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S T R Z E L E C K I

Dzieñ serc

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie

14 lutego to szczególny dzieñ dla

tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie

wszystkich zakochanych. Ka¿dy

wali maskotki i sercowe prezenty, a

swojej sympatii dowody mi³oci.

dostarczone do adresatów w Dniu w.

ch³opak i dziewczyna chce przes³aæ

tel. 4617736
z fili¹ w Lenicy

Poczta Polska chc¹c u³atwiæ przesy-

tel. 4615253

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, 4636744

³anie mi³osnych wiadomoci zorgani-

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

pocztowcy obiecali, ¿e zostan¹ one

zowa³ tak¿e Szkoln¹ Pocztê Walen³y pozdrowienia od ich przyjació³.

na zakup opa³u wraz z dostaw¹ dla Domu Pomocy Spo³ecznej

tynkow¹ dostarczaj¹c uczniom szko-

Poczty Polskiej wystawili skrzynkê

Dzieñ Serc okaza³ siê w tym roku

leni przez Kupidyna mogli wrzucaæ

nych.

kartki pocztowe ze specjaln¹ walen-

w Szymiszowie i fili¹ w Lenicy

og³asza przetarg nieograniczony

Samorz¹d Uczniowski zorgani-

zowa³a w dniach 10 i 11 lutego w Ze-

pocztow¹, do której wszyscy ustrze-

Dom Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach Op. ul. Stra¿acka 8 z fili¹

Walentego.

masz kartek i maskotek. Pracownicy

spole Szkó³ Zawodowych Nr 1 kier-

e-mail: dpskadlub@go2.pl

Og³oszenie o przetargu nieograniczonym
o wartoci do 60 000 EURO

tynkow¹ pieczêci¹. Uczniowie kupo-

w Strzelcach Op. z fili¹ w Szymiszowie i fili¹ w Lenicy

(wêgiel orzech gat. I  165t, wêgiel kamienny - eko groszek  125t).

szczególnie mi³ym wiêtem zakochaMiros³awa Stañczak

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich

Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia wraz z za³¹cznikami mo¿na

odebraæ (nieodp³atnie) w Administracji Domu Pomocy Spo³ecznej w Strzel-

cach Op. przy ul. Stra¿ackiej 8, pok. 10, w godz. 8

00

W przedmiocie zamówienia nale¿y dostarczyæ do naszych placówek:

-

w Strzelcach Op.

-

tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

wêgiel orzech gat. I - 165t

wêgiel kamienny - eko groszek - 125t

Nie przewiduje siê mo¿liwoci z³o¿enia oferty czêciowej i wariantowej.
Termin wykonania zamówienia od momentu podpisania umowy

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541

do 31.12.2005r.

e-mail: zsazawa@interia.pl

Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie do dnia 10 marca 2005r.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem

do godz. 9

30

tel. 4616430

w siedzibie DPS przy ul. Stra¿ackiej 8, pokój nr 10 ,

e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

47-100 Strzelce Opolskie.

Komisyjne otwarcie ofert nast¹pi w dniu 10 marca 2005r. o godz. 10

00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w budynku DPS w Strzelcach Opolskich, przy ul. Stra¿ackiej 8

w Strzelce Opolskie

(pokój nr 11).

tel. 4613381, 4613901

Chodnikowy obowi¹zek

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

Termin zwi¹zania z ofert¹ 30 dni od up³ywu terminu sk³adania ofert.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena - 100%

Ubieg³oroczny Festiwal wzbudzi³ ogromne zainteresowanie.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego uprzejmie przypomina wszystkim

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

Przedstawiamy wstêpny program tegorocznej edycji, zachêcaj¹c

mieszkañcom o koniecznoci odnie¿ania chodników po³o¿onych

przy DPS w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl

Pañstwa do wziêcia w nim udzia³u.

wzd³u¿ swoich nieruchomoci.

I I

Obowi¹zek powy¿szy wyni-

pkt. 4 ustawy z dnia 13 wrze-

tel. 4612882

Wincenty z Kielczy

nia 1996 r. o utrzymaniu czy-

e-mail: gimspecj@tlen.pl

in memoriam

stoci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. z 1996 r. nr 132 poz.

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS

kwiecieñ - maj

622):

w Kad³ubie

Art. 5. 1. W³aciciele nieru-

tel. 4636422, 4636744

Kielcza

chomoci zapewniaj¹ utrzy-

e-mail: zsskadlub@wp.pl,

Opole, Ujazd, Namys³ów, G³ogówek, Strzelce Opolskie,

manie czystoci i porz¹dku

zss_kadlub@wodip.opole.pl

Niemodlin, Kluczbork, G³ucho³azy, Ligota Bialska

przez:

(...) 4) uprz¹tniêcie b³ota, nie-

Specjalny Orodek Szkolno-

kalendarium koncertów

gu, lodu i innych zanieczyszczeñ

Wychowawczy

z

w Lenicy

chodników

po³o¿onych

wzd³u¿ nieruchomoci, przy

tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

czym za taki chodnik uznaje siê

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe

nej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego

po³o¿on¹ bezporednio przy
granicy nieruchomoci; w³aci-

tel. 4615473

3.IV (Kielcza)

10.IV.

ciel nieruchomoci nie jest obowi¹zany do uprz¹tniêcia chodnika, na którym

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

konanie powy¿szych obowi¹zków podlega egzekucji administracyjnej i karze

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich

powo³anej wy¿ej ustawy Kto nie wykonuje

obowi¹zków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny).Nadzór

nad realizacj¹ powy¿szego obowi¹zku sprawuje wójt i burmistrz (art. 5 ust. 6

Tak stanowi¹ przepisy prawomocnej ustawy.

Komenda Powiatowa Policji

szych od kilku lat realizuje d³ugo planowy plan inwestycyjny polegaj¹cy na

tel. 4621200, 4621903

budowie, przebudowie oraz remoncie chodników w ci¹gu dróg powiatowych.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Strzelcach Opolskich

Znaczna czêæ nak³adu inwestycyjnych powiatu ka¿dego roku przeznaczona

tel. 4614528

bardzo znacz¹cym stopniu wspierane s¹ przez gminy, wspieraj¹ce finansowo

muzyka romantyzmu

zespó³ wokalny IL CANTO MINORE

kier. art. Micha³ Straszewski

Andrzej Chorosiñski - organy

Krzysztof

8.V (Zawadzkie)

powy¿sze inwestycje, jak równie¿ wspania³e inicjatywy so³ectw polegaj¹ce

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

na wykonywaniu remontów chodników we w³asnym zakresie, przy wsparciu

moci, przy których takie chodniki powsta³y o w³aciwe utrzymanie nawierzch-

Powiatowa Stacja Sanitarno 

tel. 4400313

prawnej powinnimy o te obiekty nale¿ycie zadbaæ.

Powiatowy Urz¹d Pracy

czêci chodników w ci¹gu dróg powiatowych. Naszym staraniem odnie¿ane i

Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.

tel. 077/453-18-07, 454-18-69,
fax 453-74-96
Redakcta zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i adiustacji.
Materia³ów nie zamówionych nie
zwraca.
Nie odpowiada za treæ
zamieszczonych reklam i og³oszeñ.
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Organizacyjny

Wew. 206, 207, 213, 204
Zespó³ Kontroli
Wew. 145

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego

Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych
wew. 219

*

*

*

*

(Opole), chór miêdzyparafialny (Zawadzkie), chór LO im.

Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie mo¿liwoæ zmiany terminów

2

tel. +48 77 4639093

*

A. Mickiewicza (G³ubczyce)

posypywane s¹ chodniki poza zabudow¹ na ³¹cznej d³ugoci 4011 m. i po-

Sekretariat

*

chóry województwa opolskiego: Katedry Opolskiej,

i wykonawców koncertów.

równie¿ bezpieczne w czasie zimy.

Druk: Drukarnia PRO MEDIA

*

(G³ucho³azy), Hosanna (Nysa), Chór parafii B³. Czes³awa

wierzchni 7674 m .Wspólne zaanga¿owanie sprawi, ¿e nasze chodniki bêd¹

tel. 4621800

*

Seminaryjny, Legenda, Cantilena Capricolium

Na Zarz¹dzie Powiatu Strzeleckiego równie¿ ci¹¿y obowi¹zek utrzymania

w Strzelcach Opolskich

*

Andrzej Chorosiñski - organy

Jest to nasze wspólne dobro i nawet niezale¿nie od obowi¹zuj¹cej wyk³adni

Opolskich

dyrygent - Czes³aw Freund

uroczysta Msza wiêta w dzieñ Konstytucji 3 Maja

3.V.

ni chodników tak, aby mog³y one spe³niaæ swoj¹ funkcjê w okresie zimowym.

Epidemiologiczna w Strzelcach

Pe³ech - gitara

Akademicki Chór Politechniki l¹skiej

*

materia³owym ze strony Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego.

St¹d w³anie gor¹cy apel i proba do mieszkañców  w³acicieli nierucho-

El¿bieta Stefañska - klawesyn

muzyka organów

1.V.

jest na zadania s³u¿¹ce tworzeniu bezpiecznych ci¹gów pieszych wp³ywaj¹-

cych tak¿e na estetykê i wizerunek naszej miejscowoci. Dzia³ania powiatu w

muzyka baroku

Kaja Danczowska - skrzypce

muzyka redniowiecza (Hildegarda z Bingen),
24.IV.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego maj¹c na wzglêdzie bezpieczeñstwo pie-

w Strzelcach Opolskich

zespó³ dawnej muzyki Camerata Cracovia

kier. art. Ireneusz Trybulec

17. IV (Kielcza)

powo³anej wy¿ej ustawy).

tel. 4049903

im. Adama Mickiewicza w G³ubczycach

muzyka redniowiecza i renesansu polska, niemiecka, czeska

jest dopuszczony p³atny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.Wygrzywny. (zgodnie z art. 10 ust. 2.

tel. 4613291-95

Chór Mieszany I Liceum Ogólnokszta³c¹cego

dyrygent - Tadeusz Eckert

wydzielon¹ czêæ drogi publicz-

w Górze w. Anny

Festiwal

Gaude Mater Polonia

ka bezporednio z art. 5 ust.1

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Op.

45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,

, tel. (077) 4613480.

00

okrelonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1

Wydawca: Starostwo Strzeleckie

do 15

Oferenci bior¹cy udzia³ w przetargu zobowi¹zani s¹ do z³o¿enia dokumentów

tel. 4612225

Wydzia³ Edukacji, Kultury,

Kultur y Fizycznej i Turystyki
wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³

Rolnictwa

i Ochrony rodowiska
wew. 132, 224, 225, 226
Wydzia³

Mieniem

Gospodarki
Powiatu

wew. 144,146

Zespó³ ds. Promocji Powiatu

wew. 218, 230

