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Zimowy standard dróg

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480

dok. ze str. 4

e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl

niam, ¿e by³o to 1,5 roku przed moim

G e n e r a l n a D y re k c j a D r ó g K r a j o w y c h i A u t o s t r a d O d d z i a ³ w O p o l u

z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845

Rejon w Kêdzierzynie  Kolu informuje , ¿e w sezonie zimowym 2005/

z fili¹ w Lenicy

2006

tel. 4639840, 4639830

utrzymania prowadzone bêd¹ wg II standardu opracowanego przez Gene-

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

na

drogach

administrowanych

przez

tut.

Rejon

prace

...replika

przejciem na emeryturê. Powiatowy

Inspektorat Weterynarii w Strzelcach

zimowego

Opolskich otrzyma³ o 30 tysiêcy z³otych mniej. Zadania dla Powiatowego

raln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad .

Inspektoratu Weterynarii wynikaj¹ce z

Poni¿ej podajemy opis stanu utrzymania dróg w II standardzie podwy¿szonym i

Ustaw i Rozporz¹dzeñ ros³y  nak³ady

zwyk³ym i ewentualnie dopuszczalne odstêpstwa od niego.

finansowe obcinano  cel by³ jasny:
albo nie wykona zadañ albo naruszy

dyscyplinê bud¿etow¹  bêdzie wiêc

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem

podstawa do odwo³ania niepokorne-

tel. 4622011

go.

e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Niepokorny, bo pisa³ regularnie

przez lata pisma do zwierzchników:

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

Pani Ireny Sztoñ (dyrektor wydzia³u fi-

w Strzelcach Opolskich

nansów i bud¿etu Opolskiego Urzêdu

tel. 4612225

Wojewódzkiego), Pani Rutkowskiej (Wo-

e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

jewody Opolskiej), G³ównego Lekarza

Weterynarii. rodki oficjalnie przydzie-

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1

la³a Pani Irena Sztoñ w imieniu Woje-

w Strzelcach Op.

wody, de facto decydowa³ Opolski Wo-

tel. 4612701

jewódzki Lekarz Weterynarii Pan Kazi-

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

mierz Dubiñski (dokumentacja planów
i pism zapewne jeszcze jest w Powiato-

Zespó³ Szkó³ Zawodowych

wym Inspektoracie Weterynarii w Strzel-

w Zawadzkiem

cach Opolskich).

tel. 4616288, 4616541

Na stanowisku kierownika jednostki

e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

bud¿etowej, gdzie otrzymuje siê limit
na poszczególnych paragrafach nie

Liceum Ogólnokszta³c¹ce

trzeba koñczyæ Szko³ê G³ówna Han-

w Zawadzkiem

dlow¹ czy Oxford lub wykazywaæ siê

tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Odcinki dróg najbardziej nara¿one na zawiewanie niegiem  przed sezonem zimo-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

tworzyw sztucznych.

szczególnymi zdolnociami menad¿er-

skimi.

wym zostan¹ zabezpieczone zas³onami przeciwnie¿nymi  s¹ to zas³ony z siatki z
w Strzelcach Opolskie

Zatrudnienie w Powiatowym In-

spektoracie Weterynarii w Strzelcach

Przygotowano niezbêdn¹ iloæ sprzêtu do prac zimowego utrzymania na podstawie

tel. 4613381, 4613901

odpowiednich umów ,wynikaj¹cych z przeprowadzonych przetargów :

e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

*

przy likwidacji liskoci zatrudnionych bêdzie 10 solarek oraz 3 ³adowarki

*

odnie¿anie prowadzone bêdzie przy u¿yciu 7 p³ugów jednostronnych i 15

Opolskich by³o adekwatne do zadañ,

zaplanowane tak aby PIW móg³ pra-

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

p³ugów o zmiennej geometrii, a do odspajania i odrzutu grubych warstw niegu

w Strzelcach Opolskich

dysponujemy 3 p³ugami wirnikowymi, w przypadku nasilenia intensywnych opa-

wid³owo funkcjonowaæ tak¿e i po moim
odejciu na emeryturê. Dlatego zosta³

przyjêty do pracy lekarz weterynarii, któ-

tel. 4613026

dów niegu uzupe³nieniem p³ugów odnie¿nych bêdzie sprzêt do robót ziemnych :

e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

równiarki, spycharki .

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem

dawa³o mi siê to konieczne. Szkoda, ¿e

widziane jest :

poniesiony trud zostanie zniweczony. W

przy u¿yciu rodków chemicznych ( sol¹ drogow¹ , sol¹ zwil¿on¹ - solank¹ )

tel. 4620046, 4616049, 4620049

metodê

t¹

stosuje

siê

zapobiegawczo

e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

warstw lodu lub niegu.

oraz

w

celu

likwidacji

cienkich

Z chwil¹ rozpoczêcia prac przy odnie¿aniu dróg i zwalczaniu liskoci w

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

GDDKiA

Oddzia³/Opole

Rejonie

KêdzierzynKole

wprowadzone

bêd¹

w Strzelcach Opolskich

dy¿ury personelu technicznego przy kierowaniu i koordynowaniu prac .

tel. 4612882

Zakres tych dy¿urów uzale¿niony bêdzie od prognozowanych warunków

e-mail: gimspecj@tlen.pl

atmosferycznych i stanu przejezdnoci dróg.

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS

krajowych u¿ytkownikom dróg.
Informacji o przejezdnoci dróg krajowych na terenie tut. Rejonu udzielaæ bêdzie

tel. 4636422, 463637

dy¿urny akcji zimowej pod tel. 482-35-08, 482-27-74 lub 483-33-67 natomiast
informacji o przejezdnoci tylko dróg krajowych zamiejskich na terenie woj. opolskiego udzielaæ bêdzie dy¿urny Oddzia³u w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-

Specjalny Orodek

wych i Autostrad pod tel.401-63-61, 456-50-58, 456-50-57 (ca³odobowa sekre-

Szkolno-Wycho-wawczy w Lenicy

tarka).

odpowiedzialnymi

za

zimowe

utrzymanie

dróg

krajowych

w Strzelcach Opolskich  dr n.wet. An-

toni Krupnik, lek. wet. Maciej Bara-

zapewniam, w niczym nie s¹ gorsi od

lekarzy weterynarii z Krapkowic, którym to Pan W³odara nie chce bloko-

waæ awansu. Przyznane rodki finan-

sowe by³y przecie¿ jednakowe dla PIW

Krapkowice i PIW Strzelce Opolskie 

torycznych, w PIW Strzelce Opolskie 

na

terenie dzia³ania GDDKiA O/Opole Rejonu w Kêdzierzynie  Kolu bêd¹:

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe

ska Powiatowego Lekarza Weterynarii

tam pracowa³o 4 pracowników mery-

tel. 4615261

Osobami

rii w Strzelcach Opolskich pracowa³o

dwóch lekarzy weterynarii maj¹cych

pe³ne kwalifikacje do objêcia stanowi-

cyjnych i odpowiednim sta¿em pracy i

w Kad³ubie

e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Powiatowym Inspektoracie Weteryna-

nowski, obaj po studiach specjaliza-

Dy¿urni s¹ zobowi¹zani do udzielania informacji o warunkach ruchu na drogach

e-mail: zsskadlub@wp.pl

cji Weterynaryjnej  odby³o siê to kosz-

tem pozosta³ych pracowników, ale wy-

Zwalczanie liskoci na terenie administrowanym przez tut. Rejon prze*

rego przeszkolono do pracy w Inspek-

Kierownik Rejonu  mgr Bogus³aw Pilch

w Górze w. Anny

7, czyli 1:2, iloæ podmiotów nadzorowanych 1:7 (tam 2, w Strzelcach Opol-

tel. s³u¿bowy 482-18-40 , tel. kom. 0 600 960 931
tel. s³u¿bowy 482-35-08, tel. kom. 0 600 960 918

e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

ZIMOWYM UTRZYMANIEM

e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

W SEZONIE 2005/2006

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

NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ

tel. 4049903

GDDKiA REJON W KÊDZIERZYNIE-KOLU

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

Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia PRO MEDIA
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i adiustacji.
Materia³ów nie zamówionych nie
zwraca.
Nie odpowiada za treæ
zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

prawie wszystko brak rodków. To czego mnie nie udawa³o siê osi¹gn¹æ w

dwa lata, Pan W³odara za³atwi³ w 10
dni, na has³o Szota ju¿ nie jest Powiatowym Lekarzem Weterynarii w

Strzelcach Opolskich. Opolski Urz¹d

Wojewódzki w Opolu wyasygnuje dla

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelcach Opolskich dodatkowe
50 tysiêcy z³otych. Bo rodki by³y i

s¹

tylko nie by³o ich dla mnie, lepiej zwró-

ciæ nie wykorzystane rodki do bud¿etu

(tak by³o w 2004r.) Ju¿ Pan Starosta

Mateja domaga³ siê jasnych kryteriów
przy rozdziale przez Wojewódzki Inspek-

torat Weterynarii w Opolu rodków w
finansowych dla poszczególnych PIW-

ów  pozosta³o po staremu wg widzi mi

s i ê ; p o p l e c z n i k o m d a m, wr o g o m 

obetnê

Pani sprz¹taczka w Powiatowym

Inspektoracie Weterynarii w Strzelcach
opolskich pracowa³a za 200 z³ netto

miesiêcznie  ca³y paragraf opiewa³ na
kwotê 3600 z³ brutto na rok. W¹tpiê
aby znalaz³a siê osoba

wykonuj¹ca tê

pracê za ni¿sz¹ kwotê (oko³o 100 metrów kwadratowych powierzchni). Pan

W³odara nie dlatego zosta³ Powiato-

wym Lekarzem Weterynarii w Strzelcach
Opolskich, jest jednym z zaufanych lu-

dzi Pana Dubiñskiego. To zadanie dla

mediów, aby porównaæ iloæ zadañ w
poszczególnych Inspektoratach Wetery-

narii (np. Krapkowic i Strzelec Opol-

skich) w korelacji z przyznanymi rodkami finansowymi. Jestem przekonany

o ich nieadekwatnoci. Tak siê dzieje

kiedy ideologia zastêpuje pragmatyzm,

stanowiska staj¹ siê polityczne, a w³adza wykorzystywana jest niecnie.

Na nieszczêcie moda ta zawita³a tak¿e

do weterynarii  chyba na jej zgubê.

Obawiam siê jednego, aby tzw. uk³a-

danie klocków nie polega³o na uprzy-

krzaniu ¿ycia poprzez rygorystyczne eg-

zekwowanie obowi¹zuj¹cych przepisów

od podmiotów powiatu Strzelce Opolskie, bêd¹cych pod nadzorem naszej

Inspekcji. W³aciciele tych podmiotów
w ostatnim okresie ponieli potê¿ne

nak³ady finansowe na modernizacjê,
dostosowa³y zak³ady do obowi¹zuj¹-

cych przepisów, a znaj¹c je wiem, ¿e

przy ich pomocy mo¿na odebraæ chêæ

dzia³ania.

Podobno zaczê³y siê ju¿ kontrole

zak³adów pod tym katem  po owo-

cach poznamy ich cel.

Z powa¿aniem
Lek. wet. Andrzej Szota

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

WYKAZ DRÓG KRAJOWYCH OBJÊTYCH

tel. 4613291-95

Wydawca: Starostwo Strzeleckie

wy¿sze pobory i niewiele do roboty, tu

roboty huk, wynagrodzenie ni¿sze i na

Z-ca Kierownika Rejonu  p. Helena Szynol

tel. 4615261

Redaktor Naczelny: Marta Górka

skich 14 zak³adów produkuj¹cych ¿yw-

noæ pochodzenia zwierzêcego), tam

Centrala Starostwa Powiatowego

Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego

w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)

Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru

Tel. +48 77 4401700

i Gospodarki Nieruchomociami

Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury

Sekretariat Zarz¹du Powiatu

Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,

Fizycznej i Turystki

Tel. +48 77 4401703

745, 746, 747, 749.

Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.

Faks +48 77 4401701

Wydzia³ Architektoniczno  Budowlany

Wydzia³ Rolnictwa

Tel. wew.: 766, 767.

i Ochrony rodowiska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.

Tel. +48 77 4401756

Wydzia³ Organizacyjny

Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.

Wydzia³ Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych

Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,

Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu

Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,

758, 764

Tel. wew.:783, 784.

715, 716, 717, 718,719,720.

Zespó³ Kontroli

Wydzia³ Promocji Powiatu

Wydzia³ Finansowy

Tel. wew.: 775.

Tel. wew.: 713, 790, 791.

