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S T R Z E L E C K I

Rozmowy o drogach

Standardy Zimowego Utrzymania

Dom Pomocy Spo³ecznej

Dróg Powiatowych Powiatu Strzeleckiego

w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480

-

Gmina Kolonowskie

z fili¹ w Szymiszowie

dzy A i B, cholera. Biiip, nie da siê

 Klasyfikacja ulic wed³ug standardów .

tel. 4617736
z fili¹ w Lenicy
tel. 4615253

1.

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie

- ul. Ks. Czrewionki

-

-

- ul. Kociuszki

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem

e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich

2.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem

4.

tel. 4616430

alarmy. Robi to albo specjalnie nasz

-

znajduj¹cego siê w terenie. Kolejny

- ul. Haraszowskie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

-

- ul. Sobieskiego

- standard V

wszyscy rozmówcy pos³uguj¹ siê

- standard V

ne na wstêpie, ale zdenerwowanie

-

-

- ul. Sienkiewicza do ul. Arki Bo¿ka

Miejscowoæ Staniszcze Ma³e :

w Strzelcach Op.

e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

przy DPS w Zawadzkiem

e-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl

w Strzelcach Op.

- ul. B. Chrobrego - odc. od ul. Guznera
granicy powiatu

standard zimowego utrzymania dróg:

Jezdnia jest odnie¿ana na ca³ej

szerokoci i d³ugoci drogi, a liskoæ

zimowa likwidowana jest poprzez

tj. skrzy¿owania z drogami i kolej¹,

odcinki o pochyleniu powy¿ej 4%,

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie

nikacji do 8 godz.

Wychowawczy

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

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze w. Anny

standard zimowego utrzymania dróg:
-

Jezdnia jest odnie¿ana na ca³ej

szerokoci i d³ugoci drogi, w miejscach zasp odnie¿ony co najmniej

jeden pas ruchu z wykonaniem mija-

tel. 4615473

nek, a liskoæ zimowa likwidowana

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

IV

-

standard

standard

Strzelce Op.

soln¹ dodatkowo nawil¿an¹ 20 % roztworem wody z sol¹ /solank¹/ na ca³ej

d³ugoci i szerokoci odcinka drogi.
Czas likwidacji liskoci na tych odcinkach nie powinien przekraczaæ 8
godzin od momentu stwierdzenia zjawiska. Na jezdni mo¿e wystêpowaæ

luny nieg do 8 godz. i zaspy do 8

godz., a tak¿e warstwa zaje¿d¿onego
ne s¹ przerwy w komunikacji do 8

jest poprzez posypywanie mieszank¹
piaskowo-soln¹ w miejscach niebez-

Zakres dzia³añ obejmuj¹cych

jeden pas ruchu z wykonaniem mija-

nek, a liskoæ zimowa likwidowana

skoci na tych odcinkach nie powi-

w Strzelcach Opolskich

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Strzelcach Opolskich

komunikacji do 8 godz.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

+ s

standard zimowego utrzymania

dróg:

Powiatowa Stacja Sanitarno 

-

Epidemiologiczna w Strzelcach

Jezdnia jest odnie¿ana na ca³ej

szerokoci i d³ugoci drogi, a liskoæ

Opolskich

zimowa likwidowana jest poprzez

tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
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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

Apteka Pod S³oñcem, Pl. ¯eromskiego 9, tel. 461-21-43
Apteka Flos, ul. Ks.Wajdy 6, tel. 463-88-39

4.

Apteka Vita, ul. Jordanowska 1a, tel. 461-46-05
Apteka Alga, ul. M.Prawego 9

6.

Apteka Centrum, ul. M.Prawego 7, tel. 461-89-00
Apteka Malwa, ul. Rynek 1, tel. 461-46-04

Zmiana dy¿urów w niedziele i wiêta o godz.9.00

godz. i zaspy do 24 godz., a tak¿e

nie¿ne  dopuszczalne s¹ przerwy

w komunikacji do 8 godz.

Standardy zimowego utrzymania

Luty
dni

dy¿uruje

miesi¹ca

apteka

Ministra Transportu i Gospo-

25.10.1994 roku .

z

dnia

Przypisanie poszczególnym dro-

gom okrelonych standardów nastêdrogê funkcji komunikacyjnej oraz
wyników pomiarów natê¿enia ruchu.
Podwy¿szenie standardu poprzez

zastosowanie solanki zosta³o doko-

nane dla poprawy bezpieczeñstwa
ruchu na drogach o szczególnym znaczeniu komunikacyjnym dla gminy .

602 297 839  Dy¿urny zimowego utrzymania

Sekretariat

Apteka Pod Ratuszem, ul.Rynek 5, tel. 461-29-24

2.

4639090  Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

-

2

Dy¿ury pe³ni¹:

Telefony kontaktowe :

-

16

DY¯URY APTEK w STRZELCACH OP
w lutym br.

puje na podstawie pe³nionej przez

Zakres dzia³añ obejmuj¹cych IV

5
7

18

7.

darki

nie¿ne  dopuszczalne s¹ przerwy w

tel. 4614528

19

21

Listopad

stwierdzenia zjawiska. Na jezdni

46

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

Centrum

15.

Malwa

Centrum

16.

Alga

3.

Pod Ratuszem

17.

Centrum

4.

Pod S³oñcem

18.

Centrum

5.

Flos

19.

Pod Ratuszem

6.

Vita

20.

Pod S³oñcem

7.

Malwa

21.

Flos

8.

Alga

22.

Vita

9.

Centrum

23.

Malwa

10.

Centrum

24.

Alga

11.

Pod Ratuszem

25.

Centrum

12.

Pod S³oñcem

26.

Centrum

13.

Flos

27.

Pod Ratuszem

14.

Vita

28.

Pod S³oñcem

Wydzia³ Edukacji, Kultury,

Kultur y Fizycznej i Turystyki
Rolnictwa

i Ochrony rodowiska

wew. 132, 224, 225, 226

Wew. 145

Mieniem

Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych

Zespó³ ds. Promocji Powiatu

Zespó³ Kontroli

wew. 219

Wydzia³

dy¿uruje
apteka

1.

wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³

dni
miesi¹ca

2.

Wew. 206, 207, 213, 204

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego

parking obok Urzêdu Miejskiego

1

15

Padziernik

przekraczaæ 8 godzin od momentu

ci na tych odcinkach nie powinien

Nr

/m/

Zawadzkie

3

16

odcinka drogi. Czas likwidacji lisko-

mo¿e wystêpowaæ luny nieg do 16

godz. i zaspy do 24 godz., a tak¿e

Lipiec

Sierpieñ

5.

Morskiej

mywanie ich we w³aciwym standar-

dzie.

15

Wrzesieñ

3.

lank¹ / na ca³ej d³ugoci i szerokoci

niem

nie drogami powiatowymi i utrzy-

17

20

Czerwiec

20 % roztworem wody z sol¹ / so-

dróg zosta³y wydane Rozporz¹dze-

warstwa zaje¿d¿onego niegu, jêzyki

Maj

1.

piaskowo-soln¹ dodatkowo nawil¿an¹

nien przekraczaæ 8 godzin od momen-

tu stwierdzenia zjawiska. Na jezdni

tel. 4621200, 4621903

18

Kwiecieñ

jest poprzez posypywanie mieszank¹

mo¿e wystêpowaæ luny nieg do 16

zarz¹dcê drogi. Czas likwidacji li-

18

Marzec

Jezdnia jest odnie¿ana na ca³ej

warstwa zaje¿d¿onego niegu, jêzyki

tel. 4049903

szych zadañ nale¿y tylko zarz¹dza-

4

Plac ¯eromskiego

szerokoci i d³ugoci drogi, w miej-

wy¿ej 4%, przystanki autobusowe,

Komenda Powiatowa Policji

nie wszystkie drogi s¹ nasze. Do na-

Luty

standard zimowego utrzymania

piecznych, tj. skrzy¿owania z droga-

³uki drogi, inne miejsca ustalone przez

nek drogi. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e

V

tel. 4613291-95

Po¿arnej w Strzelcach Opolskich

i skierowanie jej na w³aciwy odci-

godz. 9:00  12:00

Grudzieñ

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y

mi i kolej¹, odcinki o pochyleniu po-

krok to telefon po p³ug lub piaskarkê

Godz. 9:00  12:00

dróg:

-

my informacjê do samochodu ju¿

Sprawd, kiedy mo¿esz to zrobiæ

V + s

IV + s

posypywanie mieszank¹ piaskowo-

+ s

pracownik, wyje¿d¿aj¹c na wskazan¹

Chcesz oddaæ krew?

scach zasp odnie¿ony co najmniej

Zakres dzia³añ obejmuj¹cych V

w Lenicy

- standard

-

dzenia zjawiska. Na jezdni mo¿e

 dopuszczalne s¹ przerwy w komu-

Specjalny Orodek Szkolno-

V

godz.

zaje¿d¿onego niegu, jêzyki nie¿ne

zss_kadlub@wodip.opole.pl

mówi Piotr Niedwied z Wydzia³u

- standard

tych odcinkach nie powinien prze-

kraczaæ 8 godzin od momentu stwier-

zaspy do 8 godz., a tak¿e warstwa

e-mail: zsskadlub@wp.pl,

cji, przerzucanych na s³uchaj¹cego 

niegu, jêzyki nie¿ne  dopuszczal-

wystêpowaæ luny nieg do 8 godz. i

tel. 4636422, 4636744

doæ czêsto bywa przyczyn¹ emo-

inne miejsca ustalone przez zarz¹dcê

drogi. Czas likwidacji liskoci na

tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

V + s

takim s³ownictwem, jak przytoczo-

- standard V

Miejscowoæ Spórok :

przystanki autobusowe, ³uki drogi,

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

jezdni na drogach powiatowych. Nie

- ul. Haupstocka + odc. do m. Mylina

soln¹ w miejscach niebezpiecznych

tel. 4620046, 4616049, 4620049

standard

V + s

IV + s

- standard V

posypywanie mieszank¹ piaskowo-

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

standard

- ul. Ks. Gajdy

Zakres dzia³añ obejmuj¹cych IV

-

tel. 4613026

standard

interwencyjnych w sprawie stanu

na rzece Ma³a Panew

- ul. Guznera + odc. do m. Kad³ub

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W ci¹gu ostatniego tygodnia (do

7 lutego) odebralimy 15 telefonów

do m. Staniszcze Wielkie

w Strzelce Opolskie

tych w rzeczywistoci, a uznawanych

- standard V

Miejscowoæ Staniszcze Wielkie :

- ul. B. Chrobrego - odc. od ul. Guznera

tel. 4613381, 4613901

my, czy jest prawdziwy, bo nieste-

telefonicznie drogê, albo przekazuje-

do

e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

ty, czasem zdarzaj¹ siê fa³szywe

powszechnie za niecenzuralne.

- ul. Fr. Myliwca + odc. do m. Spórok

e-mail: zsazawa@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem

wszystkie biiiip zosta³y oczywi-

cie wstawione w miejsca s³ów u¿y-

- standard V

- ul. ¯eromskiego + odc. do m. Spórok

tel. 4616288, 4616541

Odbieracie telefon  i co da-

Po pierwsze zawsze sprawdza-

lej?

- standard V

- ul. 1-go Maja

3.

-

- standard V

- ul. Kocielna + odc. do mostu

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

dy co z tym zrobicie, do biiip nêdzy?

uczuæ  telefony zdarza siê odbieraæ

niejeden raz w czasie akcji zima. Te

V

wego strzeleckiego starostwa.

- ul. Dworcowa

tel. 4612225

tel. 4612701

V + s

IV + s

Dróg Powiatowych i Ruchu Drogo-

- ul. Lena

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1
w Strzelcach Op.

standard

standard

- standard

- ul. Arki Bo¿ka

tel. 4622011

tamtêdy przejechaæ, biiip. Biiip. Kie-

Podobne  w sposobie wyra¿ania

Miasto Kolonowskie :

- ul. 1-go Maja

tel. 4636337, 4636422, 4636744
e-mail: dpskadlub@go2.pl

Dzwoniê w sprawie drogi miê-

Gospodarki
Powiatu

wew. 144,146

wew. 218, 230

