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Pod takim has³em Powiatowa
Stacja Sanitarno � Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich zorganizowa-
³a konkurs plastyczny adresowany
do uczniów klas I � III szkó³ podsta-
wowych, w których realizowany jest
program edukacyjny dotycz¹cy pro-
filaktyki astmy pt. �Wolno�æ Odde-
chu � Zapobiegaj Astmie�. Przyst¹-
pi³o do niego 9 szkó³ podstawowych
z powiatu, tj. PSP nr 1, PSP nr 2,
PSP nr 4, PSP nr 7 ze Strzelec Op.
oraz szko³y ze Starego Ujazdu, Za-
wadzkiego, Sieroniowic, Izbicka i
Le�nicy.

Nades³ano 47 bardzo ciekawych
prac, wykonanych przez dzieci ró¿-
norodn¹ technik¹.

Rozstrzygniecie konkursu odby³o
siê 4 czerwca 2008r. Komisja kon-
kursowa w sk³adzie: Katarzyna Ka-
noza � Pañstwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny, Maria Janisz � pie-
lêgniarka z Niepublicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej �AL-MED� ze
Strzelec Op. oraz Patrycja P³oszaj -
pracownik ds. Promocji Zdrowia i
O�wiaty Zdrowotnej wy³oni³a piê-
cioro laureatów:

* Magdalena Trela z Publicznej
Szko³y Podstawowej Nr 1 w
Strzelcach Op.

* Aleksander Mikosz z Publicz-
nej Szko³y Podstawowej Nr 1
w Strzelcach Op.

* Filip Kierstein z Publicznej
Szko³y Podstawowej Nr 2 w
Strzelcach Op.

* Dagmara Sklorz z Publicznej
Szko³y Podstawowej Nr 4 w
Strzelcach Op.

* Natalia Wo�nica z Publicznej
Szko³y Podstawowej Nr 4 w
Strzelcach Op.

Oficjalne wrêczenie nagród oraz
pami¹tkowych dyplomów mia³o
miejsce 13 czerwca br. w siedzibie Po-
wiatowej Stacji Sanitarno � Epidemio-
logicznej w Strzelcach Op., gdzie zor-
ganizowano tak¿e wystawê nades³a-
nych prac, na któr¹ serdecznie
wszystkich zapraszamy.

Wszystkim uczniom, którzy
przyst¹pili do konkursu sk³adamy
serdeczne podziêkowania oraz gratu-
lacje.

Dlaczego astma
jest problemem?

Astma oskrzelowa jest jedn¹ z
najczê�ciej wystêpuj¹cych chorób
przewlek³ych. �wiatowa Organizacja
Zdrowia szacuje, ¿e na �wiecie cierpi
na ni¹ od 100 do 150 milionów ludzi.
Liczba chorych wzrasta przeciêtnie
o 50% w ci¹gu dekady.

W Polsce równie¿ obserwujemy
wzrostow¹ tendencjê zachorowañ na
astmê oskrzelow¹. Obecnie choruje
na ni¹ co 10 dziecko i co 20 doros³y,
szacunkowo ponad 2 miliony osób.
Do czynników wywo³uj¹cych ast-
mê zaliczamy:
* py³ki traw, drzew i chwastów;

zarodniki ple�ni i grzybów,
* alergeny pochodzenia zwierzêce-

go: alergeny wytwarzane przez
zwierzêta domowe, roztocze ku-
rzu domowego, jady owadów,

* zanieczyszczenia powietrza, w
tym dym tytoniowy,

* leki,
* alergeny pokarmowe, dodatki

spo¿ywcze,
* czynniki stresowe, emocjonalne,
* czynniki fizyczne � zimne po-

wietrze, wysi³ek fizyczny, hiper-
wentylacja, zmiana pogody.

W uk³adzie oddechowym pod
wp³ywem powy¿szych czynników
nasila siê proces zapalny b³on �luzo-
wych. Oskrzela reaguj¹ skurczem i
przep³yw powietrza przez nie jest
ograniczony. W konsekwencji u oso-
by chorej wystêpuj¹ trudno�ci w od-
dychaniu, �wiszcz¹cy oddech, ka-
szel, duszno�ci. Objawy te wystê-
puj¹ zw³aszcza w nocy lub we wcze-
snych godzinach rannych, a tak¿e po
wysi³ku fizycznym. Powtarzaj¹ce siê
stany zapalne dróg oddechowych
prowadz¹ do ich nadwra¿liwo�ci, a
nawet do trwa³ego uszkodzenia. Je-
dynie specjalistyczne leczenie pro-
wadzone w o�rodkach alergologicz-
nych spowoduje, ¿e nie dojdzie do
trwa³ych, nieodwracalnych zmian w
uk³adzie oddechowym.

Pamiêtajmy! Astma mo¿e rozpo-
cz¹æ siê w ka¿dym okresie ¿ycia cz³o-
wieka, równie¿ we wczesnym dzie-
ciñstwie. Im wcze�niej j¹ rozpozna-
my, tym zwiêkszamy szanse osobom
chorym na normalne, aktywne ¿ycie.

 Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Op.

Moje ¿ycie
                z astm¹ Jeste� cz³onkiem amatorskie-

go zespo³u rockowego?
Muzyka to twoja pasja?
A wystêpy na scenie daj¹ ci

niesamowit¹ satysfakcjê?

Wiêc nie zastanawiaj siê d³u-
¿ej, tylko zg³o� swoj¹ kapelê do
tegorocznego III Powiatowego
Przegl¹du Amatorskich Zespo-
³ów Rockowych - Rock Festiwal
2008! Odbêdzie siê on podczas
tegorocznych  �I Dni Powiatu
Krapkowickiego�,
miêdzy 04. - 05.10.2008.

W ci¹gu dwóch dni na scenie
Hali Sportowej im. W³adys³awa
Piechoty w Otmêcie, swój doro-
bek muzyczny zaprezentuje wielu
artystów. I w³a�nie podczas pierw-

ZaRockuj na Rock Festiwalu 2008!
szego dnia odbêdzie siê Rock Fe-
stiwal 2008. W tym roku po raz
pierwszy, w festiwalu mog¹ wzi¹æ
udzia³ zespo³y spoza terenu po-
wiatu krapkowickiego. Organiza-
torzy zapewniaj¹ profesjonaln¹
scenê muzyczn¹ wraz z zapleczem,
obs³ugê akustyczn¹, poczêstunek
dla uczestników oraz oczywi�cie
�wietn¹ zabawê. Wzorem lat po-
przednich, tak¿e i w tym roku w
festiwalu udzia³ wezm¹ zespo³y z
partnerskich powiatów Altenkir-
chen (Niemcy), oraz Okrêgu Gmin
Jablunkovskich (Czechy). W ten
sposób bêdzie mo¿na wymieniæ
siê do�wiadczeniami, z kolegami
po fachu z innych pañstw. Poza
tym bêdzie to �wietna okazja do
bli¿szego poznania nurtów i kie-
runków muzycznych, jakimi inte-

resuj¹ siê wasi rówie�nicy z s¹-
siednich pañstw. Gwiazd¹ tego-
rocznego Rock Festiwalu 2008
bêdzie, s³ynny zespó³ polskiej sce-
ny rockowej MAFIA.

Na sk³adanie zg³oszeñ macie
czas do 29.08.2008, wiêc do ro-
boty! Karta zg³oszenia oraz regu-
lamin festiwalu, znajduj¹ siê na
stronie internetowej starostwa
krapkowickiego http://www.po-
wiatkrapkowicki.pl. Zg³osiæ mo¿-
na siê te¿ osobi�cie w Wydziale
Edukacji, Kultury i Sportu w po-
koju 37, w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Krapkowicach.
Wszelkie dodatkowe informacje
mo¿na uzyskaæ pod numerem te-
lefonu 077/ 4074 307.

Zapraszamy do udzia³u!

Opolski Regionalny Fundusz
Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o.
w Opolu (ORFPK) przygotowa³ z
Regionalnym Funduszem Po¿ycz-
kowym dzia³aj¹cym przy Funda-
cji Rozwoju �l¹ska oraz Wspie-
rania Inicjatyw Lokalnych w
Opolu (FR�oWIL) innowacyjn¹
bardzo korzystn¹ ofertê monta¿u
finansowego niskooprocentowa-
nej po¿yczki z korzystn¹ form¹ za-
bezpieczenia jakim jest porêczenie
funduszu porêczeniowego.

Najwa¿niejszymi korzy�ciami
p³yn¹cymi dla mikro lub  ma³ego
przedsiêbiorstwa wynikaj¹cymi z
korzystania z tej oferty s¹ mo¿li-
wo�æ:
1. uzyskania niskooprocentowa-

nej po¿yczki na dzia³alno�æ
gospodarcz¹; aktualnie jest to
najni¿sze oprocentowanie do-
stêpne na rynku us³ug finan-
sowych � 6,42 w stosunku
rocznym, i co wa¿ne przy ro-
sn¹cych stopach WIBOR, jest
ono sta³e w ca³ym okresie fi-
nansowania,

Korzystne finansowanie z porêczeniem
mikro ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw

z terenu województwa opolskiego.

2. otrzymania bardzo korzystne-
go taniego i proceduralnie nie-
skomplikowanego wsparcia w
postaci porêczenia funduszu;

3. z³o¿enia ca³o�ci dokumentacji
finansowej, po¿yczkowej i po-
rêczeniowej w 1 miejscu (np.
w siedzibie FR�oWIL),

4. korzystania z konsultacji i
wsparcia doradców obydwy
instytucji na ka¿dym etapie
sk³adania czy rozpatrywania
wniosków o udzielenie po-
¿yczki wraz z porêczeniem,

5. zminimalizowania okresu roz-
patrywania wniosku o po¿ycz-
kê i porêczenie � zastosowa-
nie formu³y równoleg³ego roz-
patrywania wnioskow,

6. z³o¿enia mniejszej  ilo�ci do-
kumentów w 1 egzemplarzu
jednocze�nie wykorzystywa-
nych przez 2 instytucje,

7. z³o¿enia wniosku przez przed-
siêbiorcê rozpoczynaj¹cego
lub prowadz¹cego krócej ni¿ 6
miesiêcy dzia³alno�æ gospo-
darcz¹.

Monta¿ finansowy w iden-
tycznej formule tzn. powi¹zania
po¿yczki z funduszu po¿yczkowe-
go z porêczeniem funduszu porê-
czeniowego powszechnie wyko-
rzystywany jest m.in. w kilku fun-

duszach po¿yczkowych i porêcze-
niowych w województwie �l¹skim
czy warmiñsko-mazurskim.

Równie¿ od momentu podpi-
sania przez nasze 2 najwa¿niejsze
instytucje regionalne wspieraj¹ce
mikro i ma³ych przedsiêbiorców z
terenu województwa opolskiego
kilkadziesi¹t firm z naszego regio-
nu skorzysta³o z tego wygodne-
go i korzystnego sposobu finan-
sowania dzia³alno�ci bie¿¹cej.
Opinie przedsiêbiorców s¹ jedno-
znacznie pozytywne.

O tym, ¿e ORFPK i FRSoWIL
zdecydowa³y siê na przygotowa-
nie tej nowoczesnej i korzystnej
oferty zdecydowa³y wymienione
wcze�niej korzy�ci dla mikro �
ma³ego przedsiêbiorcy oraz dodat-
kowo:

1. pozytywne opinie przedsiê-
biorców co do ³¹cznego ofe-
rowania produktów,

2. informacje przekazywane z
punktów konsultacyjno-do-
radczych,

3. oczekiwania rynku � potrzeby
ze strony przedsiêbiorców,

4. uproszczenie procedur rozpa-
trywania � bardzo korzystny
system wsparcia doradców.

Opolski Regionalny Fundusz
Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o. w Opolu

ul. Ko³³¹taja 11/28
45-064 Opole

tel. 077/44-15-621
fax. 071/

e-mail:biuro@orfpk.opole.pl

Oferta dla przedsiêbiorców


