie twierdzi³, ¿e na sprzeda-
wanej nieruchomo�ci ma zostaæ do-
k³adnie odtworzona przedwojenna za-
budowa. W naszych wyja�nieniach
powo³ywali�my siê jedynie na usta-
lenia obowi¹zuj¹cego planu zagospo-
darowania przestrzennego, w my�l
których planowana zabudowa ma byæ
nakierowana na przywrócenie histo-
rycznego charakteru tego fragmentu
miasta. Na przedwojennej fotografii
(udostêpnionej przez jednego z rad-
nych), mo¿na zobaczyæ, ¿e na przed-
miotowym terenie istnia³ wielorodzin-
ny budynek mieszkalny i wcale nie
by³ to �ma³y, parterowy domek�, jak
twierdzi jeden z mieszkañców.
Mieszkañcy okolic Rynku s¹ w do-
godnej sytuacji, je�li chodzi o dostêp-
no�æ miejsc, gdzie mo¿na spokojnie
posiedzieæ na ³aweczce. Centrum na-
szego miasta w ¿adnej mierze nie jest
betonow¹ pustyni¹ i ka¿dy mo¿e
swobodnie korzystaæ z przyleg³ych
terenów zielonych. W bezpo�rednim
s¹siedztwie znajduje siê park miejski,
w którym urz¹dzono bezpieczny i
przyjazny dla dzieci plac zabaw.

Burmistrz i Rada Miejska
respektuj¹ potrzeby mieszkañców

Numery dzia³ek s¹ prawid³owe
Ca³kowicie niezgodne ze stanem fak-
tycznym s¹ wypowiedzi dotycz¹ce
geodezyjnego podzia³u dzia³ek nr
1829/2 i nr 1830. Nie dokonano go z
nakazu S¹du w 2006 r., gdy¿ przepro-
wadzony by³ w 2008 r. w postêpowa-
niu administracyjnym przeprowadzo-
nym z urzêdu, a zosta³ zatwierdzony
ostateczn¹ decyzj¹ Nr GN.III-7430-
56/08 z dnia 31.12.2008 r. (akta spra-
wy dostêpne s¹ w GZMK w Strzel-
cach Op., w Starostwie Strzeleckim lub
w Kw Nr 41535 Wydzia³u Ksi¹g Wie-
czystych S¹du Rejonowego).

Zupe³nie nie wiadomo na jakiej
podstawie mieszkaniec Rynku kate-
gorycznie twierdzi, ¿e dzia³ka o nr
1830/2 nie istnieje, dowodz¹c tym sa-
mym, ¿e Burmistrz �sprzedaje co�
czego nie ma�.

Otó¿ z ca³¹ stanowczo�ci¹ o�wiad-
czam, ¿e w og³oszeniu o przetargu
zamieszczone s¹ w³a�ciwe informacje,
w tym dotycz¹ce nr dzia³ek i nr reje-
stru zabytków, na dowód czego wyja-
�niam, co nastêpuje:
1. w wyniku podzia³u dzia³ki Nr
1830 powsta³y dzia³ki Nr 1830/1 i Nr
1830/2, a z podzia³u dzia³ki Nr 1829/2
powsta³y dzia³ki Nr 1829/3, Nr 1829/
4 i Nr 1829/5,
2. podzia³ dzia³ek NrNr 1829/2 i
1830, z uwagi na ich po³o¿enie w stre-
fie �A� �cis³ej ochrony zabytkowego
uk³adu urbanistycznego, wpisanego
decyzj¹ z dnia 10.06.1949 r. do reje-
stru zabytków Województwa Opol-
skiego pod Nr 39/49, z mocy prawa
wymaga³ uzgodnienia z Opolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków (postanowienie opiniuj¹ce Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków
z dnia 26.08.2008 r. WUOZ-I-DK-
4401-120/08 znajduje siê w aktach
sprawy),
3. pozwoleniem Nr 760/N/08 z dnia
3.11.2008r. (data wp³ywu do Urzêdu
Miejskiego (10.12.2008r.) znak Nr
WUOZ-I-JP-5600-858/08 Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków w Opolu
wyrazi³ zgodê na ten podzia³, a wy-
mienione s¹ w nim wszystkie powsta³e
w wyniku podzia³u dzia³ki, czyli Nr
1829/3, 1829/4, 1929/5 oraz 1830/1 i

1830/2 oraz w uzasadnieniu podaje,
¿e dzia³ki znajduj¹ siê na obszarze
wpisanym do rejestru zabytków ob-
szaru Starego Miasta decyzj¹ z dnia
10.06.1949 r. pod nr 39/49,
4. b³êdne informacje zawarte s¹ w
pi�mie Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia
29.09.2009 r. Nr ZN-DK-51-742/09
bêd¹cym odpowiedzi¹ na pismo
mieszkañców Rynek 6-9, za co jed-
nak odpowiedzialno�ci nie mogê
wzi¹æ na siebie, ani obci¹¿yæ nimi
pracowników GZMK w Strzelcach
Op. którzy przetarg og³osili prawi-
d³owo.
Sprzeda¿ dzia³ek nr 1830/2, nr 1829/
4 nie wi¹¿e siê w ¿aden sposób ze
spraw¹ gara¿y po³o¿onych na nieru-
chomo�ci o nr dzia³ki 1831/6. W rze-
czywisto�ci kompleks gara¿y przy
ul. D¹browskiego zosta³ wydzielony
w postêpowaniu administracyjnym
prowadzonym przez gminê w 2003
r. i w ¿adnym razie nie wynika³ z ja-
kichkolwiek rozstrzygniêæ s¹dowych.

Dbamy o dobro wspólne
Jednocze�nie, odnosz¹c siê do

pisma Pana Jana Jachecia, pragnê po-
dziêkowaæ za przejaw troski o wspól-
ne dobro, jakim by³y betonowe kwiet-
niki znajduj¹ce siê na sprzedawanej
parceli.

Faktem jest, ¿e nawet betonowe
wyroby w miarê up³ywu czasu ule-
gaj¹ zniszczeniom i uszkodzeniom.
Ewentualna naprawa czy przeniesie-
nie kwietników, o takich gabarytach i
takim ciê¿arze, by³oby dzia³aniem
nieracjonalnym i z tego powodu je-
dynym rozs¹dnym rozwi¹zaniem
by³a likwidacja tych ponad 30-letnich
donic.

To w³a�nie rachunkiem ekono-
micznym kierowa³ siê dyrektor Gmin-
nego Zarz¹du Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich zlecaj¹c usu-
niêcie przez Centrum Integracji Spo-
³ecznej wspominanych donic z mo¿-
liwo�ci¹ zagospodarowania gruzu na
w³asne cele (utwardzenie drogi w War-
m¹towicach).

Tadeusz Goc
Burmistrz Strzelec Opolskich

dok. ze str. I


