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S T R Z E L E C K I

ZOZ Strzelce Opolskie oferuje

Ronie aktywnoæ

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie

niach dzia³aj¹cych przy szpitalu powiatowym w Strzelcach Opolskich.

dok. ze str. 1

tel. 4623845

szej wadze spo³ecznej i skierowane

z fili¹ w Lenicy

do znacznie szerszego grona odbior-

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

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

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich

spo³ecznych w naszym powiecie; to
oznacza, ¿e w coraz wiêkszym stop-

Ka¿de z wymienionych zadañ

niu anga¿uj¹c siê w sprawy rodowi-

jest istotne, ka¿de ma swój oddwiêk

ska, szukaj¹ nowych róde³ finanso-

spo³eczny. Nic wiêc dziwnego  mówi
dalej wicestarosta Gaida  ¿e wspomniana przeze mnie na pocz¹tku

kurs okaza³a siê za ma³a. Ostatecznie

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1

-

Noworodki hipotroficzne

-

Noworodek z ma³¹ mas¹ cia³a
Urazy oko³oporodowe

noci statutowej. A ¿e dzieje siê to

-

Hiperbilirubinemia

-

Niedokrwistoæ

cie¿ dziêki temu konkursowi realizuj¹

-

Choroby wirusowe

-

Zaburzenia dotycz¹ce pow³ok i termoregulacji

-

Zaburzenia neurologiczne

rz¹d powiatowy ma powody do zadowolenia.

szona do 95,5 tysiêcy z³otych (o tym,

w Strzelcach Op.

Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni

-

zadania publiczne  równie¿ samo-

wiêc pula rodków zosta³a powiêk-

pi¹tek 9.00 - 11.00

Wiek przyjmowanych pacjentów 0-2 lat

wania i rozszerzania swojej dzia³al-

przy obopólnej korzyci  bo prze-

kwota, jak¹ Zarz¹d Powiatu postanowi³ przyznaæ na tegoroczny kon-

czwartek od 10.00 do 14.00

szy rosn¹ca aktywnoæ organizacji

zawodowemu lub spo³ecznemu.

e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

poniedzia³ek, wtorek, roda od 9.00 do 13.00

stwo w innym miejscu). Bardzo cie-

celu przeciwdzia³anie wykluczeniu

tel. 4612225

czynna w godzinach:

kawsze oferty  przeczytacie Pañ-

pedagogiczne lub zadania maj¹ce na

-

PORADNIA NEONATOLOGII tel. 077 461 32 91

jakie stowarzyszenia zg³osi³y najcie-

ców  poradnictwo psychologiczne i

tel. 4639840, 4639830

W kolejnych numerach publikujemy informacje o specjalistycznych porad-

PORADNIA CHORÓB PIERSI tel. 077 461 32 91

MG

czynna w godzinach:

roda od 8.00 do 10.00

tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacjê zadañ publicznych w 2006
roku przez organizacje pozarz¹dowe, og³oszonego przez Zarz¹d Powiatu

Zespó³ Szkó³ Zawodowych

Strzeleckiego w dniu 30 grudnia 2005 roku

w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

*

tel. 4616430

*

e-mail: liceumza@edu.apple.pl

*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie

e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

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

e-mail: gimspecj@tlen.pl

w Kad³ubie

w. Anny,

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w Powiecie Strzeleckim, Strzelce Opolskie,

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA,
le,

Uczniowski Klub Sportowy KARO Strzelce Opolskie.

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Boh. Góry Che³mskiej,
Strzelce Opolskie,

e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

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

Komenda Powiatowa Policji

równie¿ prawo do:
*

potwierdzenie z³o¿enia zamówie-

nia. Nie póniej ni¿ w chwili do-

Powiatowy Inspektorat Nadzoru

formie pisemnej lub na innym

stawy powinnimy otrzymaæ w

Budowlanego w Strzelcach Opolskich

trwa³ym noniku potwierdzenie

zawarcia umowy.

kowym
tencji.
2.

Ambulatoryjna opieka podczas ci¹¿y fizjologicznej zgodnie z Rozporz¹dze-

niem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu wiadczeñ
opieki zdrowotnej, w tym badañ przesiewowych, oraz okresów, w których te bada-

nu do przedsiêbiorcy; nie zak³a-

dzibê w Polsce tylko dlatego, ¿e

dajmy, ¿e przedsiêbiorca ma sie-

w Strzelcach Opolskich

*

*

*

*

twoje dane osobowe.

które umo¿liwiaj¹ zainteresowanym

dokonywanie sprzeda¿y ró¿nego ro-

dzaju towarów w drodze licytacji.
Kupuj¹c w ten sposób warto jednak:

*

pamiêtaæ, ¿e nie zawieramy umowy ze stron¹ internetow¹, a wiêc

powiedzialnoci, gdy pojawi¹ siê

*

adres internetowy ma skrót .pl

poszukajmy takich witryn inter-

netowych, które zapewniaj¹ bez-

problemy z nabytym dobrem

pozyskaæ dane kontaktowe sprze-

dawcy i skontaktowaæ siê z nim

niezale¿nie od organizatora aukcji

internetowej aby sprawdziæ, czy

ce tego sprzedawcy i opinie poja-

wiaj¹ce siê na forum wewnêtrz-

*

ganizatora aukcji

*

Ogrodnicze

nia w celu dope³nienia czynnoci

*

Krawieckie

*

Rêkodzielnicze

korzystaæ ze specjalnego po³¹czezwi¹zanych z zakupem

do zap³aty wykorzystywaæ sys-

temy bezpiecznej p³atnoci albo

siêbiorców depozytowych; lepiej

unikaæ przelewu pieniêdzy w

*

zwyk³y sposób

upewniæ siê, czy osoba oferuj¹ca
towar jest wiarygodna.

Dla swojego dobra korzystajmy tylko z us³ug firm depozytowych polecanych przez organizatora aukcji lub
w³aciciela witryny na jego stronie.

Pomocnych informacji na temat twoich

praw

dotycz¹cych

na stronach:

http://www.econsumer.gov

h t t p : / / w w w. f e d e r a c j a - k o n s u m e n tow.org.pl

czy

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

zakupów

przez Internet mo¿na szukaæ równie¿

on rzeczywicie w niej uczestni-

Centrala Starostwa Powiatowego

Ogólnobudowlane

systemy polecane przez przed-

py na aukcjach internetowych Aukcje

internetowe to strony internetowe,

Tanie us³ugi !!!

przeczytaæ komentarze dotycz¹-

nym w witrynie internetowej or-

Du¿¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê zaku-

sprawdmy adres i numer telefo-

Powiatowy Urz¹d Pracy

zwraca.

inne nieprawid³owe krwawienia maciczne i pochwowe

deklaruje regu³y zachowania

ta strona nie bêdzie ponosi³a od-

tel. 4400313

Nie odpowiada za treæ

obfite, czêste i nieregularne miesi¹czki

-

jakim trybie bêdzie przetwarza³

Zanim dokonamy zakupów:
*

sprawdmy, czy przedsiêbiorca

kê prywatnoci) i wskazuje Ci, w

pisemnego potwierdzenia infor-

macji o dokonaniu przez nas za-

nujesz zap³aty

Twojej prywatnoci (tzw. polity-

przed z³o¿eniem zamówienia;

sobie stronê, na której pojawia siê

tel. 4639099

*

wanych towarach i us³ugach -

tel. 4614528

zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

-

czenia) - sygnalizowane poprzez

jasnej i pe³nej informacji o ofero-

kupu. Dodatkowo wydrukujmy

Powiatowy Inspektor Weterynarii

Materia³ów nie zamówionych nie

nad¿erka i wywiniêcie b³ony luzowej kana³u szyjki macicy
brak, sk¹pe i rzadkie miesi¹czki

dzie ekranu monitora, gdy doko-

Dokonuj¹c zakupów on-line mamy

w Strzelcach Opolskich

fax 077/4428009

inne stany zapalne pochwy i sromu

-

symbol (ikonkê) k³ódki na spo-

szy ich ci¹g.

tel. 4621200, 4621903

skracania tekstów i adiustacji.

szczególnoci bezpieczne po³¹-

dziêki którym robienie zakupów w In-

*

w Strzelcach Opolskich

Redakcja zastrzega sobie prawo do

-

nia s¹ przeprowadzane (Dz. U. Z dnia 28 grudnia 2004r.).

pieczne sposoby p³atnoci (w

ternecie bêdzie bezpieczne. Dzi dal-

tel. 4049903

tel. 077/4428008,

choroby gruczo³u przedsionkowego wiêkszego (Bartholina)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

tygodnika podawalimy kilka rad,

45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,

inne zapalenia miednicy mniejszej u kobiety

-

ZACHOWAJ OSTRO¯NOÆ W SIECI (2)

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki

Redaguje Zespó³.

zapalenie szyjki macicy

-

ból i inne stany zwi¹zane z ¿eñskimi narz¹dami p³ciowymi i cyklem miesi¹cz-

W poprzednim numerze naszego dwu-

Druk: Drukarnia PRO MEDIA

zapalenie macicy, z wy³¹czeniem szyjki

-

schorzenia przekwitania i okresu oko³omenopauzalnego i inne wed³ug kompe-

e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Wydawca: Starostwo Strzeleckie

zapalenie jajowodów i zapalenie jajników

-

-

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe

Redaktor Naczelny: Marta Górka

-

Zarz¹d Powiatu z ofertami, zaproponowano, z uwagi na du¿¹ atrakcyjnoæ

tel. 4615261

e-mail: opst@praca.gov.pl

Zakres jednostek chorobowych bêd¹cych przedmiotem porady ambulatoryjnej u
kobiety chorej ginekologicznie na poziomie podstawowym zgodnie z kodami jed-

-

w Górze w. Anny

tel. 4621800

1. Opieka nad kobiet¹ zdrow¹ i chor¹

Pocz¹tkowo Rada Powiatu Strzeleckiego postanowi³a przeznaczyæ na re-

zacjom pozarz¹dowym w sferze publicznej.

Specjalny Orodek

w Strzelcach Opolskich

Strzelce Opolskie,

Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne Niemców na l¹sku Opolskim, Opo-

ten cel 95 500 z³ i tym samym daj¹c wiêksz¹ mo¿liwoæ wykazania siê organi-

tel. 4615261

Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni

nostek wed³ug ICD-10

z³. Rada Powiatu Strzeleckiego przychyli³a siê do propozycji przeznaczaj¹c na

Szkolno-Wycho-wawczy w Lenicy

Powiatowa Stacja Sanitarno -

pi¹tek 10.00 - 14.00

Stowarzyszenie Rozwój i Gospodarka Strzelce Opolskie,

ofert, jak i w³aciw¹ strukturê beneficjentów, zwiêkszenie tej kwoty do 95 500

tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Epidemiologiczna

czynna w godzinach:

roda od 14.00 do 18.00

czwartek od 10.00 do 14.00

alizacjê zadañ powiatowych przez NGO 70 000 z³, ale po zapoznaniu siê przez

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS

Inne zaburzenia sutka

Klub Karate NIDAN, Zawadzkie,

bliczne realizowane przez organizacje pozarz¹dowe.

tel. 4612882

Nieokrelony guzek w sutku

Fundacja Sanktuarium Góry w. Anny, Góra w. Anny,

Sumarycznie przyznano dotacje na kwotê 95.500 z³ na 24 zadania pu-

w Strzelcach Opolskich

Przerost sutka

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZA tel. 077 461 32 91

Stowarzyszenie Sprawiedliwoæ, Pokój i Integralnoæ Stworzenia, Góra

*

Stany zapalne sutka




Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, Staniszcze Wielkie,

*



podmioty (w uk³adzie alfabetycznym):

*

w Strzelcach Opolskich

£agodna dysplazja sutka



Autonomiczna Sekcja Pi³ki Rêcznej Zawadzkie,

*

*

tel. 4613381, 4613901



Dotacje z bud¿etu powiatu strzeleckiego otrzyma³y nastêpuj¹ce

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem

pi¹tek 8.00 - 10.00

Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni

Pe³na oferta w przysz³ym numerze,
ale ju¿ dzi mo¿esz siê przekonaæ
¿e op³aty s¹ wrêcz symboliczne.

Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej BARKA
Centrum Integracji Spo³ecznej
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Budowlanych 6
Tel. ( 0 77) 463-91-32
GODZ. OTWARCIA:
Pn - Pt

7.30  15.30
e-mail:

Ma³gorzata P³aszczyk

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.

cis-strzelce@neostrada.pl

