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Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4615253

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

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

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

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

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelce Opolskie
tel. 4613381, 4613901

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Op.
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 Op.
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 4636744
e-mail: zsskadlub@wp.pl,
zss_kadlub@wodip.opole.pl

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

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95

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

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektorat 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

Sekretariat Starosty
tel. +48 77 4639093
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wew. 220
Wydzia³ Ruchu Drogowego
i Dróg Powiatowych
wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
125, 150, 149, 151, 152, 153
Wydzia³ Finansowy
wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203
Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru

Wydawca: Starostwo Strzeleckie
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia �PRO MEDIA�
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
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 tre�æ
zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

i Gospodarki Nieruchomo�ciami
wew. 105, 140, 133, 137
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
wew. 215, 217, 249
Wydzia³ Organizacyjny
Wew. 206, 207, 213, 204
Zespó³ Kontroli
Wew. 145
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Ochrony Ludno�ci i Spraw Obronnych
wew. 219

Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki
wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony �rodowiska
wew. 132, 224, 225, 226
Wydzia³ Gospodarki
Mieniem Powiatu
wew. 144,146
Zespó³ ds. Promocji Powiatu
wew. 218, 230

Og³oszenie o przetargu nieograniczonym
o warto�ci do 60 000 EURO

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

z  fili¹  w  Szymiszowie i  fili¹  w  Le�nicy

 og³asza  przetarg  nieograniczony  na  zakup  artyku-
³ów  nabia³owych wraz  z  dostaw¹  dla  Domu  Pomocy

Spo³ecznej   Strzelce  Op.    filia  w  Szymiszowie,
ul. Strzelecka  2

 
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia wraz z za³¹cznikami mo¿-

na odebraæ (nieodp³atnie) w Administracji  Domu  Pomocy  Spo³ecznej
w  Strzelcach  Op.  przy ul. Stra¿ackiej  8, pok. 10,

w godz. 800 do 1500, tel. (077) 461-34-80. 
Oferenci bior¹cy udzia³ w przetargu zobowi¹zani s¹ do z³o¿enia doku-

mentów okre�lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W  przedmiocie  zamówienia  artyku³y  nabia³owe  nale¿y  dostarczyæ   do
1.    filii  DPS  Szymiszów   ul. Strzelecka  2

Zamawiaj¹cy  nie przewiduje  mo¿liwo�æ  z³o¿enia  oferty  czê�ciowej
i  wariantowej.

Termin  wykonania  zamówienia  od  momentu  podpisania  umowy  do
31.12.2005r.  Zamawiaj¹cy  nie  przewiduje  z³o¿enia   wadium.

Kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenie:
a) Cena  - 100%

Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie do dnia 29 kwietnia  2005r.
do godz. 1030 w siedzibie DPS  przy ul. Stra¿ackiej  8, pokój  nr  10 ,

47-100 Strzelce Opolskie.
Komisyjne otwarcie ofert nast¹pi w dniu  29 kwietnia  2005r.

 o godz.1100w  budynku  DPS
w Strzelcach Opolskich, przy ul. Stra¿ackiej 8 (pokój  nr  11).

Termin  zwi¹zania z  ofert¹  30 dni  od up³ywu terminu  sk³adania  ofert.

Og³oszenie o przetargu nieograniczonym
o warto�ci do 60 000 EURO

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

fili¹  w  Szymiszowie i  fili¹  w  Le�nicy

 og³asza  przetarg  nieograniczony  na  zakup  leków
wraz  z  dostaw¹  dla  Domu  Pomocy  Spo³ecznej

w  Strzelcach  Op.
z  fili¹  w  Szymiszowie  i  fili¹  w  Le�nicy

 
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia wraz z za³¹cznikami
mo¿na odebraæ (nieodp³atnie) w Administracji  Domu  Pomocy
Spo³ecznej  w  Strzelcach  Op.  przy  ul. Stra¿ackiej  8, pok. 10,

w godz. 800 do 1500, tel. (077) 461-34-80. 
Oferenci bior¹cy udzia³ w przetargu zobowi¹zani s¹ do z³o¿enia doku-

mentów okre�lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W  przedmiocie  zamówienia  nale¿y  dostarczyæ  leki  do  naszych

placówek:
1. dostarczenie  leków  do  DPS  Strzelce  i  filii  DPS  Szymiszów  (za³¹cz-
nik  nr  5  i  6)
2. dostarczenie  leków  do  filii  DPS  Le�nica  (za³¹cznik  nr  7)

Zamawiaj¹cy  przewiduje  mo¿liwo�æ  z³o¿enia  oferty  czê�ciowej.
Zamawiaj¹cy  nie  przewiduje  z³o¿enia  oferty  wariantowej.
Termin  wykonania  zamówienia  od  momentu  podpisania  umowy  do

31.12.2005r.  Zamawiaj¹cy  nie  przewiduje  z³o¿enia   wadium.
Kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenie:
a) Cena  - 100%

Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie do dnia 28 kwietnia  2005r.
 do godz. 830 w siedzibie DPS  przy ul. Stra¿ackiej  8, pokój  nr  10 ,

47-100 Strzelce Opolskie.
Komisyjne otwarcie ofert nast¹pi w dniu  28 kwietnia  2005r.

 o godz. 900 w  budynku  DPS
w Strzelcach Opolskich, przy ul. Stra¿ackiej 8 (pokój  nr  11).

Termin  zwi¹zania z  ofert¹  30 dni  od up³ywu terminu  sk³adania  ofert.

Og³oszenie o przetargu nieograniczonym
o warto�ci do 60 000 EURO

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

z  fili¹  w  Szymiszowie i  fili¹  w  Le�nicy

og³asza  przetarg  nieograniczony  na  zakup
mleka  wraz  z  dostaw¹  dla  Domu  Pomocy

Spo³ecznej   Strzelce  Op.  z  fili¹  w  Szymiszowie,
ul. Strzelecka  2

 
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia wraz z za³¹cznikami

mo¿na odebraæ (nieodp³atnie) w Administracji
Domu  Pomocy  Spo³ecznej

w  Strzelcach  Op.  przy ul. Stra¿ackiej  8, pok. 10,
w godz. 800 do 1500,  tel. (077) 461-34-80. 

Oferenci bior¹cy udzia³ w przetargu zobowi¹zani s¹ do z³o¿enia doku-
mentów okre�lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W  przedmiocie  zamówienia  nale¿y  dostarczyæ  mleko  do:
1. do  filii  DPS  Szymiszów   ul. Strzelecka  2

Zamawiaj¹cy  nie przewiduje  mo¿liwo�æ  z³o¿enia  oferty  czê�ciowej
i  wariantowej.

Termin  wykonania  zamówienia  od  momentu  podpisania  umowy  do
31.12.2005r.  Zamawiaj¹cy  nie  przewiduje  z³o¿enia   wadium.

Kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenie:
a) Cena  - 100%

Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie do dnia 28 kwietnia  2005r.  do godz.
1030 w siedzibie DPS  przy ul. Stra¿ackiej  8, pokój  nr  10 ,

47-100 Strzelce Opolskie.
Komisyjne otwarcie ofert nast¹pi w dniu  28 kwietnia  2005r.  o godz.1100

w  budynku  DPS w Strzelcach Opolskich, przy ul. Stra¿ackiej 8
(pokój  nr  11).

Termin  zwi¹zania z  ofert¹  30 dni  od up³ywu terminu  sk³adania  ofert.

to tytu³ konkursu organizowanego przez Szkolne Schronisko M³odzie-
¿owe Góra �w. Anny, przeznaczonego dla uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjów.

Góra �wiêtej Anny uchodzi nie tylko za per³ê krajobrazu, lecz od wieków
cieszy siê s³aw¹ najwa¿niejszego na �l¹sku miejsca kultu religijnego, a od prze-
sz³o 70 lat jest  symbolem trzech kolejnych Powstañ �l¹skich.
Nad Gór¹ dominuje Klasztor Franciszkanów z kru¿gankowym dziedziñcem
odpustowym tak zwanym Rajskim Placem otoczonym z trzech stron kru¿gan-
kami i Grot¹ Lurdzk¹ zbudowan¹ z wapiennych kamieni. Na stokach góry
rozmieszczone s¹ barokowe kaplice Kalwarii, wzorowanej na Kalwarii Ze-
brzydowskiej prace prowadzi³ architekt Domencio Signo.

W 1983 r. ponad milion ludzi wita³o tutaj Papie¿a (o czym piszemy w
innym miejscu), obecnie na rynku znajduje siê pomnik Jana Paw³a II, a za
klasztorem do dzisiaj zobaczyæ mo¿na o³tarz «»papieski��. Szczególne walory
Masywu Che³mskiego zdecydowa³y o powstaniu Parku Krajobrazowego
«»Góra �w. Anny��.

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe - zaprasza m³odzie¿ i dzieci wraz z
opiekunami do zwiedzania przepiêknych zak¹tków Góry �w. Anny i jej oko-
lic, a potem � do uczestnictwa w konkursie.  Jego celem jest ukazanie walorów
przyrodniczo - krajoznawczych Góry �w. Anny i okolic, ich wyj¹tkowo�ci i
uroku. Mamy nadziejê, ¿e rozbudzimy w m³odych ludziach chêæ do poznawa-
nia najbli¿szej okolicy, penetrowania jej zak¹tków i odkrywania nowych, cie-
kawych a dot¹d nie znanych miejsc.

Uczestnikami mog¹ byæ:
I grupa    - grupa m³odsza klasy od I - III   - szko³a podstawowa
II grupa   - grupa �rednia  klasy od IV - VI - szko³a podstawowa
III grupa  - grupa starsza - gimnazjum

Termin
Prace nale¿y nadsy³aæ na adres: Szkolne Schronisko M³odzie¿owe Góra

�w. Anny, ul. Szkolna 1, 47-154 Góra �w. Anny do dnia 4.06.2005r, prace
przys³ane po tym terminie nie bêd¹ uwzglêdnione w konkursie.

Uroczysty fina³ konkursu, na którym laureaci konkursu otrzymaj¹ warto-
�ciowe nagrody  oraz dyplomy odbêdzie siê 10. 06. 2005r.

Technika wykonywania prac � dowolna, a format - nie wiêkszy ni¿ A- 2

Opis pracy: imiê, nazwisko, klasa - z zaznaczeniem grupy (I-III) zgodnie z
regulaminem konkursu; technika wykonania pracy: nazwa, adres placówki o�wia-
towej, telefon; imiê i nazwisko opiekuna lub nauczyciela; adres zamieszkania
autora. Prace mo¿na wys³aæ równie¿ indywidualnie, a nale¿y je opisywaæ w
prawym dolnym rogu na odwrocie.

Wybrane prace bêd¹ eksponowane na uroczysto�ci fina³owej w budynku
Szkolnego Schroniska M³odzie¿owego W Górze �w. Anny, nagrodzone prace
mog¹ zostaæ tak¿e wykorzystane do projektowania materia³ów popularyza-
torskich i promocyjnych opracowanych przez SSM oraz do publikacji w me-
diach.

�Panorama Góry �w. Anny
        - moje wizje plastyczne�

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze �Powiatu Strzeleckiego� w arty-
kule dotycz¹cym sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na str.
7 omy³kowo zamiast 31 sierpnia 2005 r. podano 31 mar-
ca 2005 r. jako datê zakoñczenia dzia³alno�ci Zak³adu
Opiekuñczo-Leczniczego w Zawadzkiem.
Za pomy³kê przepraszamy.


