
P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca
w Strzelcach Opolskich

Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne Niemców
na �l¹sku Opolskim

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji
i Kultury w Powiecie Strzeleckim

Nieobozowa akcja letnia �Wakacje w mie�cie�

Jarmark �wi¹teczny � Weihnachtsmarkt

W poszukiwaniu utalentowanej m³odzie¿y

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorz¹dzie
Terytorialnym

Konkurs �Potyczki z jêzykiem polskim�

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Biegowe formy aktywno�ci ruchowej w warunkach
szkolnych
(Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli)

V Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym

V Powiatowy Konkurs Kronik

Powiatowe Zawody Sportowo � Po¿arnicze

Konkurs plastyczny �Zapobiegamy po¿arom�

8.000 z³

2.000 z³

2.500 z³

700 z³

700 z³

700 z³

3.900 z³

1.200 z³

2.650 z³

3.500 z³

1.500 z³

REHABILITACJA I WSPARCIE SPO£ECZNE OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH ORAZ
PRZECIWDZIA£ANIE PRZEMOCY W RODZINIE I WYRÓWNYWANIE ICH SZANS W �RODOWISKU

Lokalny system przeciwdzia³ania przemocy w ro-
dzinie - zintegrowany model pomocy dziecku i ro-
dzinie w powiecie strzeleckim w latach 2003-2005

3.500 z³

PRZECIWDZIA£ANIE BEZROBOCIU, PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA,
ZW£ASZCZA AKTYWIZACJA M£ODZIE¯Y BEZROBOTNEJ

Stowarzyszenie �Rozwój i Gospodarka�

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej �BARKA�

Ma³y biznes � DU¯A KASA � konkurs na najlepszy
pomys³ na dzia³alno�æ gospodarcz¹.

Du¿o rado�ci i mo¿liwo�ci z pracy w³asnych r¹k

5.000 z³

14.150 z³

SUMA: 50.000 z³

Poza konkursem:

UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SPORTU I EDUKACJI

Autonomiczna Sekcja Pi³ki Rêcznej �Zawadzkie�

Uczniowski Klub Sportowy �KARO�

Pi³ka rêczna w ka¿dej gminie

Propagowanie siatkówki poprzez szkolenie i branie
udzia³u w rozgrywkach ligowych.

10.000 z³

10.000 z³

SUMA: 70.000 z³

wespó³ z Powiatowym Zarz¹dem OSP

wespó³ z Powiatowym Zarz¹dem OSP

wespó³ z Powiatowym Zarz¹dem OSP

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji
i Kultury w Powiecie Strzeleckim

UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SPORTU I EDUKACJI

STOWARZYSZENIE ZADANIE DOTACJA

STOWARZYSZENIE ZADANIE DOTACJA

STOWARZYSZENIE ZADANIE DOTACJA

STOWARZYSZENIE ZADANIE DOTACJA

Ile dla organizacji pozarz¹dowych przeznaczy³ Powiat Strzelecki w ubieg³ym roku? Kto je dosta³ i na co?
Lektura poni¿ej zamieszczonego zestawienia pozwoli Pañstwu szczegó³owo poznaæ kwoty oraz zadania, jakie realizo-
wa³y stowarzyszenia, które zwyciê¿y³y w konkursie.
24 marca 2005 Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego og³osi³ otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych przez
organizacje pozarz¹dowe. W tym roku podobny konkurs równiez zosta³ og³oszony, a o jego wynikach poinformujemy.
Warto wiedzieæ jak wydawane s¹ publiczne pieni¹dze.

PORADNIA PRELUKSACYJNA,  tel. 077 461 32 91
czynna w godzinach:

�roda od 14.00 do 16.00

Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni

- Wrodzone zniekszta³cenia stawu biodrowego

Informacja dodatkowa:

Zgodnie z zaleceniem lekarzy chirurgii urazowo - ortopedycznej, ka¿dy nowo-
rodek po urodzeniu tj. do 6 tygodnia ¿ycia � w miarê mo¿liwo�ci jak najwcze-
�niej po porodzie, powinien byæ skonsultowany w poradni preluksacyjnej, w
celu unikniêcia ewentualnego leczenia chirurgicznego i mo¿liwo�ci leczenia za-
chowawczego.

PORADNIA WAD POSTAWY, tel. 077 461 32 91
czynna w godzinach:

�roda od 16.00 do 18.00
pi¹tek od 14.00 do 18.00

Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni:

- Inne nabyte zniekszta³cenia koñczyn
- Kifoza i lordoza
- Boczne skrzywienie krêgos³upa (skolioza)
- Inne zniekszta³caj¹ce choroby grzbietu
- Choroby krêgów szyjnych
- Bóle grzbietu
- Inne choroby miê�ni

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ,
tel. 077 461 32 91

czynna w godzinach:
poniedzia³ek od 11.00 do 13.00

wtorek od 11.00 do 13.00
czwartek od 14.00 do 16.00

pi¹tek od 11.30 do 14.30

Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni

- Nowotwory z³o�liwe ko�ci i chrz¹stek stawowych
- Nowotwory niez³o�liwe ko�ci i chrz¹stek stawowych
- Zapalne artropatie wielostawowe
- Choroby zwyrodnieniowe stawów
- Inne choroby stawów
- Zniekszta³caj¹ce choroby grzbietu
- Choroby krêgos³upa
- Inne choroby grzbietu
- Zapalenie b³ony maziowej i �ciêgien
- Inne choroby tkanek miêkkich
- Zaburzenia mineralizacji struktury kostnej
- Inne choroby ko�ci
- Choroby chrz¹stki
- Wrodzone wady rozwojowe i zniekszta³cenia uk³adu miê�niowo-szkiele-

towego
- Urazy szyi
- Urazy klatki piersiowej
- Z³amanie odcinka lêd�wiowego krêgos³upa i miednicy
- Zwichniêcie, skrêcenie i naderwanie stawów i wi¹zade³ odcinka lêd�wio-

wego krêgos³upa, miednicy i inne
- Urazy barku i ramienia
- Urazy ³okcia i przedramienia
- Urazy nadgarstka i rêki
- Urazy biodra i uda
- Urazy kolana i podudzia
- Urazu stawu skokowego i stopy
- Urazy nieokre�lonej czê�ci tu³owia
- Powierzchowne urazy obejmuj¹ce liczne okolice cia³a
- Nastêpstwa urazów, zatruæ i innych skutków dzia³ania czynników ze-

wnêtrznych

ZOZ Strzelce Opolskie oferuje

W kolejnych numerach publikowaæ bêdziemy informacje o specjalistycznych
poradniach dzia³aj¹cych przy szpitalu powiatowym w Strzelcach Opolskich, a
bêd¹ to informacje przydatne bo oprócz godzin pracy znajdziecie tu Pañstwo
równie¿ wykaz schorzeñ z jakimi mo¿na siê tam zg³aszaæ

Pieni¹dzie dla NGO

Od pocz¹tku grudnia opolski
NFZ wydaje pacjentom karty,
które zast¹pi¹ dotychczasowe
druki E-111. Te trac¹ wa¿no�æ z
koñcem bie¿¹cego roku.
Je�li kto� planuje wyjazd za gra-
nicê jeszcze w grudniu � dobrze
by³oby natychmiast pomy�leæ o
zaopatrzeniu siê w Europejsk¹
Kartê Ubezpieczenia Zdrowotne-
go (EKUZ), umo¿liwiaj¹c¹ bez-
p³atn¹ pomoc medyczn¹ we
wszystkich krajach Unii po 1
stycznia 2006.

Aby otrzymaæ kartê � trzeba
wype³niæ formularz, dostêpny w
NFZ, na stronie internetowej NFZ
lub w strzeleckim starostwie � na
parterze, w informacji.

Po wype³nieniu formularza na
wydanie karty trzeba bêdzie cze-
kaæ do 3 dni, a w nag³ych wypad-
kach � mo¿na bêdzie j¹ otzrymaæ
od rêki

Leczenie za
granic¹


