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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 Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych
Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,
715, 716, 717, 718,719,720.
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.: 775.

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

Wakacje to okazja do podró¿y dla
wielu m³odych konsumentów. W�ród
m³odzie¿y bardzo du¿ym zaintereso-
waniem ciesz¹ siê podró¿e kolej¹. Jest
to doskona³a okazja, by pozwiedzaæ,
nie nara¿aj¹c siê na stanie w korkach..
Równie¿ pozostali konsumenci mimo
powszechnego posiadania w naszym
kraju samochodów, czêsto korzystaj¹
z podró¿y poci¹giem. Zw³aszcza oso-
by starsze. By móc skorzystaæ z prze-
jazdu trzeba przede wszystkim za-
kupiæ bilet. I w tym momencie warto
siê zastanowiæ, czy nie skorzystaæ z
jakich� szczególnych ofert przewo�-
ników i przede wszystkim pytaæ. Z
ulgowych przejazdów mo¿e korzy-
staæ szereg konsumentów � dzieci,
m³odzie¿, emeryci, osoby niepe³no-
sprawne (reguluj¹ to przepisy praw-
ne) i posiadaj¹c odpowiedni doku-
ment mamy prawo do zni¿kowego
przejazdu.                    W ka¿dym
przypadku, zw³aszcza planuj¹c dale-
kie trasy warto skontaktowaæ siê
z przewo�nikiem i zapytaæ o najko-
rzystniejsz¹ dla nas ofertê. Dlatego
warto po�wieciæ trochê czasu i odpo-
wiednio zaplanowaæ podró¿. Oto nie-
które z ofert obowi¹zuj¹cych obec-
nie:
* Bikini � letnia oferta PKP In-tercity - od 24 czerwca do 31 sierpnia
Intercity oferuje pulê atrakcyjnych ce-
nowo biletów w poci¹gu InterCity
Neptun.

Z biletem BIKINI bêdzie mo¿na
podró¿owaæ na ca³ej trasie poci¹gu:
Warszawa - Trójmiasto - Warszawa.
Cena biletu wraz z miejscówk¹ - w
jedn¹ stronê tylko 15 z³.

Bilety Bikini dostêpne s¹ w ka-
sach prowadz¹cych sprzeda¿ biletów
z rezerwacja miejsc. Bilet nie jest do-
stêpny w sprzeda¿y u konduktora.

Wsi¹�æ do poci¹gu byle jakiego�
Oferta w sprzeda¿y ju¿ od 17 czerw-
ca 2006 r. Liczba biletów ograniczona
* Karnet wakacyjny -od 26 czerw-
ca do 30 wrze�nia 2006 roku mo¿esz
podró¿owaæ taniej.   Wystarczy, za
jedyne 100 z³ kupiæ w kasach bileto-
wych �PKP Przewozy Regionalne�karnet wakacyjny na przejazdy w
dowolnej klasie poci¹gów osobowych
i pospiesznych. Karnet uprawnia do
wielokrotnych przejazdów w ci¹gu
trzech wybranych przez Ciebie wa-
kacyjnych dni. Wskazany dzieñ liczy
siê od godziny 0.01 do 24.00.

Na podstawie karnetu podró¿o-
waæ mo¿e tylko osoba, której dane �
imiê i nazwisko oraz numer dokumen-
tu umo¿liwiaj¹cego stwierdzenie to¿-
samo�ci zosta³y wpisane na karnecie.
Przed rozpoczêciem podró¿y nale¿y
w kasie zalegalizowaæ przejazdy na
za³¹czonej do karnetu wk³adce, czyli
okre�liæ datê przejazdów, któr¹ wpi-
sze kasjer. Karnet jest wa¿ny wy³¹cz-
nie z wk³adk¹ oraz dokumentem to¿-
samo�ci, którego numer wpisany jest
na karnecie. Foliowane karnety nie
bêd¹ honorowane. Do karnetu mo¿na
nabyæ za zrycza³towan¹ op³at¹ bilet
na wielokrotny lub jednorazowy prze-
wóz roweru. Bilet ten jest wa¿ny w
dniu, w którym korzystasz z prze-
jazdu w ramach wakacyjnego karne-
tu.  
* Bilet wycieczkowy - na odleg³o�æ
nie wiêksz¹ ni¿ 200 km, w 2. klasie
poci¹gów osobowych lub pospiesz-
nych na wskazanej  trasie. Bilet wy-cieczkowy wa¿ny jest na przejazd: -
w jedn¹ stronê - z ulg¹ 15%,- w kie-
runku �tam i z powrotem� - z ulg¹33%, je¿eli przejazd �tam� i przejazd
�z powrotem� odbywa siê t¹ sam¹
drog¹.  Z biletu wycieczkowegomo¿na skorzystaæ: - w kierunku
�tam� (dla biletu �tam i z powrotem�)

lub w jedn¹ stronê - od godz. 20:00 wdniu roboczym, poprzedzaj¹cym
bezpo�rednio dni wolne od pracy (np.
w pi¹tek po 20.00) albo w  dniu wol-
nym od pracy (sobota, niedziela, �wiê-
ta) -    przejazd �z powrotem� na pod-
stawie biletu �tam i z powrotem� musi
byæ ukoñczony najpó�niej do godz.
24.00 ostatniego dnia wolnego od pra-
cy. Ka¿d¹ sobotê traktujemy jako
dzieñ wolny od pracy. Bilet wyciecz-
kowy mo¿na nabyæ równie¿ u kon-
duktora poci¹gu na ogólnych zasa-
dach.
* Bilet na 5-kê i Szczê�liwa 13-ka �
dla osób nie korzystaj¹cych z ulg usta-
wowych.-     5 przejazdów w cenie 4
przejazdów. Jeden przejazd gratis!
Lub - 13 przejazdów w cenie 10 prze-
jazdów. Trzy przejazdy gratis! w
wybranej relacji, okre�lonej na bilecie
w 2 klasie poci¹gów osobowych lub
pospiesznych (od i do stacji, na któ-
rych zatrzymuj¹ siê poci¹gi pospiesz-
ne). Bilet mo¿na nabyæ wg taryfynormalnej albo z ulg¹ 33% lub50%. Bilet uprawnia do odbycia od-
powiednio: -  5 przejazdów w ci¹gu
dwóch kolejno po sobie nastêpuj¹-
cych miesiêcy lub  - 13 przejazdów
w ci¹gu trzech kolejno po sobie na-
stêpuj¹cych miesiêcy, od daty wyda-
nia biletu lub wskazanej przez pod-
ró¿nego. Nie mo¿na przed³u¿yæ ter-
minu wa¿no�ci biletu. Przed ka¿d¹
podró¿¹ nale¿y zg³osiæ siê do kasy
(poza kolejk¹), w celu zalegalizowa-
nia przejazdu (ów), na wk³adce za³¹-
czonej do biletu. W przypadku prze-
jazdu poza stacjê przeznaczenia, drog¹
d³u¿sz¹, przy przej�ciu do wy¿szej
kategorii poci¹gu lub klasy 1. � nale-
¿y dop³aciæ ró¿nicê cen biletów. Napodstawie biletu mo¿e podró¿owaæwiêcej ni¿ jedna osoba, pod warun-
kiem ostemplowania tylu rubryk

wk³adki, ilu podró¿nych zamierza
odbyæ przejazd w relacji, klasie, po-
ci¹gu i wed³ug taryfy, wskazanych na
bilecie. Oznacza to, ¿e z oferty mog¹
skorzystaæ np. cztery osoby, a pi¹ta
jedzie gratis lub grupa 13 osób, z któ-
rych trzy jad¹ za darmo. Oferta obo-
wi¹zuje w poci¹gach uruchamianych
przez PKP Przewozy Regionalne.
Ponadto mo¿na skorzystaæ z nastê-
puj¹cych ofert  (szczegó³y u przewo�-
nika):
* Bilet turystyczny - tanie, wielo-
krotne podró¿owanie w dni wolne od
pracy;
* Przejazdy grupowe
Oferta dla zorganizowanych grup; dla
ka¿dych 10 uczestników wyprawy
stosuje siê ulgê 50% - 1 przewodnik
jedzie bezp³atnie;
* Przejazdy rodzinne
Dla osób podró¿uj¹cych poci¹gami
osobowymi i pospiesznymi z dzieæ-mi, które nie ukoñczy³y 16 lat;
* Bilety tam i z powrotem
15 % ulgi przys³uguje podró¿nemu nie
korzystaj¹cemu z ulgowych przejaz-
dów, który zamierza odbyæ przejazdtam i z powrotem t¹ sam¹ drog¹;
* Bilet sieciowy tygodniowyimienny

To przejazdy w klasie drugiej lub
pierwszej  nieograniczon¹ ilo�æ razy
poci¹gami pospiesznymi i osobowy-
mi - uruchamianymi przez PKP PR;
* Bilety odcinkowe imienne-
Oferta przeznaczona dla podró¿nych
doje¿d¿aj¹cych codziennie do pracy
lub szko³y;
* Bilet sieciowy imienny - Oferta
polecana osobom czêsto podró¿uj¹-
cym po Polsce w celach s³u¿bowych
lub turystycznych;
* Legitymacja seniora
Dla osób, które ukoñczy³y 60 lat.

Udanych podró¿y
Ma³gorzata P³aszczyk

 

W roku 2006 SP ZOZ Strzelce Opolskie podpisa³ umowê z Narodowym Funduszem
Zdrowia w Opolu na realizacjê �Programu profilaktyki raka piersi� � 900 mammografii
oraz �Programu profilaktyki raka szyjki macicy� � 575 badañ.
Termin obowi¹zywania umów:
- Programu profilaktyki raka piersi od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
- Programu profilaktyki raka szyjki macicy od 15.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Do programu profilaktyki raka piersi zaprasza siê kobiety w wieku 50-69 lat, które nie
mia³y wykonywanej mammografii w ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy.
Natomiast do programu profilaktyki szyjki macicy zaprasza siê kobiety w wieku od 25 do
59 lat, które nie mia³y wykonywanego badania cytologicznego w ostatnich 36 miesi¹cach.
Nie trzeba mieæ skierowania!
Badania s¹ bezp³atne!
Badania mammograficzne s¹ wykonywane w Zak³adzie Diagnostyki Obrazowej Szpi-
tala Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
- od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 1200 - 2000,
Badania mammograficzne  - nr tel. 077 461 32 91 do 95 wew. 141
Badania cytologiczne s¹ wykonywane w oddziale ginekologiczno-po³o¿niczym Szpi-
tala Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
- w poniedzia³ki i pi¹tki, w godzinach 1300 � 1430.

Prosimy o wcze�niejsze dokonywanie rejestracji
osobi�cie lub telefonicznie.

Badania cytologiczne - nr tel. 077 461 32 91 do 95 wew. 332
Pacjentki winny zg³osiæ siê do badania z ksi¹¿eczk¹ RUM i aktualnym dokumentem
ubezpieczenia.

Zbadaj siê profilaktycznie!
¿e w dniu 30 sierpnia 2006 roku o godzinie 11oo

w siedzibie Starostwa Strzeleckiego
przy ul. Jordanowskiej nr 2,

w sali narad na II piêtrze
odbêdzie siê

 I przetarg ustny nieograniczony w celu sprzeda¿y
nieruchomo�ci Powiatu Strzeleckiego, po³o¿onej

w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów �l¹skich,
niezabudowanej.

Nieruchomo�æ oznaczona jest numerem dzia³ki 5049/2
o powierzchni 0,6179 z mapy 15,

a wpisana jest w ksiêdze wieczystej nr 46595
prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci � 190.000,00 z³.
Minimalne post¹pienie ceny � 1.900,00 z³
Wadium  (p³atne w pieni¹dzu) -  10.000,00 z³
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 24 sierpnia 2006 r. na konto
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³-
dzielczy Le�nica, Oddzia³ Strzelce Opolskie, na rachunek nr
52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który prze-
targ wygra, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomo�ci,
a w przypadku odst¹pienia od zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez sprzedaj¹cego � przepada.
Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo�ciami, pod
numerem telefonu 0-77-4401-740.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
i n f o r m u j e

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi


