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45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny O�rodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Le�nicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozosta³e numery  720
Wydzia³ Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

Wydzia³ Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo�ciami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystki i Promocji
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespó³ ds. Promocji Powiatu 713
Wydzia³ Ochrony �rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Inwestycji i Zarz¹dzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54;  077/ 461 23 20;

tel kom. 0604 540 402

Uwaga przedsiêbiorcy !!!

Lokalny Punkt Informacyjny w Strzelcach Opolskich informuje, ¿e
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wraz z Punktem Konsultacyjnym Kra-
jowego Systemu Us³ug przy Stowarzyszeniu �Promocja Przedsiêbiorczo�ci�, za-
prasza wszystkie osoby pe³noletnie z województwa opolskiego chc¹ce
za³o¿yæ w³asn¹ firmê na jednodniowe szkolenie dotycz¹ce miêdzy inny-
mi tematów zwi¹zanych z rejestracj¹ dzia³alno�ci gospodarczej, a tak¿e przygo-
towywaniem biznesplanu.
Szkolenie odbêdzie siê 13.10.2009 w sali nr 7 w Urzêdzie Marsza³kow-
skim Województwa Opolskiego na Ostrówku, w godzinach 9:00 - 15:00.
Warunkiem uczestnictwa jest wype³nienie zamieszczonej na stronie http:/
/www.ocrg.opolskie.pl/ deklaracji oraz dorêczenie jej do siedziby Opolskiego
Centrum Rozwoju Gospodarki przy ul. Spychalskiego 1a, IV p. w Opolu lub
przes³anie na nr fax: 77 403 36 09 lub przes³anie zeskanowanej deklaracji na
adres: k.pisz@ocrg.opolskie.pl do 09.10.2009. Z uwagi na ograniczon¹ ilo�æ
miejsc, o udziale w szkoleniu bêdzie decydowa³a kolejno�æ zg³oszeñ.
Wiêcej informacji udziela: Karolina Pisz, tel. 77 403 36 44, k.pisz@ocrg.opol-
skie.pl

Projekt finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Bud¿etu Pañstwa

Lokalny Punkt Informacyjny przy Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opol-
skich przypomina o najbli¿szych naborach w ramach Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka:
od 5.10.2009
Dzia³anie 8.2 �Wspieranie wdra¿ania elektronicznego biznesu typu B2B�
od 28.09.2009
Dzia³anie 4.2 �Stymulowanie dzia³alno�ci B+R przedsiêbiorstw oraz wsparcie w
zakresie wzornictwa przemys³owego�
od 28.09.2009
Dzia³anie 4.4 �Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym�

Je¿eli nurtuj¹ Cie pytania zwi¹zane z wy¿ej wymienionymi naborami lub innymi
konkursami zapraszamy do Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Staro-
stwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich po dodatkowe informacje.
Bezp³atnie wyja�nimy wszystkie Twoje w¹tpliwo�ci, odpowiemy na ka¿de py-
tanie. Jeste�my do Twojej dyspozycji w poniedzia³ki od godz. 8.00 do 16.00, jak
równie¿ od wtorku do pi¹tku w godzinach 8.30 do 15.30.

Nasz¹ siedzibê znajdziesz na parterze starostwa w pokoju nr 7. Mo¿esz te¿
skontaktowaæ siê z nami telefonicznie pod numerem (077) 44 01 705. Twój

mail tak¿e nie zostanie bez odpowiedzi: pcieg@powiatstrzelecki.pl !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY - FUNDUSZE UNIJNE S¥ NA WYCI¥GNIÊCIE RÊKI !

W zwi¹zku z przypadkami stwierdzenia rozbie¿no�ci pomiêdzy zapisami w ksiêgach
wieczystych dotycz¹cych w³a�cicieli nieruchomo�ci po³o¿onych na terenie Powia-
tu Strzeleckiego, a faktycznym stanem nieruchomo�ci, Starosta Strzelecki infor-
muje o konieczno�ci sprawdzenia poprawno�ci danych zapisanych w ksiêgach wie-
czystych.
W tym celu mieszkañcy Powiatu (w³a�ciciele nieruchomo�ci) winni przeprowadziæ
czynno�ci niezbêdne do ustalenia stanu prawnego nieruchomo�ci. Dzia³ania nale¿y
rozpocz¹æ od ustalenia czy nieruchomo�æ ma za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹. Wstêpn¹
informacjê na ten temat mo¿na uzyskaæ  z  ewidencji gruntów prowadzonej w
Starostwie Strzeleckim przy ul. Jordanowskiej, pokój nr 112. Je¿eli nieruchomo�æ
ma za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹ konieczne jest sprawdzenie zapisów w niej figuruj¹-
cych we w³a�ciwym s¹dzie rejonowym prowadz¹cym ksiêgê. W przypadku, gdy
zapis w ksiêdze, dotycz¹cy w³a�ciciela,  jest niezgodny ze stanem rzeczywistym
konieczne jest z³o¿enie w s¹dzie wniosku o dokonanie zmiany zapisów do³¹czaj¹c
dokumenty potwierdzaj¹ce w³asno�æ nieruchomo�ci, np. :
1) akt nadania nieruchomo�ci wraz z decyzj¹ o wykonaniu aktu,
2) akt w³asno�ci ziemi,
3) postanowienie w³a�ciwego s¹du o nabyciu spadku,
4) umowa sprzeda¿y nieruchomo�ci
lub inny dokument potwierdzaj¹cy nabycie nieruchomo�ci.

W przypadku braku ksiêgi wieczystej do wniosku o za³o¿enie ksiêgi kierowanego do
S¹du Rejonowego w Strzelcach Opolskich, Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych, ul. Opol-
ska nr 11, równie¿ nale¿y do³¹czyæ stosowny dokument potwierdzaj¹cy w³asno�æ
nieruchomo�ci wraz z wypisem i wyrysem z ewidencji gruntów.

Informacji dotycz¹cych nieruchomo�ci mo¿na zasiêgn¹æ pod numerem telefonu
077-4401-745 w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2 lub
osobi�cie w pokoju 112, w godzinach pracy Urzêdu ( w poniedzia³ek 8oo � 16oo , od
wtorku do pi¹tku 730 � 1530 ).

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT
OCHRONY  RO�LIN

I  NASIENNICTWA  W  OPOLU
ODDZIA£ W STRZELCACH OPOLSKICH

KOMUNIKAT  z  dnia  28.09.2009 r.

O ZWALCZANIU MSZYC
NA PLANTACJACH ZBÓ¯
W OKRESIE JESIENNYM

Na plantacje zbó¿ ozimych zaczynaj¹ nalatywaæ mszyce ¿eruj¹ce na zbo¿ach. Na-
lotom sprzyjaj¹ panuj¹ce obecnie warunki pogodowe z do�æ wysokimi temperatura-
mi powietrza, niewielkimi ilo�ciami opadów oraz brakiem silnych wiatrów. Poza
mechanicznym uszkadzaniem i os³abianiem m³odych ro�lin zbo¿owych, wywo³y-
wanym wysysaniem z nich soków, mszyce mog¹ tak¿e przenosiæ gro�ne choroby
wirusowe, zw³aszcza ¿ó³t¹ kar³owato�æ jêczmienia, wywo³ywan¹ przez wirus
BYDV. W celu niedopuszczenia do pora¿enia plantacji chorobami wirusowymi,
nale¿y niezw³ocznie po stwierdzeniu nalotu mszyc przeprowadziæ oprysk owado-
bójczy. W przypadku przed³u¿aj¹cych siê nalotów  mo¿e zaistnieæ potrzeba powtó-
rzenia zabiegu. Ustalenie dok³adnego terminu oprysku wymaga od rolnika prowa-
dzenia dok³adnej lustracji upraw, najbardziej jednak zalecane jest monitorowanie
plantacji z wykorzystaniem ¿ó³tych naczyñ. Oddzia³y WIORiN w Opolu prowadz¹
monitoring nalotów mszyc z wykorzystaniem ¿ó³tych naczyñ
UWAGA! Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na plantacje zlokalizowane w pobli¿u
�ciernisk z samosiewami zbó¿, upraw kukurydzy oraz trawiastych nieu¿ytków, stam-
t¹d bowiem mszyce przelatuj¹ na uprawy zbó¿ ozimych w poszukiwaniu atrakcyj-
niejszego pokarmu.

�rodki ochrony ro�lin:

Do zabiegów zwalczania danego organizmu szkodliwego mo¿na stosowaæ tylko
�rodki ochrony ro�lin dopuszczone do stosowania przez Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Szczegó³owe informacje o �rodkach ochrony ro�lin dopuszczonych do
stosowania w Polsce s¹ dostêpne na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl <
Informacje Bran¿owe < Produkcja Ro�linna < Ochrona Ro�lin.

Uwagi:

* Posiadacze gruntów, na których prowadzone s¹ zabiegi ochrony ro�lin, s¹ zobo-
wi¹zani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej
przez okres co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu.
* Chemiczne �rodki ochrony ro�lin nale¿y stosowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
zasadami BHP oraz instrukcj¹-etykiet¹  znajduj¹c¹ siê na ka¿dym opakowaniu.
* Zabiegi przy u¿yciu �rodków ochrony ro�lin w produkcji rolnej mog¹ byæ wyko-
nywane przez osoby, które posiadaj¹ aktualne za�wiadczenie o ukoñczeniu szkole-
nia w zakresie stosowania �rodków ochrony ro�lin przy u¿yciu opryskiwacza. �rod-
ki ochrony ro�lin nale¿y stosowaæ tylko sprzêtem sprawnym technicznie.

Kierownik Oddzia³u
Rafa³ ¯o³nierzInformacja dotycz¹ca sprawdzenia stanu prawnego

nieruchomo�ci po³o¿onych na terenie Powiatu Strzeleckiego

Strzelce Opolskie, 02.10.20098 r.

OG£OSZENIE

Dzia³aj¹c zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o
udostêpnieniu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñ-
stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na �rodowisko
( DZ. U. nr 199, poz. 1227),

Marsza³ek Województwa Opolskiego podaje do publicznej wiadomo-
�ci informacjê o przyjêciu dokumentu pn.: Program ochrony powie-
trza dla strefy krapkowicko � strzeleckiej w zakresie emisji py³u
PM10.

Ponadto marsza³ek Województwa Opolskiego informuje o mo¿liwo�ci
zapoznania siê z ww. programem wraz z uzasadnieniem o udziale spo³e-
czeñstwa w postêpowaniu oraz o tym, w jaki sposób zosta³y wziête pod
uwagê i w jakim zakresie zosta³y uwzglêdnione uwagi i wnioski zg³oszone
w zwi¹zku z udzia³em spo³eczeñstwa.
Dokument pn. Program ochrony powietrza strefy krapkowicko � strzelec-
kiej w zakresie emisji py³u PM10 dostêpny jest w Urzêdzie Miasta i Gmi-
ny Strzelce Opolskie, Pl. My�liwca 1, w Starostwie Powiatowym w Strzel-
cach Opolskich, ul. Jordanowska 2, w Urzêdzie Marsza³kowskim Woje-
wództwa Opolskiego, Departament Ochrony �rodowiska, ul. Piastowska
14 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Opolskiego: http://umwo.opole.pl/bip .

Sprawd� swoj¹
ksiêgê wieczyst¹

Przypominamy, i¿ do dnia 31 pa�dziernika mo¿na sk³adaæ
wnioski o nadanie tytu³u Honorowy Obywatel Powiatu
Strzeleckiego oraz Zas³u¿ony dla Powiatu Strzeleckiego.
Uchwa³ê wraz z za³¹cznikami mo¿na znale�æ w internecie na
stronie www.bip.powiatstrzelecki.pl


