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S T R Z E L E C K I
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH

Dom Pomocy Spo³ecznej

Gminne Centrum Informacyjne dla bezrobotnych

Nie tylko dla m³odych

DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA

w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480

o podwy¿szonym standardzie

z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736
z fili¹ w Lenicy
tel. 4615253

Od 1 lutego w pomieszczeniach

W poprzednim numerze opublikowany zosta³ wykaz wszystkich dróg powia-

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

towych przeznaczonych do zimowego utrzymania. Dzi publikujemy tylko te
co do których Zarz¹d Powiatu podj¹³ decyzjê o utrzymywaniu ich w podwy¿-

e-mail: dpskadlub@go2.pl

szonym standardzie.

kawiarenki internetowej w strzeleckim Domu Kultury przy pl.

¯eromskiego rozpoczyna dzia³al-

Jest wspó³finansowane przez

e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm

Nazwa ci¹gu drogowego

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

Klasa drogi

standard

Zdzieszowice - Lenica
- Zalesie l¹skie

1401 O

g³ówna

III zwalczanie

Zalesie l¹skie - Kêdzierzyn-Kole

1435 O

zbiorcza

IV zwalczanie

Góra w. Anny - Lenica

1438 O

zbiorcza

IV zwalczanie

liskoci przy
u¿yciu solarki

tel. 4612701

liskoci przy

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

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem

u¿yciu solarki

tel. 4616288, 4616541

liskoci przy

e-mail: zsazawa@interia.pl

u¿yciu solarki

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem
tel. 4616430

Ujazd - Kêdzierzyn-Kole

1457 O

zbiorcza

IV

1458 O

zbiorcza

IV zwalczanie
liskoci przy

e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

u¿yciu solarki
Sieroniowice - Ujazd

1461 O

g³ówna

III zwalczanie
liskoci przy

w Strzelce Opolskie

u¿yciu solarki

tel. 4613381, 4613901

Strzelce Opolskie - Kolonowskie

1804 O

lokalna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

V 3.500 mb
zwalczanie

w Strzelcach Op.

liskoci przy

tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

u¿yciu solarki
Strzelce Opolskie - Lenica
- Kêdzierzyn-Kole

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

1805 O

g³ówna

III zwalczanie
liskoci przy

przy DPS w Zawadzkiem

u¿yciu solarki

tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl

Sucha - Kalinów

1806 O

zbiorcza

IV

Strzelce Opolskie - Krasiejów

1807 O

g³ówna

III 14,442 km

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

zwalczanie

w Strzelcach Op.

liskoci przy

tel. 4612882

u¿yciu solarki

e-mail: gimspecj@tlen.pl

DW 409 Zdzieszowice

1808 O

zbiorcza

u¿yciu solarki
Kad³ub - Spórok

tel. 4636422, 4636744

IV zwalczanie
liskoci przy

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie

1816 O

zbiorcza

IV 4,0 km

e-mail: zsskadlub@wp.pl,

zwalczanie

zss_kadlub@wodip.opole.pl

liskoci przy
u¿yciu solarki

Specjalny Orodek Szkolno-

Spórok - Staniszcze Wielkie

Wychowawczy

1839 O

zbiorcza

V
zwalczanie

w Lenicy

liskoci przy

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

u¿yciu solarki
Staniszcze Wielkie - Kolonowskie

1844 O

zbiorcza

IV
zwalczanie

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe

liskoci przy

w Górze w. Anny

u¿yciu solarki

tel. 4615473

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki

Strzelce Op. ul. Dworcowa

2271 O

lokalna

V
zwalczanie

Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

liskoci przy

tel. 4613291-95

u¿yciu solarki

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y

Strzelce Op. ul. Cementowa

2272 O

g³ówna

III zwalczanie
liskoci przy

Po¿arnej w Strzelcach Opolskich

u¿yciu solarki

tel. 4049903

Strzelce Op. ul. Zak³adowa

2273 O

g³ówna

III zwalczanie

Komenda Powiatowa Policji

liskoci przy

w Strzelcach Opolskich

u¿yciu solarki

tel. 4621200, 4621903

Strzelce Op. ul. Szpitalna

2274 O

zbiorcza

IV zwalczanie

Strzelce Op. ul. Mickiewicza

2275 O

zbiorcza

IV zwalczanie

tel. 4614528

Strzelce Op. ul. Budowlanych

2276 O

lokalna

V

Strzelce Op. ul. Nowowiejska

2279 O

lokalna

V zwalczanie
liskoci przy

Powiatowa Stacja Sanitarno 

u¿yciu solarki
Strzelce Op. ul. Powstañców l.

Opolskich

(na odc. ul. 1 Maja - ul. Dworcowa)

tel. 4400313

2281 O

lokalna

liskoci przy

w Strzelcach Opolskich

£¹cznie d³ugoæ dróg powiatowych przeznaczonych do zimowego

tel. 4621800
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utrzymania o podwy¿szonym standardzie wynosi 90,76 km.

Sekretariat

Starosty

Powiatowy

Rzecznik

tel. +48 77 4639093
wew. 220

i
Konsumentów

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

informacyjnych (w celu zareje-

Gospodarki

Nieruchomociami

wew. 105, 140, 133, 137

Wy d z i a ³ A rc h i t e k t o n i c z n o
wew. 215, 217, 249

Wydzia³



Budowlany

Organizacyjny

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

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego

Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych
wew. 219

strowania siê w portalach dla po-

swojego CV, listu motywacyjne-

mail, wysy³anie ofert do praco-

Zgodnie z za³o¿eniami programu

go, za³o¿enia w³asnej skrzynki e-

dotycz¹cego aktywizacji zawodowej

-

to placówka ukierunkowana na akty-

-

absolwentów Pierwsza Praca, GCI

wizacjê ludzi m³odych oraz spo³ecznoci lokalnej i o¿ywienie lokalnego

-

dawców, itp.)

Doradztwo zawodowe

Informacja zawodowa

Udzielanie informacji o ofertach

pracy i mo¿liwociach podjêcia
zatrudnienia w kraju i zagranic¹

rynku poprzez zapewnienie ³atwego

-

Udzielanie informacji o pracy w

gii informacyjnych.

-

Udzielanie informacji o instytu-

-

Pomoc w redagowaniu i napisa-

dostêpu do nowoczesnych technoloGCI dysponuje czternastoma

stanowiskami komputerowymi ze

sta³ym dostêpem do internetu. Ist-

nieje tak¿e mo¿liwoæ korzystania

charakterze wolontariusza

cjach szkoleniowych i kursach
zawodowych

niu dokumentów aplikacyjnych

z kserokopiarki, drukarki, skane-

-

Udostêpnianie zasobów biblio-

Program realizowany jest we

-

Udzielanie informacji na temat

ra i faksu.

wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem

Pracy - w GCI zatrudnieni do obs³ugi

klientów bêd¹ sta¿yci kierowani

przez Powiatowy Urz¹d Pracy.

Gminne Centrum Informacji po-

wsta³o, aby pomagaæ osobom bezro-

teczki GCI

mo¿liwoci podjêcia nauki i pod-

noszenia kwalifikacji zawodo-

-

wych (równie¿ zagranic¹)

Udzielanie informacji na temat

mo¿liwoci za³o¿enia i prowa-

dzenia dzia³alnoci gospodarczej

botnym i absolwentom w odnalezie-

-

Udzielanie informacji na temat

poprzez u³atwienie dostêpu do us³ug

-

Prowadzenie zajêæ i warsztatów

niu swego miejsca na rynku pracy,

teleinformatycznych, doradztwo w

sprawach zwi¹zanych z poszukiwa-

prawa pracy

dla zorganizowanych grup m.in.

przez doradców zawodowych

niem i podejmowaniem pracy oraz

-

Prowadzenie kursów z zakresu

s³u¿yæ bêd¹ pomoc¹ osobom bezro-

-

Udzielanie informacji na temat

samozatrudnieniem. Pracownicy GCI
botnym w poszukiwaniu ofert pracy
i przedsiêbiorcom w znalezieniu pra-

cjach. Ka¿dy absolwent, bezrobotny
lub przedsiêbiorca bêdzie móg³ umie-

ciæ bezp³atnie swoj¹ ofertê na stronie internetowej GCI w Kiosku z

p³atnie szkoliæ bêdzie osoby bezro-

botne w zakresie podstawowej obs³ugi komputera, internetu oraz wy-

szukiwania ofert zatrudnienia. Pra-

cownicy GCI pomog¹ równie¿ napisaæ profesjonalny list motywacyjny,

¿yciorys czy inne niezbêdne do ubie-

mo¿liwoci korzystania z Fun-

Dodatkowo GCI wiadczyæ bê-

dzie m.in. us³ugi biurowe:
-

prac¹.

Gminne Centrum Informacji bez-

podstaw obs³ugi komputera

duszy Unii Europejskiej

cownika o odpowiednich kwalifika-

Us³ugi biurowe (powielanie i dru-

kowanie powy¿ej 6 kartek A4,

wysy³anie faxów odp³atnie wg

cennika)

-

Us³ugi tradycyjnej kawiarenki in-

-

Inne w zale¿noci od zapotrze-

ternetowej (odp³atnie wg cennika)

bowania osób odwiedzaj¹cych
Gminne Centrum Informacji

gania siê o pracê dokumenty. Oto

Szczegó³y mo¿na poznaæ

kie bêd¹ wiadczone przez strzelec-

(w roboczej na razie wersji)

pe³na oferta podstawowych us³ug jakie GCI:
-

Pomoc osobom bezrobotnym i

poszukuj¹cym pracy w uzyska-

na uruchomionej ju¿

stronie internetowej GCI:

www.gci.strzelceopolskie.pl,

lub http://gci.strzelceopolskie.pl

Zasypa³o na bia³o?
Gdzie mo¿na zadzwoniæ, kiedy drogi liskie i zasypane niegiem,
a piaskarek nie widaæ? Oto wykaz telefonów interwencyjnych:

Starostwo Powiatowe

w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2
Stra¿ Po¿arna

w Strzelcach Opolskich

463 90 90

W godzinach pracy urzêdu.

404 99 05

w godzinach wieczornych,

tj. od godziny 19

00

u¿yciu solarki

Powiatowy Urz¹d Pracy

Wydawca: Starostwo Strzeleckie

V zwalczanie

niu z nowoczesnych technologii

waniem oraz sprzêt biurowy.

u¿yciu solarki

Budowlanego w Strzelcach Opolskich

Udzielanie pomocy w korzysta-

szukuj¹cych pracy, umieszczanie

sprzêt komputerowy z oprogramo-

u¿yciu solarki

tel. 4639099

Epidemiologiczna w Strzelcach

sk¹d gmina

pracy

tê 48.000 z³ z przeznaczeniem na

liskoci przy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru

-

gramu ministerstwa, pozyska³a kwo-

liskoci przy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Strzelcach Opolskich

nowszych informacji o rynku

Strzelce Opolskie, aplikuj¹c do pro-

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1
w Strzelcach Op.

Polityki Spo³ecznej,

technologii informacyjnych:

w celu szybkiego uzyskania naj-

cyjne dla bezrobotnych.

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i

niu zatrudnienia

Udostêpnianie nowoczesnych
komputer, Internet, bazy danych,

noæ Gminne Centrum Informa-

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011

-

Dy¿urny zimowego

utrzymania dróg

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

0602 297 839

do godziny 7

30

