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45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4639840, 4639830

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
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
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
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny O�rodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Le�nicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

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

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozosta³e numery  720
Wydzia³ Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

Wydzia³ Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo�ciami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystki i Promocji
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespó³ ds. Promocji Powiatu 713
Wydzia³ Ochrony �rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Inwestycji i Zarz¹dzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54;  077/ 461 23 20;

tel kom. 0604 540 402

Stresuj¹cy tryb ¿ycia, ci¹g³e za-
bieganie, powoduj¹, i¿ nie przywi¹-
zujemy wagi do tego co jemy, ile siê
ruszamy. Prowadzi to do powa¿nego
problemu wspó³czesnego spo³eczeñ-
stwa, jakim jest nadwaga i oty³o�æ.

Kiedy mówimy o nadwadze czy
oty³o�ci?

Otó¿ wówczas, gdy zwiêkszenie
nale¿nej masy cia³a wynosi powy¿ej
20%, ustalonej wg wzoru Broca, tj.
nale¿na masa cia³a = wzrost w cm �
100 lub 110.

Wiele osób traktuje oty³o�æ jako
przypad³o�æ � przecie¿ to nic takiego
wielkiego, a �kochanego cia³a nigdy za
wiele�. Ale jest to b³êdne my�lenie!!!
Oty³o�æ jest chorob¹ ogólnoustrojow¹
polegaj¹c¹ na nadmiernej akumulacji
t³uszczu w tkance t³uszczowej pro-
wadz¹cej do zaburzeñ stanu zdrowia.
Nadwaga i oty³o�æ s¹ czynnikami ry-
zyka w rozwoju wielu chorób prze-
wlek³ych, do których mo¿emy zali-
czyæ choroby uk³adu kr¹¿enia, uk³a-
du oddechowego, cukrzyca typu 2,
nadci�nienie têtnicze, chorobê niedo-
krwienn¹ serca, zwyrodnienie stawów,
niektóre nowotwory oraz wiele innych
schorzeñ.

Jakie s¹ przyczyny wystêpowa-
nia oty³o�ci?

Na wystêpowanie oty³o�ci i nad-
wagi wp³ywa wiele ró¿nych czynni-
ków. Najczê�ciej maj¹ wp³yw czyn-
niki �rodowiskowe czyli przyzwycza-
jenia ¿ywieniowe wyniesione z domu
jak równie¿ dobór produktów spo-
¿ywczych ich ilo�æ, rozk³ad dziennej
racji pokarmowej i aktywno�æ fizycz-
na. Wp³ywaj¹ one na wyrównanie lub
podwy¿szenie bilansu energii i to one
s¹ g³ównymi czynnikami modyfiko-
walnymi. Wysokoenergetyczne, wy-
sokot³uszczowe oraz bogate w cukry

Nadwaga i oty³o�æ
� choroby cywilizacyjne XXI wieku

proste posi³ki, nieregularne ich spo-
¿ywanie, siedz¹cy tryb ¿ycia to czyn-
niki najsilniej zwi¹zane ze wzrostem
odsetku ludno�ci oty³ych na �wiecie.
Producenci ¿ywno�ci kusz¹ swoimi
produktami wykorzystuj¹c do tego
�wiat mediów, na ka¿dym kroku wi-
dz¹c jedzenie, zapominamy o tym, ¿e
�cz³owiek je po to, aby ¿yæ, a nie ¿yje
po to, aby je�æ�. W obecnej dobie bra-
ku czasu przemys³ spo¿ywczy i kon-
cerny chemiczne wykorzystuj¹c osi¹-
gniêcia wysoce rozwiniêtej technolo-
gii, stwarzaj¹ mo¿liwo�æ korzystania
z �ich dobrodziejstw� w postaci go-
towych posi³ków, fast-foodów, czyli
tzw. szybkiej ¿ywno�ci. Rzeczywi-
�cie dawniej nie by³o tak bogatej i uroz-
maiconej oferty rarytasów z ca³ego
�wiata, piêciominutowych dañ z ku-
chenek mikrofalowych, luksusowych
towarów gotowych do bezpo�rednie-
go spo¿ycia, s³odko�ci w torebkach �
nigdy nie by³o tylu mo¿liwo�ci za-
spokojenia apetytu. Jednak kusz¹ca
kraina smako³yków ma niewiele
wspólnego z rzeczywist¹ jako�ci¹ i
warto�ci¹ od¿ywcz¹ pokarmu. Im
bardziej przetworzony produkt tym
mniej zdrowy, gdy¿ ka¿da obróbka
czy to termiczna, fizyczna czy te¿
chemiczna prowadzi do utraty sk³ad-
ników od¿ywczych. Jest oczywiste,
¿e oty³o�æ nie zawsze jest skutkiem
nadmiernego pob³a¿ania sobie w spo-
¿ywaniu smacznej ¿ywno�ci lub bra-
ku aktywno�ci fizycznej. Istniej¹ rów-
nie¿ inne przyczyny tych chorób tak
wiec zanim podejmie siê wprowadze-
nia diety, nale¿y sprawdziæ czy nad-
mierna masa cia³a nie ma innego pod-
³o¿a etiologicznego, do którego mo¿e-
my zaliczyæ:
- czynniki biologiczne (zaburzenia

hormonalne),
- uwarunkowania genetyczne (dzie-

dziczne przekazywanie predyspo-
zycji do tycia),

- czynniki emocjonalne,
- leki.

Jak nie dopu�ciæ do wyst¹pienia
nadwagi czy oty³o�ci?

Stosowanie diety o obni¿onej kalo-
ryczno�ci po³¹czonej ze zwiêkszon¹
aktywno�ci¹ fizyczn¹ jest podstawow¹
rad¹ proponowan¹ w celu profilaktyki
przeciw oty³o�ci. Diety-cud, które ra-
dykalnie ograniczaj¹ liczbê kalorii lub
ograniczaj¹ jedzenie poszczególnych
grup produktów powinny byæ unika-
ne, poniewa¿ czêsto s¹ ubogie w wa¿-
ne sk³adniki pokarmowe i dlatego mog¹
prowadziæ do niedoborów sk³adników
od¿ywczych oraz zaburzeñ ustrojo-
wych. Poza tym nie ucz¹ one prawi-
d³owych nawyków ¿ywieniowych,
które s¹ podstaw¹ prawid³owego i ra-
cjonalnego od¿ywiania i mog¹ dopro-
wadziæ do wyst¹pienia efektu jo-jo
(przybieranie i tracenie na wadze za-
chodz¹ce cyklicznie).

Tak wiêc, aby zapobiegaæ oty³o�ci,
a tym samym unikn¹æ chorób z ni¹ zwi¹-
zanych, pamiêtajmy o kilku podstawo-
wych zasadach racjonalnego od¿ywia-
nia:
- pamiêtaj, aby spo¿yæ min. 4 � 5

posi³ków dziennie,
- jedz powoli, czê�ciej, ale w ma³ych

ilo�ciach,
- pij rano wodê z cytryn¹ to popra-

wi perystaltykê przewodu pokar-
mowego,

- codziennie jedz ok. 0,7 kg warzyw
nisko wêglowodanowych ( kalafior,
broku³y, kapusta, marchewka, pie-
czarki, sa³ata, ogórki, pomidory, pa-
pryka) i 0,3 kg owoców ( arbuzy,
pomarañcze, �liwki, truskawki, wi-
�nie � zastêpuj nimi s³odycze ),

 - jedz chude miêso i ryby ( drób, cie-
lêcinê, wieprzowinê � schab, polê-

dwiczki, dorsz, mintaj - najlepiej
gotowane, duszone lub pieczo-
ne w rêkawie),

- kupuj pieczywo ciemne, pe³no-
ziarniste, ¿ytnie lub pieczywo
chrupkie,

 - unikaj s³odyczy, fast � fordów,
chipsów i innych przek¹sek
typu snack oraz gazowanych
napojów,

- jedz nabia³ o obni¿onej zawarto-
�ci t³uszczu,

- ostatni posi³ek jedz najpó�niej o
18 godzinie, aby twój przewód
pokarmowy mia³ czas na prze-
trawienie posi³ku, gdy¿ w trak-
cie snu nasz metabolizm jest
spowolniony, tak wiêc najadanie
siê na noc nawet je¿eli w dzieñ
jedli�my ma³o bêdzie przyczyn¹
tycia.

Dieta nie musi byæ po�wiêce-
niem, wystarczy trochê chêci i zaan-
ga¿owania. Zawsze mo¿na zwróciæ
siê do dietetyka, który u³o¿y profe-
sjonaln¹ dietê dopasowan¹ do indy-
widualnych parametrów antropome-
trycznych organizmu oraz upodo-
bañ. Celem takiej diety jest zreduko-
wanie warto�ci energetycznej, a tym
samym dostarczenie wszystkich nie-
zbêdnych sk³adników od¿ywczych,
co w konsekwencji nie doprowadzi
do niedoborów, które bêd¹ pusto-
szyæ, wyniszczaæ oraz powodowaæ
zaburzenia metaboliczne i hormonal-
ne w organizmie.

Tak wiêc w³a�ciwe o¿ywianie,
ruch, regularny i spokojny tryb ¿ycia
pozwol¹ zbiæ zbêdne kilogramy, za-
pobiec chorobom wywo³anym oty-
³o�ci¹ oraz zachowaæ dobr¹ kondy-
cjê i zdrowie.

 PSSE w Strzelcach Op.
 Opr. Katarzyna Krêpa

Od 12 do 19 maja Zespó³ Szkó³
Zawodowych nr 1 w Strzelcach Op.
go�ci³ u siebie po raz dziewiêtnasty
uczniów zaprzyja�nionego gimnazjum
Ericha Käsnera z Eislingen. Tym ra-
zem przyjecha³y do nas same dziew-
czêta i trzy opiekunki. Wspólnie re-
alizowali�my program: �Przywróæmy
pamiêæ�. W ramach programu przed-
stawili�my Niemcom wesele ¿ydow-
skie z tañcami ¿ydowskimi, potrawa-
mi i zwyczajami oraz wspólnie zwie-
dzili�my obóz zag³ady w O�wiêcimiu
i Brzezince, Stare Miasto w Krako-
wie oraz Kazimierz, ¿ydowsk¹ dziel-
nicê Krakowa z synagog¹, cmentarzem
i rynkiem. Niemieccy uczniowie czyn-
nie uczestniczyli w realizacji progra-
mu, pomagali równie¿ przy przygo-
towaniu typowych potraw ¿ydow-
skich, takich jak fa³szywa ryba, po-
midory faszerowane lub kawior
¿ydowski pod czujnym okiem na-
uczycielki, Ma³gorzaty Tacicy. Naj-
bardziej smakowa³ go�ciom tort z m¹ki
macowej, przygotowany przez
uczennicê klasy IV tg Sandrê Willim.
Kraków wywar³ na naszych go�ciach
ogromne wra¿enie. Szczególnie podo-
ba³ siê Ko�ció³ Mariacki, Katedra i

Partnerska wymiana - tañce, gotowanie i nie tylko!
Zamek Królewski na Wawelu, Sukien-
nice i Kopalnia Soli w Wieliczce.
U nas zachwycano siê �l¹skim obia-
dem z roladami, kluskami i czerwon¹
kapust¹, a w Krakowie niepowtarzal-
nym smakiem wedlowskiej czekola-
dy.

Oprócz tego uczniowie polscy i
niemieccy brali udzia³ w powitaniu de-
legacji z Niemiec przez Starostê Strze-
leckiego Józefa Swaczynê, w popo³u-
dniu sportowym, pokazach fryzjer-
skich i stylizacji paznokci, przygoto-
wanych przez uczennice klasy II w1
w zawodzie fryzjer, których wycho-
wawczyni¹ jest Aleksandra Taskin.
Oprócz tañców ¿ydowskich zapre-
zentowali�my jeszcze tañce �rednio-
wieczne, przygotowane przez Brac-
two Rycerskie dzia³aj¹ce u nas w szko-
le.

Ca³o�æ wymiany sfinansowa³o
biuro Polsko-Niemieckiej Wymiany
M³odzie¿y oraz Rada Rodziców, ale
funkcjonuje ona tak¿e dziêki zaanga-
¿owaniu m³odzie¿y szkolnej i nauczy-
cieli, którzy goszcz¹ przyjació³ z
Eislingen u siebie w domach, organi-
zuj¹ czas wolny i wszelkie atrakcje
pozaprogramowe. Dziêki temu Niem-

cy poznaj¹ tak¿e ¿ycie codzienne Po-
laków, nasze zwyczaje, obowi¹zki oraz
formy spêdzania wolnego czasu pol-
skiej m³odzie¿y.

Mam nadziejê, ¿e nawi¹zane kon-
takty bêd¹ rozwijaæ siê w przysz³o�ci,
a dwudziest¹ rocznicê nawi¹zania

wspó³pracy z Erich-Kästner-Gym-
nasium w Eislingen, która przypad-
nie w przysz³ym roku, bêdziemy
uroczy�cie obchodziæ nie tylko u nas
w Strzelcach, ale równie¿ u naszych
mi³ych przyjació³ w Eislingen.

Sabina Mi�


