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POWIAT STR Z E LE C K I
Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Lenicy
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

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 Orodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Lenicy
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

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia PRO MEDIA
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

STAROSTA STRZELECKI

informuje

¿e w dniu 8 stycznia 2010 roku o godzinie 730 w siedzibie Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w pokoju nr 105a na I piêtrze
odbêdzie siê I przetarg ustny nieograniczony w celu sprzeda¿y nieruchomoci
Powiatu Strzeleckiego, po³o¿onej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów
l¹skich, niezabudowanej. Nieruchomoæ oznaczona jest numerem dzia³ki 5049/
16 o powierzchni 0,2888 z mapy 15, a wpisana jest w ksiêdze wieczystej nr
46595 prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich. W planie
zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod gara¿e i parkingi.
Cena wywo³awcza nieruchomoci  150.000,00 z³.
Minimalne post¹pienie ceny  1.500,00 z³
Wadium (p³atne w pieni¹dzu) - 7.500,00 z³
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 5 stycznia 2010 r. na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Lenica, Oddzia³ Strzelce
Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci, a w przypadku odst¹pienia
od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedaj¹cego  przepada.
Od wylicytowanej ceny nieruchomoci nabywca uiszcza podatek VAT w
wysokoci 22 % ceny, ponosi tak¿e koszt wyceny nieruchomoci w kwocie
488,00 z³.
Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomociami,
pod numerem telefonu 0-77-4401-740.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

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

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

informuje

¿e w dniu 8 stycznia 2010 roku o godzinie 730 w siedzibie Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w pokoju nr 105a na I piêtrze
odbêdzie siê I przetarg ustny nieograniczony w celu sprzeda¿y nieruchomoci Powiatu Strzeleckiego, po³o¿onej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów l¹skich, niezabudowanej. Nieruchomoæ oznaczona jest numerem dzia³ki
5049/17 o powierzchni 0,0650 ha z mapy 15, a wpisana jest w ksiêdze wieczystej nr 46595 prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod
us³ugi handlu, gastronomii i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Cena wywo³awcza nieruchomoci  100.000,00 z³.
Minimalne post¹pienie ceny  1.000,00 z³
Wadium (p³atne w pieni¹dzu) - 5.000,00 z³
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 5 stycznia 2010 r. na konto Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Lenica, Oddzia³
Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci, a w przypadku odst¹pienia
od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedaj¹cego  przepada.
Od wylicytowanej ceny nieruchomoci nabywca uiszcza podatek VAT w
wysokoci 22 % ceny, ponosi tak¿e koszt wyceny nieruchomoci w kwocie
488,00 z³.
Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomociami,
pod numerem telefonu 0-77-4401-740.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje

¿e w dniu 8 stycznia 2010 roku o godzinie 730 w siedzibie Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w pokoju nr 105a na I piêtrze
odbêdzie siê I przetarg ustny nieograniczony w celu sprzeda¿y nieruchomoci
Powiatu Strzeleckiego, po³o¿onej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów
l¹skich, niezabudowanej. Nieruchomoæ oznaczona jest numerem dzia³ki 5049/
19 o powierzchni 0,1002 ha z mapy 15, a wpisana jest w ksiêdze wieczystej
nr 46595 prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod parkingi i
gara¿e.
Cena wywo³awcza nieruchomoci  60.000,00 z³.
Minimalne post¹pienie ceny  600,00 z³
Wadium (p³atne w pieni¹dzu) - 3.000,00 z³
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 5 stycznia 2010 r. na konto Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Lenica, Oddzia³
Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci, a w przypadku odst¹pienia
od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedaj¹cego  przepada.
Od wylicytowanej ceny nieruchomoci nabywca uiszcza podatek VAT w
wysokoci 22 % ceny, ponosi tak¿e koszt wyceny nieruchomoci w kwocie
488,00 z³.
Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomociami,
pod numerem telefonu 0-77-4401-740.

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 Nieruchomociami
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.

Stosownie do art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w
ochronie rodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na rodowisko (Dz. U. Nr
199, poz.1227 z 2008r.), podaje do publicznej wiadomoci informacjê o
wydaniu dnia 30.11.2009r. decyzji Nr 455/09 o pozwoleniu na rozbudowê i
przebudowê hali produkcyjnej zak³adu produkcji konstrukcji stalowych w
Kolonowskiem przy ul.Kociuszki 3A, na dzia³kach nr 1333/3, 1334/2.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul.Jordanowska 2,
Wydzia³ Architektoniczno-Budowlany, pokój nr 212, (w godz. pn. 800 1600, wt.-pt. 730 - 1530) mo¿na zapoznaæ siê z treci¹ decyzji oraz dokumentacj¹ sprawy.
Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

1 grudnia 2009  Obchody wiatowego Dnia AIDS

HIV/AIDS  dotyczy ka¿dego

Wraz z obchodami tegorocznego
wiatowego Dnia AIDS zosta³a zakoñczona ogólnopolska kampania spo³eczna Wróæ bez HIV, która rozpoczê³a
siê 1 lipca 2008r. Celem kampanii zainicjowanej przez Krajowe Centrum ds.
AIDS by³o podniesienie poziomu wiedzy o HIV i AIDS, zmniejszenie liczby
nowych zaka¿eñ HIV przede wszystkim
drog¹ kontaktów seksualnych, a tak¿e
uzmys³owienie, ¿e problem ten mo¿e
dotyczyæ ka¿dego z nas. Kampania realizowana w latach 2008-2009 skierowana by³a do osób podró¿uj¹cych w kraju i za granic¹, zarówno w celach turystycznych, jak i zarobkowych.
Z danych Pañstwowego Zak³adu Higieny wynika, ¿e w 2008r. wykryto w
Polsce 809 zaka¿eñ HIV, a od 1985r.,
który umownie traktuje siê jako pocz¹tek epidemii, do koñca 2008r. zarejestrowano 12 068 zaka¿eñ HIV, 2189
zachorowañ na AIDS oraz 962 zgony z
przyczyn zwi¹zanych z AIDS. Niestety
szacuje siê, ¿e osób ¿yj¹cych z HIV i
AIDS w Polsce mo¿e byæ nawet 30-35
ty., z czego ok. 23% stanowi¹ kobiety.
Rocznie w naszym kraju wykrywa siê
oko³o 800 nowych zaka¿eñ HIV, czyli
ka¿dego dnia co najmniej dwie osoby dowiaduj¹ siê, ¿e s¹ zaka¿one HIV.
W pierwszych latach epidemii w Polsce g³ówn¹ drogê rozprzestrzeniania siê
zaka¿eñ HIV stanowi³o stosowanie do¿ylnych rodków odurzaj¹cych oraz
kontakty homoseksualne pomiêdzy
mê¿czyznami. Od roku 2001 obserwuje
siê odwrócenie pewnych trendów epidemii. Zaka¿eniu ulega coraz wiêcej osób
o orientacji heteroseksualnej. Niepokoj¹co ronie tak¿e liczba zaka¿eñ w populacji mê¿czyzn maj¹cych seks z mê¿czyznami. W³anie ryzykowne zachowania seksualne stanowi¹ obecnie w Polsce g³ówn¹ drogê zaka¿eñ HIV. Najczêciej zaka¿aj¹ siê osoby bêd¹ce w grupach wiekowych od 20 do 29 lat oraz od
30 do 39 lat. Najliczniejsz¹ grupê (ok.
75%) wród osób zaka¿onych HIV i chorych na AIDS w Polsce stanowi¹ osoby
w wieku produkcyjnym (20-49 lat).
Jak wynika z badañ, Polacy maj¹
wiedzê na temat HIV/AIDS, nie stosuj¹
jej jednak w ¿yciu codziennym. Brakuje
im wyobrani do zrozumienia konsekwencji ryzykownych zachowañ oraz nie
odnosz¹ mo¿liwoci zaka¿enia HIV do
siebie.

Jak unikn¹æ zaka¿enia HIV:
- u¿ywaj tylko w³asnych przyborów
kosmetycznych, np. sprzêtu do golenia
i depilacji,
- przek³uwaj uszy, wykonuj zabiegi
kosmetyczne i tatua¿e tylko w specjalistycznych gabinetach, u¿ywaj sprzêtu
jednorazowego, sterylnego,
- nie bierz narkotyków i uwa¿aj, ¿eby
kto Ci ich nie poda³,
- b¹d wierny parterowi i oczekuj wier-

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
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

noæ od partnera,
- nie podejmuj przypadkowych kontaktów seksualnych  nigdy nie masz
pewnoci, czy Twój nowy partner nie
jest zaka¿ony HIV,
- nie podejmuj kontaktów seksualnych pod wp³ywem alkoholu,
- pamiêtaj, ¿e prezerwatywa zmniejsza ryzyko zaka¿enia HIV,
- jeli zachowa³e siê ryzykownie 
zrób test na HIV.
Jak nie mo¿na zakaziæ siê HIV:
- w zwyk³ych, codziennych kontaktach z osob¹ zaka¿on¹, podczas wspólnej nauki, pracy, wspólnego mieszkania
oraz osobistych i przyjacielskich kontaktów,
- korzystaj¹c wspólnie z naczyñ,
sztuæców i urz¹dzeñ sanitarnych,
- przez kontakt ze lin¹, potem i
³zami osoby zaka¿onej,
- przez uk¹szenie komara lub innego
owada.
Testowanie w kierunku HIV
Mimo, ¿e liczba badañ w kierunku
HIV z roku na rok wzrasta, to jest jednak wci¹¿ zbyt ma³a, ale mo¿liwoæ zastrze¿enia swoich danych osobowych,
zapewnienie nie ujawniania osobom trzecim statusu serologicznego osoby poddaj¹cej siê badaniu, a tak¿e bezp³atnoæ
testowania jest dla wielu z nas zachêt¹
do poddania siê badaniu.
Bezp³atnie i anonimowo testy na
obecnoæ wirusa HIV, po³¹czone z poradnictwem przed i po tecie, mo¿na
wykonaæ w Punktach Konsultacyjno 
Diagnostycznych (PKD), tworzonych
w ca³ym kraju dziêki dotacjom Ministra
Zdrowia.
W województwie opolskim takie badanie mo¿na wykonaæ w
Opolu, w PKD przy Poradni Przedma³¿eñskiej i Rodzinnej Towarzystwa Rozwoju Rodziny ul. Damrota 6.
Dok³adne informacje mo¿na
uzyskaæ pod nr tel. 077 454-48-45.
Natomiast badania w kierunku obecnoci wirusa HIV wykonywane przez laboratoria powiatu strzeleckiego s¹ p³atne oraz wymagane jest skierowanie od
lekarza.
Jeli chcesz siê dowiedzieæ wiêcej na
temat HIV i AIDS wejd na stronê internetow¹ www.aids.gov.pl oraz zapoznaj siê z ulotkami, broszurami i innymi materia³ami na ten temat. S¹ one
bezp³atnie dostêpne w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w
Strzelcach Op. przy ul. Pi³sudskiego 20,
nr tel. 077 44-00-317.
Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Op.
Opracowano na podstawie materia³ów
Krajowego Centrum ds. AIDS.

