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 Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje

¿e w dniu 21 kwietnia 2008 roku o godzinie 10oo w siedzibie Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad na II piêtrze odbêdzie
siê IV przetarg ustny nieograniczony w celu sprzeda¿y nieruchomo�ci Po-
wiatu Strzeleckiego, po³o¿onej w Kalinowicach, ul. Stara Poczta, niezabudo-
wanej. Nieruchomo�æ oznaczona jest numerem dzia³ki 352/7 o powierzchni
0,1190 z mapy 5, a wpisana jest w ksiêdze wieczystej nr 50679 prowadzo-
nej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Dla terenu tego brak obo-
wi¹zuj¹cego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Strzelce Opolskie
nieruchomo�1)æ jest zlokalizowana na terenach zabudowy mieszkaniowej z
programem podstawowych us³ug.
Cena wywo³awcza nieruchomo�ci � 15.400,00 z³ netto.
Minimalne post¹pienie ceny � 160,00 z³
Wadium  (p³atne w pieni¹dzu) -  800,00 z³
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 17 kwietnia 2008 r. na konto Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Le�nica, Oddzia³
Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zali-
cza siê na poczet ceny nabycia nieruchomo�ci, a w przypadku odst¹pienia
od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedaj¹cego � przepa-
da.

Od wylicytowanej ceny nieruchomo�ci nabywca uiszcza podatek VAT w
wysoko�ci 22 % ceny.

Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo�ciami,

pod numerem telefonu 0-77-4401-740.
Strzelce Opolski, dn.14 marca 2008 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y   S T R Z E L E C K I E G O

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowê drogi gminnej

Na podstawie art. 28 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.
Nr 80, poz. 721 z pó�n. zmianami) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.-
Kodeks postêpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r., Nr 98,
poz.1071 z pó�n. zmian.)

zawiadamiam, ¿e w dniu 13 marca 2008r.
Starosta Strzelecki wyda³ decyzjê administracyjn¹ Nr 80/08 o pozwo-
leniu na budowê drogi gminnej (ul. Europejska) w Strefie Aktywno�ci
Gospodarczej (SAG) Olszowa - Sieroniowice wraz z kanalizacj¹ desz-
czow¹ � etap III, na dzia³kach nr: 116/10, 113/2, 263/1, 266/2 , 266/1-
obrêb Olszowa, oraz nr: 1/2, 3/3, 4/5, 29/5, 29/8, 29/10, 30/2, 30/3, 32/2,
25/2, 35, 22/7 � obrêb Zimna Wódka.

W terminie 28 dni od daty ukazania siê niniejszego obwieszczenia zaintere-
sowane strony mog¹ zapoznaæ siê z tre�ci¹ decyzji w Wydziale Architekto-
niczno � Budowlanym Starostwa Powiatowego (II piêtro, pokój nr 211) ul.
Jordanowska 2,   47-100 Strzelce Opolskie.

Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomo�ci
na okres od 17 marca 2008r. do 15 kwietnia 2008r.

STAROSTA STRZELECKI
 JÓZEF SWACZYNA

Grzybice wywo³uj¹ grzyby cho-
robotwórcze � paso¿yty nale¿¹ce do
�wiata ro�lin, atakuj¹ce martwe tkan-
ki w obrêbie skóry oraz jej przydatki
( w³osy, paznokcie ). Mog¹ one prze-
nikaæ do g³êbszych tkanek wywo³u-
j¹c tak¿e w nich zmiany. Zmiany grzy-
bicze mog¹ lokalizowaæ siê na ka¿dej
czê�ci cia³a, najczê�ciej w fa³dach skór-
nych, na ow³osionej skórze g³owy,
stopach,  paznokciach. Zakaziæ siê
grzybic¹ mo¿na od drugiego cz³owie-
ka oraz u¿ywane przez niego przed-
mioty jak szczotki do w³osów, grze-
bienie, czapki i inne czê�ci odzie¿y.
Równie¿ od zaka¿onego zwierzêcia
np. kota.

Szczególnie podatne na grzybice
s¹ osoby chore na cukrzycê, niedo-
czynno�æ tarczycy, zaburzenia kr¹¿e-
nia, zaburzenia odporno�ci, osoby
oty³e, z nadmiern¹ potliwo�ci¹ skóry,
a tak¿e osoby korzystaj¹ce z base-
nów, sauny, ³a�ni oraz pracuj¹ce w
wilgotnym �rodowisku.
Grzybica jest chorob¹, któr¹ nale¿y
leczyæ. Nieleczona mo¿e byæ powo-
dem dolegliwo�ci bólowych i �wi¹do-
wych, mo¿e rozprzestrzeniaæ siê na
inne okolice cia³a i inne osoby np. ro-
dzinê.

Leczenie grzybic jest bardzo sku-
teczne.

Najczêstsz¹ form¹ grzybicy jest
grzybica stóp. Jest ona przenoszona
drog¹ kontaktow¹ poprzez wspólne
rêczniki, wilgotne pod³ogi  na base-
nach w saunach czy ³a�niach.

By ustrzec siê zaka¿eñ grzybi-
czych nale¿y nosiæ przewiewn¹
odzie¿, buty z naturalnych tworzyw,
u¿ywaæ w³asnych klapek na basenach,

W roku 2007 zg³oszono 1 przypadek grzybicy,
od pocz¹tku tego roku � ju¿ 16

Grzybice � jak ich unikn¹æ?
w³asnego rêcznika, czêsto zmywaæ
pot, dok³adnie wycieraæ skórê, unikaæ
kontaktu z chorymi lud�mi i zwierzê-
tami.

Natomiast grzybica pochwy i sro-
mu jest zaka¿eniem wywo³anym
przez drobnoustroje, które w prawi-
d³owych warunkach zasiedlaj¹ b³ony
�luzowe, a w warunkach sprzyjaj¹-
cych namna¿aj¹ siê nadmiernie. Wy-
wo³ana jest najczê�ciej przez grzy-
by � dro¿d¿aki z gatunku Candida.
Zasiedlaj¹ one pochwê u kobiet, by-
tuj¹ te¿ w przewodzie pokarmowym
(kale). Co czwarty przypadek stanu
zapalnego pochwy u kobiet spowo-
dowany jest zaka¿eniem grzybiczym.
Objawia siê �wi¹dem sromu, piecze-
niem, up³awami. Mo¿e im towarzy-
szyæ ból i pieczenie podczas oddawa-
nia moczu. By ustrzec siê grzybicy
pochwy i sromu nale¿y unikaæ przy-
godnych kontaktów seksualnych, nie
ubieraæ siê zbyt ciep³o (zmniejsza to
wilgotno�æ okolic narz¹dów p³cio-
wych), po oddaniu stolca higienê kro-
cza prowadziæ od przodu do ty³u,
unikaj¹c przenoszenia dro¿d¿aków z
okolic odbytu. Grzybicê nale¿y le-
czyæ, a w przypadku nawracania do-
legliwo�ci konieczne jest leczenie rów-
nie¿ partnera seksualnego.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zaka¿enia
grzybicze mog¹ wyst¹piæ niezale¿nie
od poziomu naszej higieny osobistej.
Nadmierna higiena osobista nie
uchroni nas przed grzybic¹.

Bogus³awa Grela
Powiatowa Stacja

 Sanitarno � Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich

W zwi¹zku z przypadkami
stwierdzenia rozbie¿no�ci pomiêdzy
zapisami w ksiêgach wieczystych do-
tycz¹cych w³a�cicieli nieruchomo�ci
po³o¿onych na terenie Powiatu Strze-
leckiego, a faktycznym stanem nie-
ruchomo�ci, Starosta Strzelecki infor-
muje o konieczno�ci sprawdzenia
poprawno�ci danych zapisanych w
ksiêgach wieczystych.

W tym celu mieszkañcy Powia-
tu (w³a�ciciele nieruchomo�ci) winni
przeprowadziæ czynno�ci niezbêdne
do ustalenia stanu prawnego nieru-
chomo�ci. Dzia³ania nale¿y rozpo-
cz¹æ od ustalenia czy nieruchomo�æ
ma za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹.
Wstêpn¹ informacjê na ten temat
mo¿na uzyskaæ  z  ewidencji grun-
tów prowadzonej w Starostwie
Strzeleckim przy ul. Jordanowskiej,
pokój nr 112. Je¿eli nieruchomo�æ ma
za³o¿on¹ ksiêgê wieczyst¹ koniecz-
ne jest sprawdzenie zapisów w niej
figuruj¹cych we w³a�ciwym s¹dzie
rejonowym prowadz¹cym ksiêgê. W
przypadku, gdy zapis w ksiêdze, do-
tycz¹cy w³a�ciciela,  jest niezgodny
ze stanem rzeczywistym  konieczne
jest z³o¿enie w s¹dzie wniosku o do-

Informacja dotycz¹ca sprawdzenia stanu prawnego nieru-
chomo�ci po³o¿onych na terenie Powiatu Strzeleckiego

Sprawd� swoj¹
ksiêgê wieczyst¹

konanie 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 potwierdza-
j¹cy nabycie nieruchomo�ci.

W przypadku braku ksiêgi wieczy-
stej do wniosku o za³o¿enie ksiêgi kie-
rowanego do S¹du Rejonowego w
Strzelcach Opolskich, Wydzia³u Ksi¹g
Wieczystych, ul. Opolska nr 11, rów-
nie¿ nale¿y do³¹czyæ stosowny do-
kument potwierdzaj¹cy w³asno�æ nie-
ruchomo�ci wraz z wypisem i wyry-
sem z ewidencji gruntów.

Informacji dotycz¹cych nierucho-
mo�ci mo¿na zasiêgn¹æ pod nume-
rem telefonu 077-4401-745 w sie-
dzibie Starostwa Strzeleckiego
przy ul. Jordanowskiej nr 2 lub
osobi�cie w pokoju 112, w godzi-
nach pracy Urzêdu ( w poniedzia-
³ek 8oo � 16oo , od wtorku do pi¹tku
730 � 1530 ).

I N F O R M A C J A

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego informuje, ¿e w siedzibie Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, na
tablicy og³oszeñ wywieszono wykaz nieruchomo�ci powiatowych
przeznaczonych do sprzeda¿y.


