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S T R Z E L E C K I

ZASZCZEP SIÊ PRZED WYJAZDEM!

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480

Wakacje to czas odpoczynku, wiele

z fili¹ w Szymiszowie

osób wyjedzie w tym czasie za granicê.

tel. 4617736
z fili¹ w Lenicy

zaszczepieni przeciwko ¿ó³taczce wsz-

Spora grupa wybierze te¿ dalekie, egzo-

zaszczepiæ siê przeciwko ¿ó³taczce

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie

ko zdajemy sobie sprawê z zagro¿eñ,

przyj¹æ dwie dawki szczepionki, przy

tel. 4636337, 4636422, 4636744

tyczne podró¿e. Wypoczywaj¹c, rzadktóre czyhaj¹ na turystów.

e-mail: dpskadlub@go2.pl

Wed³ug badañ przeprowadzonych

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011

wród podró¿uj¹cych Europejczyków

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich

nic¹, co wi¹za³o siê z ryzykiem ura-

*

w Strzelcach Op.

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

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541

e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

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

*

1% osób podda³o siê zabiegowi prze-

Ka¿da z tych sytuacji sprzyja zaka-

w¹troby, a nawet mierci pacjenta.

ki, gro¿¹

zaka¿eniem tê¿cem.

zanieczyszczone produkty spo¿ywcze i woda, powoduj¹c wirusowe

inego-Medina (polio), amebozê,
febra),
opon

klesz-

mózgo-

Szczepionki to najskuteczniejszy

sposób zapobiegania chorobom. W za-

le¿noci od tego, dok¹d siê wybieramy

e-mail: gimspecj@tlen.pl

l e k a r z mo ¿ e z l e c i æ wy k o n a n i e k i l k u

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie

szczepieñ. Szczepienia chroni¹ przed

niektórymi powszechnie wystêpuj¹cy-

mi i potencjalnie bardzo gronymi cho-

tel. 4636422, 4636744

robami. Niektóre kraje nie zezwalaj¹ na

e-mail: zsskadlub@wp.pl,

wjazd osób, które nie podda³y siê pe³nej

zss_kadlub@wodip.opole.pl

serii szczepieñ przeciwko okrelonym
chorobom.

Specjalny Orodek Szkolno-

Szczepienia

Wychowawczy

regiony tropikalne.

e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze w. Anny

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

Wpisowe: 20 z³ od jednego zawodnika (do uregulowania w momencie

Po¿arnej w Strzelcach Opolskich

Komenda Powiatowa Policji

szczepieñ.

w Strzelcach Opolskich

Obowi¹zkowym szczepieniem jest

tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Strzelcach Opolskich

zapaleniu

zgowo-rdzeniowych

dla

opon
osób

wy-

tel. 4614528

skiej.

Szczepienia

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

sowe

zapalenie

Przed podaniem ka¿dej

typu

A

i

Opolskich

numerem infolinii

waæ mecz rozgrywany bezporednio po tym pojedynku.

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

od przyjêcia pierwszej dawki. Nigdy za-

w Strzelcach Opolskich

go 20, od 7.30-14.30, tel.: 4400319.

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

Katarzyna Kanoza

Finansowy

wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203

Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru

dok. ze str. 3
laureaci otrzymaj¹ nagrody, jeli w

Pakiet
Wrzeniowy
-

zdobywczyniê I miejsca, co sk³oni³o

sama inicjatywê konkursu?

szko³y bior¹ce udzia³ w progra-

aktywn¹, biorê udzia³ w wielu inicja-

edukacyjn¹

gimnazjum,

mie mog¹ ubiegaæ siê o dotacjê

-

urzêdu skarbowego powiadczaj¹ce

które oferuje ciekawe i niestan-

celow¹ na op³acenie ³¹cza inter-

-

gminy Strzelce Opolskie dotycz¹cy

kumenty z organu rejestrowego i

j¹ do wziêcia udzia³u w konkursie, na

dardowe zajêcia pozalekcyjne

-

alizacji projektu konkursowego, do-

udzia³ w projekcie poszerza ofer-

tê

-

kurierskiej. Samodzielnie w tym celu

konkursu przed³o¿¹, jako dowód re-

Zapytalimy laureatkê konkursu,

Warto w tym uczestniczyæ, bo:

gotowaæ pod k¹tem za³o¿enia firmy

ci¹gu 3 miesiêcy od dnia zakoñczenia

za³o¿enie firmy.

dok. ze str. 2

przeprowadzi³am sonda¿ na terenie
iloci rozsy³anej dziennie korespon-

dencji na teren gminy, g³ównie przez

instytucje administracji samorz¹dowej, mam tutaj na myli urz¹d miejski i starostwo. Z moich analiz wy-

sz³o, ¿e przyk³adowo przy wysy³ce

co przeznaczy nagrodê i jak ocenia

rednio 450 listów miesiêcznie, urz¹d

-

roku oko³o 7 tys. z³ przy korzysta-

Na co dzieñ jestem osob¹ bardzo

tywach m³odzie¿owych, dzia³am na

polu publicznym, niejednokrotnie

miejski móg³by zaoszczêdziæ w skali

niu z us³ug kurierskich mojej firmy w

stosunku do obecnej konkurencji. Po-

nadto w za³o¿eniach przedstawio-

nych w biznesplanie przedstawi³am

netowego

udziela³am siê charytatywnie na za-

ni w konkursach s¹ uczniowie

stowarzyszenia  odpowiada Anna

frowe, skanery, DVD

stem niespokojn¹ dusz¹, któr¹ ci¹gle

uczycieli o tematyce ekonomicz-

³am siê z gazety, wiêc postawi³am so-

rzam przeznaczyæ na zakup podsta-

puterowe podnosz¹ce kwalifi-

nim udzia³u, tak z przekory, wbrew

tutaj o komputerze, mo¿e faksie, a

tutaj nie ma ¿adnych szans rozwoju.

¿o upieczonej firmy. Jeli chodzi o

mentalne, pochodzê z tych terenów i

inicjatywy za jak najbardziej potrzeb-

atrakcyjne nagrody - nagradza-

sadzie wolontariatu na rzecz jakiego

dwuzmianowy tryb dostarczania ko-

oraz szko³y - m.in. aparaty cy-

Mostowska. - Znajomi mówi¹, ¿e je-

³udniami, co zwiêksza atrakcyjnoæ

bezp³atne szkolenia dla na-

gdzie nosi. O konkursie dowiedzia-

nej, jak równie¿ warsztaty kom-

bie pytanie, dlaczego by nie wzi¹æ w

kacje zawodowe

ogólnie g³oszonym argumentom, ¿e

medialne programu mog¹ byæ wy-

Poza tym góruj¹ tu pobudki senty-

cieli jako materia³y pomocni-

chcia³abym zrobiæ co pozytywnego

wego programu nauki, np. wie-

siê wychowa³am. Mo¿e w przysz³o-

konspekty lekcji i lekcje multikorzystywane przez nauczycze podczas zajêæ z podstawodzy o spo³eczeñstwie

w³anie dla tej spo³ecznoci, w której

ci uda³oby mi siê tak pokierowaæ

respondencji, a wiêc równie¿ popooferty i skraca czas dostarczenia prze-

sy³ki. Pieni¹dze z wygranej zamie-

wowego sprzêtu biurowego, mowa
tak¿e na dzia³ania promocyjne wiesam¹ ideê konkursu, to uwa¿am takie

ne i po¿yteczne, moim zdaniem ta-

kich furtek dla m³odych ludzi i nie
tylko powinno byæ wiêcej.

Redakcja równie¿ sk³ada laure-

Ankiety zg³oszeniowe dla szkó³

firm¹ i j¹ rozwin¹æ, ¿e mog³abym za-

atom gratulacje i ¿yczy powodzenia

www.fundacja.komandor.pl/ankieta

zatem pomys³, aby biznesplan przy-

( S)

na d³ugie lata i rozkoszowaæ bezpiecz-

Sekretariat

Du¿a kasa ...

Dodajmy jeszcze, ¿e szczepienia s¹

odp³atne i nie s¹ refundowane przez

NFZ.

tem nie jest za póno, aby ochroniæ siê

tel. 4621800

Organizator

w Strzelcach Opolskich, ul. Pi³sudskie-

miesi¹cach od pierwszej dawki. Odpor-

Powiatowy Urz¹d Pracy

Przegrywaj¹cy pojedynek eliminacyjny jest zobowi¹zany sêdzio-

Wszystko o szczepieniach:

od pierwszego wk³ucia, a trzecia po 6

noæ uzyskujemy ju¿ po 4 tygodniach

W wypadku du¿ej iloci zg³oszeñ, gry eliminacyjne mog¹ byæ

0801109509, a tak¿e w Powiatowej

jarzonej - druga przypada po miesi¹cu

tel. 4400313

ciu opinii uczestników przed rozpoczêciem eliminacji.

przeprowadzane do 9 wygranych gemów.

Sprawy sporne rozstrzyga sêdzia g³ówny.

podaje siê trzy dawki szczepionki sko-

Epidemiologiczna w Strzelcach

Dopuszcza siê mo¿liwoæ rozstawienia zawodników, po zasiêgniê-

szczepion-

stronie www.szczepienia.pl oraz pod

przed WZW typu A oraz WZW typu B

Powiatowa Stacja Sanitarno 

gorie wiekowe.

System gier pucharowy.

Wiêcej informacji o szczepieniach na

zalecane

w ¹ t ro b y

Zwi¹zku Tenisowego, w grze pojedynczej, bez podzia³u na kate-

jest

po³udnie od Sahary, a tak¿e do Hiszpa-

Najczêstszym zaka¿eniem s¹ wiru-

typu B. Aby uzyskaæ pe³n¹ ochronê

Mistrzostwa przeprowadzone zostan¹ wg przepisów Polskiego

mó-

osobom wyje¿d¿aj¹cych do Afryki na

mó-

je¿d¿aj¹cych do Mekki w Arabii Saudyj-

Ustalenia regulaminowe:

Szczepienie przeciwko meningo-

równie¿ szczepienie przeciwko meningokokowemu

napoje oraz pi³ki tenisowe do rozegrania turnieju.

zgu.

Wymagane jest zawiadczenie od le-

karza POZ o braku przeciwwskazañ do

Organizatorzy przewiduj¹ tak¿e nagrody rzeczowe oraz zapewniaj¹

ciwko japoñskiemu zapaleniu mó-

39, tel. (032) 251 52 11

tel. 4049903

Organizatorzy ufunduj¹ dla zwyciêzców puchary za I, II i III miejsce.

Nepalu zalecane jest szczepienie prze-

zalecane

pod numerem telefonu: 463-9090

Sêdzia g³ówny: Andrzej Piontek

deszu, Pakistanu, Srii Lanki, Tajlandii,

Japonii, Indii, Indonezji, Wietnamu,

zgowo-rdzeniowych

30

Powiecie Strzeleckim

Przy wyjedzie do Chin, Bangla-

opon

do 15

Patronat honorowy: Starosta Strzelecki

wystêpuje, nale¿y siê zaszczepiæ.

zapaleniu

30

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w

wyjazdem do kraju, w którym choroba

kokowemu

7

zapisów)

W krajach rozwijaj¹cych siê wci¹¿

du¿ym zagro¿eniem jest polio. Przed

Szczepienia te wykonuj¹:

- WSSE w Katowicach ul. Raciborska

wewnêtrzny 222.

Niemiec.

- WSSE we Wroc³awiu ul. Sk³adowa

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y

pojawi siê na kortach, zg³aszaj¹c goto-

Austrii, Czech, S³owacji i po³udniowych

Niger, Ruanda, i Ameryki Po³udniowej:

1/3, tel. (071) 328 70 55

30

pi¹tku w godzinach od

wi¹zkowe przy wjedzie do wiêkszoci

po 10 dniach od szczepienia.

czerwca o godzinie 8.

gólnie pamiêtaæ wyje¿d¿aj¹c do kra-

krajów Afryki tropikalnej: Benin, Ga-

przez 10 lat. Odpornoæ uzyskuje siê

zg³osi do dnia 24 czerwca 2005 roku swój udzia³ , a w dniu 25

Zg³oszenia udzia³u przyjmuje Andrzej Piontek od poniedzia³ku do

chroni na 3 lata, nale¿y o niej szcze-

jów Europy rodkowej i Wschodniej,

bon, Ghana, Kamerun, Kongo, Mali,

sza. wiadectwo szczepienia jest wa¿ne

lub

Uwaga: Organizatorzy nie przewiduj¹ osobnej kategorii dla kobiet.

wemu zapaleniu opon mózgowych

obowi¹zkowe

Gujana Francuska, Wyspy w. Toma-

tel. 4615473

ukoñczy³ 18 rok ¿ycia

pracuje na terenie Powiatu Strzeleckiego

woæ do gry.

Szczepionka przeciwko kleszczo-

brze (¿ó³tej gor¹czce) s¹ obecnie obo-

tel. 4615261

-

10 lat.

Szczepionki przeciwko ¿ó³tej fe-

w Lenicy

jest mieszkañcem Powiatu Strzeleckiego

-

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o szczepionce

przeciw tê¿cowi, która uodparnia na

ki nale¿y przejæ badania lekarskie.

(¿ó³ta

-

-

wyje¿d¿aj¹cych na d³u¿ej w wiejskie

czowe

zapalenie

Udzia³ w Mistrzostwach mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy kto:

Uodpornienie na zaka¿enie durem

nii, Indii, Bangladeszu.

gor¹czkê

Korty tenisowe ziemne Rybaczówka  Strzelce Opolskie

Warunki uczestnictwa:

Pierwsza dawka szczepionki zapewnia

insekty, przenosz¹c malariê, ¿ó³t¹

w y c h.

tel. 4612882

Nie odpowiada za treæ

w

brzuszny, cholerê, chorobê He-

w Strzelcach Op.

zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

wskazane

zapalenie w¹troby typu A, dur

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

zwraca.

natomiast,

Ponadto ród³em zaka¿enia mog¹ byæ:

-

tel. 4620046, 4616049, 4620049

skracania tekstów i adiustacji.

w¹-

troby typu B, gron¹ chorob¹, która

e-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl

Materia³ów nie zamówionych nie

zapaleniem

mo¿e prowadziæ do marskoci w¹troby,

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem

Redakcta zastrzega sobie prawo do

wirusowym

w konsekwencji do raka pierwotnego

e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

fax 453-74-96

k³ucia uszu. Podobna liczba mia³a

¿eniu

-

tel. 4613026

tel. 077/453-18-07, 454-18-69,

kacyjny romans,

pierwszym punkcie naszej wyliczan-

w Strzelcach Op.

Druk: Drukarnia PRO MEDIA

ci¹g³oci skóry,

16% podró¿uj¹cych prze¿y³o wa-

Urazy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,

po-

wykonany tatua¿.

tel. 4616430

Wydawca: Starostwo Strzeleckie

obarczonym

*

e-mail: zsazawa@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem

Redaktor Naczelny: Marta Górka

kosmetycznym

tencjalnym ryzykiem naruszenia

tel. 4612701

Redaguje Zespó³.

zu,

28,8% osób podda³o siê zabiegom

30

lipca 2005 r.

Miejsce:

dawki.

br z us z nym j e s t w s k a z a n e d l a o s ó b

tel. 4612225

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1

6-12 miesiêcy od pierwszej

25 czerwca 2005 roku ( sobota) godzina 8

W przypadku z³ych warunków atmosferycznych turniej odbêdzie siê 2

czym drug¹ przyjmujemy w odstêpie

*

³o sport w trakcie pobytu za gra-

Termin:

pokarmowej (WZW typu A) - nale¿y

odpornoæ ju¿ po dwóch tygodniach.

51% osób podró¿uj¹cych uprawia-

o puchar Starosty Strzeleckiego

c z e p i e n n e j ( WZ W t y p u B ) p o w i n n i

opublikowanych w Journal of Travel
Medicine:

e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm

w Tenisie Ziemnym

Pamiêtajmy tak¿e, ¿e wszyscy ju¿

Bêd¹ zwiedzaæ ró¿ne kraje, przebywaæ
w znanych i mniej znanych kurortach.

tel. 4615253

V Powiatowe Mistrzostwa

nym wyjazdem na urlop.

pod adresem:

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

trudniæ osoby bezrobotne. Zrodzi³ siê

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

w realizacji planów biznesowych.

