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Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4615253

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

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

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

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

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

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

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

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 4636744
e-mail: zsskadlub@wp.pl,
zss_kadlub@wodip.opole.pl

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

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473

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

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

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektorat 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

Sekretariat Starosty
tel. +48 77 4639093
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wew. 220
Wydzia³ Ruchu Drogowego
i Dróg Powiatowych
wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
125, 150, 149, 151, 152, 153
Wydzia³ Finansowy
wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203
Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru
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Dokonywanie wyborów decydu-
j¹cych o jako�ci ¿ycia jest nieod³¹cz-
nym elementem stawania siê osob¹
doros³¹. Wraz z biologiczn¹ dojrza-
³o�ci¹ pojawiaj¹ siê, obok innych,
potrzeby seksualne i trzeba siê uczyæ,
jak z nimi ¿yæ. Wielu m³odych ludzi
nie zdaje sobie sprawy, jak ta nauka
mo¿e byæ trudna i jakie mog¹ czyhaæ
na nich niebezpieczeñstwa.

M³oda Kobieto, M³ody Mê¿czyzno
W tych sprawach jeste� wy³¹cz-

nym decydentem, bo nikt nie mo¿e
lepiej od ciebie wiedzieæ, co ci odpo-
wiada i co zapewni ci komfort psy-
chiczny. Nie znaczy to jednak, ¿e
wiesz, jak postêpowaæ. Twoje posta-
nowienia i zamiary mog¹ zmieniaæ siê
nawet z dnia na dzieñ, zale¿nie od
okoliczno�ci i nastroju. Raz wydaje
ci siê, ¿e nie ma ¿ycia bez seksu, kie-
dy indziej nabierasz w¹tpliwo�ci, czy
nie jeste� ju¿ za daleko na drodze do
zdobywania nowych do�wiadczeñ
seksualnych.

Jak wiele innych wa¿nych rze-
czy w ¿yciu seks ma swoje dobre i
z³e strony. Warto jednak byæ �wiado-
mym zarówno korzy�ci, jak i strat
wynikaj¹cych z nawi¹zania ka¿dego
kontaktu seksualnego, przy czym nie
musi byæ on równoznaczny z rozpo-
czêciem regularnego wspó³¿ycia po-
legaj¹cego na odbywaniu stosunków
p³ciowych. Dotychczasowe wzajem-
ne relacje zmienia nie tylko pierwszy
stosunek, ale i pierwszy poca³unek.
Ka¿dy krok naprzód w dziedzinie
seksu mo¿e byæ brzemienny w kon-
sekwencje i lepiej je z góry przewi-
dywaæ.

�wiadomo�ci w³asnych potrzeb
oraz poczuciu biologicznej /fizycz-
nej/ sprawno�ci winna towarzyszyæ
zawsze Twoja rozwaga. Wspó³cze-
sne ¿ycie niesie bowiem wiele nie-
spodzianek, a niektóre z nich mog¹
byæ dla Ciebie  bardzo niebezpiecz-
ne, jak zara¿enie siê wirusem HIV.

Intymna wiê� z drugim cz³owie-
kiem jest warto�ci¹ wymagaj¹c¹ wza-
jemnego szacunku i zrozumienia. Jest
stanem, którego  podstaw¹ winno byæ
poczucie bezpieczeñstwa.
Intymna wiê� z drug¹ osob¹ mo¿e
byæ dla Ciebie korzystna, gdy:
* sprawia, i¿ doznajesz nowych

przyjemno�ci zmys³owych,
* kto� sta³ ci siê bardziej bliski,
* doceniasz coraz bardziej siebie i

w³asne cia³o,
* odkrywasz na nowo siebie i tê

drug¹ osobê,
* dojrzewasz emocjonalnie pod

wp³ywem g³êbszego uczucia.
Ale musisz wiedzieæ, ¿e intymna
wiê� z drug¹ osob¹ mo¿e równie¿ na-
raziæ Ciê na straty gdy:
* nowe do�wiadczenie nie by³o

przyjemne,
* oddalili�cie siê od siebie,
* zaczynasz my�leæ z niechêci¹ o

sobie i swoim ciele,
* tracisz przyja�ñ, bo przestali�cie

siê rozumieæ lub nawet zerwali-
�cie ze sob¹ okaza³o siê, ¿e dru-
giej stronie chodzi³o tylko o pod-
bój i teraz rozpowiada o swoim

Inicjacja seksualna
a problem AIDS

sukcesie, niepokoisz siê co mie-
si¹c ewentualno�ci¹ niepo¿¹danej
ci¹¿y lub nawet stajesz wobec ta-
kiego problemu, boisz siê zaka-
¿enia chorob¹ przenoszon¹ drog¹
p³ciow¹ lub nie uda³o ci siê go
unikn¹æ.

M³oda Kobieto, M³ody Mê¿czyzno
Prawem cz³owieka jest pope³niaæ

b³êdy. Ty te¿ pope³nisz swoj¹ porcjê
b³êdów, jak ka¿dy z nas. Nie pozwól
sobie tylko na takie, które mog³yby
w sposób nieodwracalny zaci¹¿yæ na
twoim ¿yciu.

Pamiêtaj, ¿e AIDS jest chorob¹
przenoszon¹ drog¹ p³ciow¹ jak ka¿-
da choroba przekazywana podczas
kontaktu seksualnego, choæ nie jest
to jedyna droga zaka¿enia siê ni¹. Sto-
sunki seksualne to g³ówna przyczy-
na zaka¿enia dziewcz¹t 13-19 letnich,
u których rozpoznano pe³noobjawo-
wy AIDS. Ocenia siê, ¿e 85% kobiet
w tej grupie wiekowej uleg³o zaka¿e-
niu wirusem HIV w³a�nie w ten spo-
sób.

Ka¿da czynno�æ, w czasie której
istnieje mo¿liwo�æ kontaktu p³ynów
tkankowych jednej osoby z uk³adem
krwiono�nym drugiej, jest niebez-
pieczna. Mo¿na powiedzieæ, ¿e je-
dynym sposobem ca³kowitego bez-
piecznego seksu jest abstynencja,
czyli powstrzymywanie siê od sto-
sunków seksualnych w ogóle. Nie
oznacza to, ¿e nale¿y ¿yæ w strachu
przed seksem i nigdy nie mieæ sto-
sunków p³ciowych. Po prostu trze-
ba wiedzieæ, jak siê HIV przenosi i
jak siê przed nim uchroniæ. Trzeba
mieæ �wiadomo�æ konsekwencji w³a-
snego i cudzego ryzykownego zacho-
wania. Przeciwstawiæ siê ryzykow-
nemu zachowaniu mo¿e byæ bardzo
trudne, lecz konsekwencje niepowie-
dzenia NIE mog¹ byæ znacznie po-
wa¿niejsze, bo zagra¿aj¹ ¿yciu. Nie
ryzykuj zdrowia i ¿ycia dla kilku
minut przyjemno�ci. Unikaj takich
sytuacji, w których kto� wywiera na
Ciebie presjê, proponuj¹c udzia³ w
ryzykownych zachowaniach. Pamiê-
taj, ¿e jeste� KIM� i troska o siebie
powinna byæ najwa¿niejsz¹ spraw¹
w Twoim ¿yciu.

Je�li uczestniczysz w imprezie,
w trakcie której dochodzi do brania
narkotyków, opu�æ takie towarzy-
stwo. Je�li Twoja dziewczyna lub
Twój ch³opak namawiaj¹ Ciê na ry-
zykowny seks, przedstaw wyra�nie
swoje stanowisko.

Narkotyki i alkohol wp³ywaj¹ na
zdolno�æ logicznego my�lenia. Po
wypiciu alkoholu lub wziêciu narko-
tyków tracisz  zdolno�æ kontroli nad
sytuacj¹ i mo¿esz robiæ rzeczy, któ-
rych w innym przypadku nigdy by�
nie zrobi³a, nie zrobi³. Alkohol i nar-
kotyki os³abiaj¹ tak¿e zdolno�æ orga-
nizmu do zwalczania zaka¿eñ, co nie-
stety mo¿e u³atwiæ wirusowi HIV
atakowanie uk³adu odporno�ciowego.
Decyzja zawsze nale¿y do Ciebie.
Podejmuj¹c j¹, spróbuj kierowaæ siê
rozs¹dkiem oraz  trosk¹ o siebie i
swoich bliskich.

SMa³gorzata £oskot

Nie ¿yj w niepewno�ci
� zrób test na HIV

W pa�dzierniku br. Krajowe Cen-
trum ds. AIDS  zainicjowa³o kolejn¹
ogólnopolsk¹, multimedialn¹ kampa-
niê spo³eczn¹ w zakresie HIV/AIDS,
prowadzon¹ pod has³em �Nie daj szan-
sy AIDS�.

Grupê docelow¹ kampanii stano-
wi¹ kobiety i mê¿czy�ni w wieku 18
� 29 lat, bêd¹cy w sta³ych, hetero-
seksualnych, formalnych i nieformal-
nych zwi¹zkach partnerskich.  Gru-
pa ta zosta³a wybrana w zwi¹zku z
prowadzonymi analizami epidemio-
logicznymi, z których wynika, i¿ stale
zwiêksza siê liczba osób zaka¿onych
drog¹ kontaktów heteroseksualnych
� w roku 2003 by³o to 73% wszyst-
kich przypadków zaka¿eñ.

 G³ówn¹ my�l¹ tegorocznej kam-
panii jest, ¿eby aktywni seksualnie
mê¿czyzna i kobieta, którzy s¹ w
zwi¹zku, rozmawiali ze sob¹ o prze-
sz³o�ci czyli prze¿ytych do�wiadcze-
niach seksualnych, o zagro¿eniu za-
ka¿eniem HIV oraz o potrzebie wy-
konania testu w kierunku obecno�ci
wirusa HIV. Tego typu rozmowa jest
dowodem dba³o�ci o siebie i swojego

partnera. Rozpoczêcie zwi¹zku
dwojga ludzi od zrobienia testu daje
mo¿liwo�æ rozpoczêcia zwi¹zku z
�czystym kontem�. Wiedza o statu-
sie serologicznym w³asnym oraz part-
nera seksualnego daje poczucie bez-
pieczeñstwa.

Testy w kierunku HIV mo¿na
wykonaæ anonimowo oraz bezp³at-
nie w Opolu, w Poradni Przedma-
³¿eñskiej i Rodzinnej Towarzystwa
Rozwoju Rodzin przy ul. Damrota 6
(tel. 4544845 ), przez ca³y rok we
�rody w godz. 16.00 � 19.00, nato-
miast w okresie 29.11. � 10.12.2004r.
codziennie.

Je�li chcesz siê dowiedzieæ wiê-
cej na temat HIV i AIDS, zapoznaj
siê z ulotkami, broszurami i innymi
materia³ami na ten temat. S¹ one bez-
p³atnie dostêpne w Powiatowej Sta-
cji Sanitarno - Epidemiologicznej w
Strzelcach Opolskich przy ul. Pi³sud-
skiego 20.

Patrycja P³oszaj
Powiatowa Stacja

Sanitarno � Epidemiologiczna

Je�li jeste� palaczem i co dzieñ kupujesz paczkê papierosów, która kosz-
tuje 3,95 z³, to Twój na³óg kosztuje Ciê rocznie 1.441,75 z³. Wiêcej, ni¿
�na rêkê� otrzyma przez dwa miesi¹ce osoba zatrudniona na minimal-
nej pensji. A za dwie�cie z³otych mniej mo¿na w Strzelcach Opolskich
spokojnie kupiæ telewizor z ekranem 28�. Albo dwa zupe³nie przyzwoite
rowery.

RZUÆ PALENIE RAZEM Z NAMI

18 listopada br. odbêdzie siê kolejna edycja akcji �Rzuæ palenie razem z
nami�, obchodzona pod has³em �Tytoñ a bieda�.

Wp³yw tytoniu na powstawanie wielu chorób oraz przedwczesnych zgo-
nów jest od pewnego czasu, tak¿e w Polsce, powszechnie znany. Natomiast
znacznie rzadziej zdajemy sobie sprawê, ¿e tytoñ jest tak¿e czynnikiem pro-
wadz¹cym do narastania ubóstwa kraju i jego mieszkañców. Dotyczy to szcze-
gólnie gorzej sytuowanych palaczy i ich rodzin, gdzie skromne zasoby finan-
sowe s¹ przeznaczane na zakup wyrobów tytoniowych, zamiast na zaspoko-
jenie podstawowych potrzeb ¿yciowych.

W wiêkszo�ci krajów europejskich, w tym tak¿e w Polsce, znacznie czê-
�ciej pal¹ ludzie biedni, gorzej wykszta³ceni. W Polsce na pocz¹tku XXI wieku
ludzie z podstawowym wykszta³ceniem, a tym samym gorzej uposa¿eni, pal¹
2 �3 razy czê�ciej ni¿ osoby z wykszta³ceniem wy¿szym, czyli lepiej zarabia-
j¹cy. Szczególnie czêsto pal¹ te¿ bezrobotni (prawie 60%).
O to fakty, które pokazuj¹ nam ile tracimy pal¹c:

Palenie to puszczanie z dymem pieniêdzy
* miesiêcznie 150 z³,
* rocznie 1.800 z³,
* przez 40 lat przesz³o 70.000 z³.

Kupuj¹c paczkê papierosów dziennie, palacz rezygnuje rocznie z:
* zakupu 64 ksi¹¿ek,
* 150 biletów do kina,
* 40 wizyt u kosmetyczki lub fryzjera,
* wyjazdu na Wyspy Kanaryjskie.

¯eby kupiæ paczkê papierosów w Polsce trzeba pracowaæ 40 minut. W ci¹gu
roku palacze musz¹ przepracowaæ prawie 250 godzin (pó³tora miesi¹ca pracy
na pe³nym etacie), ¿eby zarobiæ na swój na³óg.

Drogi mieszkañcu powiatu strzeleckiego!
Pamiêtaj, ¿e tytoñ nie tylko rujnuje twoje zdrowie, ale równie¿ Twoj¹ kieszeñ.
Powiatowa Stacja Sanitarno � Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich za-
chêca wszystkich palaczy do zerwania z na³ogiem. Nigdy nie jest za pó�no,
aby rzuciæ palenie!
Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoñ do Telefonicznej Poradni Pomocy Pal¹cym
pod numer 0-801 108 108.

Patrycja P³oszaj


