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Daæ im nadziejê...
Od pierwszej niedzieli Adwentu uczniowie ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich przyst¹pili do realizacji misyjnego programu edukacyjnego Daæ im nadziejê. Celem programu jest przyjêcie do
swojego ¿ycia biednego dziecka z kraju misyjnego i zapewnienie
mu mo¿liwoci edukacji. Potrzebna by³a
kwota 100 euro. Rozpoczynaj¹c akcjê, katecheci zorganizowali dla
uczniów spotkanie z
misjonarzem, który
przybli¿y³ nam problematykê misyjn¹.
Aby zebraæ potrzebne pieni¹dze zorganizowano kiermasz
wi¹teczny oraz przeprowadzono akcjê adwentow¹ zatytu³owan¹ z³otówka dla
Burkiny.
Zaanga¿owanie uczniów by³o bardzo
du¿e, prawie ka¿dy chcia³ pomóc.
Uczennice klasy I Tg b przeliczy³y zebrane pieni¹dze, przygotowa³y
odpowiednie zestawienia, a nastêpnie zebran¹ kwotê przekaza³y do Referatu Misyjnego Ojców Franciszkanów na Górze w. Anny.

Nasta³ czas oczekiwania na adopcjê serca  nie trwa³ on d³ugo, ju¿
wiemy, ¿e nasze pieni¹dze pomog¹
w dalszej edukacji 15-letniej Alimata
Balma, mieszkance Burkina Faso.
Dziêkujemy wszystkim zaanga¿owanym w niesienie pomocy tam gdzie
jej naprawdê potrzeba.
dr Edyta Bem

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem znowu najlepszy
W hali MOKSiR w Zawadzkiem
25.01.2008r. odby³y siê halowe mistrzostwa powiatu strzeleckiego w
pi³ce no¿nej dziewcz¹t. Dziewczêta
z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w
Zawadzkiem wygra³y turniej nie trac¹c ani jednej bramki. Drugie miejsce
zajê³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce z
Zawadzkiego, trzecie Zespó³ Szkó³
Zawodowych w Strzelcach Opolskich i czwarte Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich. Sk³ad dru¿yny ZSZ w Zawadzkiem : Krystyna Pallach, Julia
Puszkar, Justyna Zieliñska, Patrycja Pa³kowska, Danuta Winiowska,
Patrycja Matuszczyk, Maria Pluta,
Justyna Kucharczyk, Mariola wita³a.
W zwi¹zku z tym ¿e turniej odbywa³ siê w okresie trwania ¿a³oby
narodowej, uczestnicy zawodów i kibice minut¹ ciszy uczcili pamiêæ ofiar
katastrofy samolotu wojskowego
Dwa pierwsze zespo³y awansowa³y do nastêpnego etapu rozgrywek  pó³fina³u wojewódzkiego.
k

Migawka
z Gali
Wiedeñskiej

Koniec karnawa³u
dok. ze str. 1
W ostatni¹ sobotê karnawa³u, przy muzyce i tañcach na zabawie ostatkowej, ber jako symbol wszelkiego z³a zostaje zabijany, wczeniej jednak rodzi
ma³ego berka, którego za rok spotka taki sam los.
Kad³ubski ber w tym roku mia³ i szczêcie i pecha, bo wród goci na sali
by³y 4 pielêgniarki: najpierw fachowo odebra³y poród ma³ego berka, potem
próbowa³y reanimowaæ starego bera, jednak leniczy by³ skuteczniejszy i zwierzê skona³o, a wraz z nim wszelkie stare nieszczêcia.
Joanna Ania Mróz

Na koncert
do
Jemielnicy
Filharmonia Opolska w ramach
cyklu koncertów Filharmonia w
regionie zaprasza do kocio³a p.
w. Wniebowziêcia Najwiêtszej
Marii Panny w Jemielnicy na
koncert Muzyka w katedrze
kwintetu blaszanego Opole
BRASS w dniu 10.02.2008 (niedziela) o godz. 16.00 (po Gorzkich ¯alach).
W programie muzyka religijna
Bacha i Haendla m.in. Jesus bleibet meine Freude Johanna Sebastiana Bacha i fragmenty oratorium Mesjasz Georga Friedricha Haendla.
Wstêp wolny

Pierwsza pomoc - reanimacja

Nastêpny koncert planowany jest
na 02.03.2008 (niedziela) równie¿ o godz. 16.00

Wyniki meczów :
LO Zawadzkie - ZSZ Strzelce
ZSZ Zawadzkie  ZSO Strzelce Opolskie
ZSZ Zawadzkie  ZSZ Strzelce Opolskie
LO Zawadzkie - ZSO Strzelce
ZSO Strzelce - ZSZ Strzelce
ZSZ Zawadzkie  LO Zawadzkie

2:0
1:0
3:0
2:1
0:1
2:0

Idzie grypa? Ju¿ jest
dok. ze str. 1
szej grupie wiekowej zapadalnoæ
wynosi 55 na sto tysiêcy mieszkañców, w drugiej  50,5.
- Tak samo wygl¹da sytuacja u nas
w powiecie?
- Niezupe³nie. Iloæ przypadków
zachorowañ na grypê (lub choroby
grypopodobne) jest u nas wy¿sza i¿
w skali ca³ego województwa: w ostatnim tygodniu stycznia stwierdzono
u nas 149 przypadków, a w ci¹gu
pierwszych piêciu dni lutego  174
przypadki! £¹cznie w obecnym sezoniezanotowano 407 zachorowañ,
a w poprzednim (do kwietnia!) - 491.
Zmieni³ siê równie¿ okres zwiêkszonej zachorowalnoci. W roku 2007
by³ to prze³om marca i kwietnia, teraz jest to prze³om stycznia i lutego.
To niejedyne ró¿nice: w powiecie
strzeleckim, inaczej ni¿ w województwie, najwiêcej zachorowañ stwierdzono w grupie wiekowej 15-64 lata.
- Do koñca sezonu jeszcze daleko.
To na pewno grypa?
- Jak wspomnia³am  grypa lub
choroby grypopodobne. Wprawdzie
w naszym powiecie kilka przychodni uczestniczy w bezp³atnym projekcie zwi¹zanym w badaniem aktualnie panuj¹cego szczepu wirusa, ale
wyników badañ jeszcze nie ma, a to
one roztrzygaj¹ ostatecznie, z jakim
problemem mamy do czynienia.
- Jak siê chroniæ przed t¹ gryp¹

czy czym podobnym?
- Do zaka¿enia gryp¹ lub wirusami grypopodobnymi dochodzi przewa¿nie droga kropelkow¹  poprzez
aerozol zawieraj¹cy wirusy, wytwarzany w czasie kaszlu, kichania czy
g³onego mówienia i krzyku. ¯eby
unikn¹æ zachorowania nale¿y przede
wszystkim unikaæ kontaktu z osobami chorymi, przeziêbionymi, kichaj¹cymi i kaszl¹cymi. Osoby chore
powinny przez kilka dni wystêpowania objawów grypy pozostaæ w
domu i le¿eæ w ³ó¿ku. Powinny tez
zachowywaæ siê higienicznie przy
kichaniu i kaszlu  zas³aniaæ usta i
nos jednorazowymi chusteczkami,
które po u¿yciu nale¿y natychmiast
wyrzuciæ. Powinno siê te¿ wietrzyæ
pomieszczenie, w którym przebywa
chora osoba.
- Jako ochronê przed zachorowaniem polecam tez szczepienia, szczególnie dzieciom, m³odzie¿y i osobom
starszym, a tak¿e tym którzy w czasie wykonywania swojej pracy maja
kontakt z wieloma osobami. Szczepiæ siê mo¿na do koñca okresu epidemicznego, czyli do koñca marca.
Szczepienia nale¿y powtarzaæ co
roku, gdy¿ ka¿dego roku sk³ad szczepionki modyfikowany jest tak, by
móg³ chroniæ przed zachorowaniami
wywo³ywanymi dominuj¹cym aktualnie szczepem wirusa.

Brak pr¹du
W pi¹tek 8 lutego br. w godzinach od 9.00 do 13.00 wstrzymane zostan¹
dostawy pr¹du w nastêpuj¹cych rejonach:
- ul. M. Prawego nr 42, 44, 46, 48,
- Polifach,
- ¯wirki i Wigury,
- Pi³sudskiego,
- Chrobrego,
- Jordanowska od Starostwa do skrzy¿owania po prawej stronie,
- Prusa,
- Plac Kopernika,
- K. Miarki,
- Dworcowa nr 2, 3, 4,
- ZUS,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Policja,
- Starostwo,
- Ks. Wajdy.
W zwi¹zku z powy¿szym w ww. godzinach nie bêdzie siê odbywaæ rejestracja pojazdów w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.

