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POWIAT STR Z E LE C K I

Jeste tym, co jesz

1-szy kwietnia w Zespole Szkó³
Zawodowych nr 1 w Strzelcach Op.
by³ dniem zdrowego od¿ywiania.
Najpierw rozegrany zosta³ szkolny
turniej biologiczny pod has³em Jeste tym, co jesz. Bra³a w nim udzia³
m³odzie¿ klas drugich technikum i
liceum profilowanego: 7 trzyosobowych dru¿yn z klas: II Tel, II Tm, II
Tek a, II Tek b, II Th, II Ls, II
Lug. W dwóch etapach turnieju
uczestnicy odpowiadali na pytania z
zakresu anatomii i fizjologii uk³adu
pokarmowego, zasad zdrowego od¿ywiania oraz dietetyki stosowanej w
czêsto spotykanych chorobach.
Po zaciêtej walce i przy ogromnym aplauzie zgromadzonej na sali
publicznoci, w czêci fina³owej wy³onione zosta³y trzy zwyciêskie dru¿yny: I miejsce- kl. II Tel, II miejsce- kl. II Ls, III miejsce kl. II Tek
b. Zwyciêzcy nagrodzeni zostali
okolicznociowymi dyplomami i albumami ksi¹¿kowymi oraz gor¹cymi
brawami publicznoci. Turniej przygotowa³a i poprowadzi³a p. Ewa Puchowska- nauczyciel biologii w ZSO
nr 1.
Po nimuczniowie kl. III-ej technikum gastronomicznego pokazali,

jak mo¿na szybko i smacznie przygotowaæ zdrowy posi³ek. Tematem
by³a dieta niskocholesterolowa. W ci¹gu 40 min przygotowano: ry¿, filety
z piersi kurczaków w panierce kokosowej i pieczarki sma¿one z cebulka
oraz dwa rodzaje surówki z kapusty
pekiñskiej- jedna z ananasami i pomarañcz¹, drug¹ z papryk¹. Nastêpnie przy piêknie nakrytym stole zasiad³a szóstka szczêliwców sporód obecnych na sali uczniów. Mieli
oni mo¿liwoæ pokosztowania i ocenienia tego, co przygotowali ich koledzy z III Tg. Tak¿e publicznoæ mog³a degustowaæ przygotowane potrawy i przekonaæ siê, ¿e zdrowy posi³ek mo¿e byæ tak¿e smaczny.
Czêæ kulinarn¹ Dnia Zdrowego
Od¿ywiania zosta³a przygotowana
pod kierunkiem Krystiana Grondesa
- nauczyciela przedmiotów gastronomicznych w ZSO nr 1
Uczniowie uczestnicz¹cy w tej
imprezie przekonali siê, ¿e mo¿na bawiæ siê i uczyæ jednoczenie. Wiedza,
która tu zdobyli bêdzie procentowa³a w przysz³oci, gdy¿ pozwoli im
unikn¹æ wielu chorób i cieszyæ siê
d³ugo dobrym zdrowiem
Ewa Puchowska

Kampania spo³eczna

Nie daj szansy
AIDS
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
informuje o trwaj¹cej obecnie kampanii Daj szansê swojemu dziecku.
Nie daj szansy AIDS, która skierowana jest do kobiet w ci¹¿y i planuj¹cych ci¹¿e.
Kampania zosta³a zorganizowana z inicjatywy Krajowego Centrum
ds. AIDS, a jej celem jest zachêcenie
kobiet do wykonywania testów w
kierunki HIV.
W ramach tegorocznej kampanii
Powiatowa Stacja Sanitarno  Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich
przekazuje do poradni ginekologicznych, przychodni lekarza rodzinnego oraz oddzia³u ginekologiczno  po³o¿niczego Szpitala Powiatowego materia³y edukacyjne  plakaty i ulotki
informacyjne, celem rozpropagowania ich wród pacjentek.
Wed³ug Krajowego Centrum ds.
AIDS wci¹¿ wiele osób nie wie o tym,
¿e s¹ zaka¿one wirusem HIV poniewa¿ nie odnosz¹ ryzyka zaka¿enia
do siebie i nigdy nie wykona³y testu.
25% wszystkich osób zaka¿onych w
Polsce to kobiety. Badania dowodz¹,
¿e odpowiednia profilaktyka zwiêksza szansê zaka¿onej kobiety na urodzenie zdrowego dziecka nawet do
99,5%.
Kobieta oczekuj¹ca teraz potomstwa lub w najbli¿szym czasie planuj¹ca ci¹¿e, ju¿ dzi powinna przygotowaæ siê odpowiednio do tego wydarzenia. Zatroszczyæ siê o siebie
i swoje dziecko. Maj¹c na wzglêdzie
dobro w³asnego dziecka, powinna
upewniæ siê czy sama jest zdrowa i
poprosiæ swojego ginekologa, aby
zleci³ zrobienie testu w kierunku
HIV. Tylko w taki sposób mo¿na
sprawdziæ, czy kobieta nie jest zaka¿ona wirusem HIV.
Pamiêtajmy, w³aciwa decyzja
daje prawie 100% szans na urodzenie zdrowego dziecka. Zdecydujmy
siê ju¿ teraz na badanie w kierunku
wirusa HIV.
Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Op.
Opr. na podstawie materia³ów
Krajowego Centrum ds. AIDS

Biesiada z Gwiazdami

Niby nic, a tak to siê zaczê³o,
niby nic, a  - jednak nadzwyczajne
pa pa pa - rozpoczê³o Biesiadê z
Gwiazdami na VIII Przegl¹dzie Twórczoci Artystycznej. Impreza ta odby³a siê 2 kwietnia 2008r. w auli publicznego gimnazjum w Lenicy.
Udzia³ w niej wziê³o jedenacie placówek z terenu ca³ego województwa:
Zespó³ Placówek z Praszki, Zespó³
Szkó³ Specjalnych przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkim, Zespó³

Szkó³ Specjalnych z Krapkowic, Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy z Grodkowa, Specjalny Orodek
Szkolno-Wychowawczy z Kluczborka, Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy z Nysy, Zespó³ Szkó³
Specjalnych ze Strzelec Opolskich,
Zespó³ Szkó³ Specjalnych z Prudnika, Zespó³ Szkó³ Specjalnych
z G³ubczyc, Specjalny Orodek
Szkolno-Wychowawczy z G³ogówka oraz Specjalny Orodek Szkolno-

Wychowawczy z Lenicy.
Wystêpy odby³y siê dziêki takim
sponsorom jak: Zak³ady Koksownicze w Zdzieszowicach oraz Elektrownia Blachownia, którzy to ju¿ po
raz kolejny pomogli w przeprowadzeniu przegl¹du, natomiast honorowy patronat obj¹³ starosta strzelecki.
Motto przegl¹du brzmia³o piewaj, baw siê i tañcz. Wszyscy
uczestnicy biesiady wziêli sobie te
s³owa do serca i bawili siê wspaniale.
Programy artystyczne przygotowane przez poszczególne placówki by³y
na wysokim poziomie i wzbudza³y
szczery aplauz publicznoci.
W przerwach pomiêdzy prezentacj¹ przyby³ych zespo³ów, orkiestra
z³o¿ona z uczniów SOSW w Lenicy
prowadzi³a w gwiazdorskiej obsadzie
zabawê karaoke, a nad wszystkim
czuwa³y dwie meksykañskie prezenterki w osobach pañ: Ewy Przyby³ek-Prus i Basi Lej¿ak. Wykonywane przez orkiestrê przeboje ³atwo
wpada³y w ucho uczestników zabawy i rozgrzewa³y wszystkich
do bia³oci. Wspólne piewanie wydawa³o siê nie mieæ koñca, a piewaj¹cych na pewno by³o s³ychaæ daleko
poza granicami Lenicy.
Ewa Przyby³ek-Prus
Basia Lej¿ak

USG dla szpitala

dok. ze str. 1

Aparat wspó³pracuje z trzema
g³owicami: kardiologiczn¹, do badañ
naczyñ i badañ brzusznych.
W g³ównej mierze bêdzie wykorzystywany na oddziale wewnêtrznym
i w poradni kardiologicznej.
Uroczyste przekazanie aparatu,
z udzia³em starosty Józefa Swaczyny oraz wiceprzewodnicz¹cego Rady
Powiatu Stefana Sz³apy, mia³o miejsce 11 kwietnia br. na oddziale wewnêtrznym szpitala. Dr Marcin Rêkawek przeprowadzi³ pokazowe badanie serca, co wzbudzi³o zrozumia-

³e zainteresowanie zaproszonych goci, dyrekcji, a przede wszystkim lekarzy.
D³ugo oczekiwany nabytek na
pewno podniesie rangê szpitala i pos³u¿y dobru pacjentów. Porównuj¹c
jego parametry z aktualnie posiadanym, czteroletnim aparatem, pracuj¹cym w pracowni USG, sta³o siê jasne, ¿e teraz nale¿y zmobilizowaæ
si³y na zakup nowych aparatów, tym
razem do badañ ogólnodiagnostycznych.
/b/

Dzieñ przedsiêbiorczoci

Dzieñ przedsiêbiorczoci to
program skierowany do uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych, organizowany przez Fundacjê M³odzie¿owej
Przedsiêbiorczoci z Warszawy.
Dzieñ przedsiêbiorczoci jest projektem sprzyjaj¹cym podejmowaniu
przez m³odych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Jego celem jest
analiza umiejêtnoci wymaganych na
danym stanowisku pracy, weryfikacja swoich planów zawodowych, planowanie dalszej drogi edukacyjnej i
zawodowej. Poprzez udzia³ w programie uczniowie maj¹ mo¿liwoæ:
* odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
* zweryfikowania swoich wyobra¿eñ o wymarzonym zawodzie,
* pozyskania informacji o wykszta³ceniu, umiejêtnociach czy
predyspozycjach niezbêdnych
do wykonywania danego zawodu,
* dowiadczenia zwi¹zku pomiêdzy wykszta³ceniem a karier¹ zawodow¹,
* zapoznania siê z organizacj¹ i
zarz¹dzaniem firm¹.
W tym roku w Dniu przedsiêbiorczoci wziê³y udzia³ 603 szko³y ponadgimnazjalne z ca³ej Polski,
w tym 11 z województwa opolskiego.
Po uzyskaniu akceptacji Rady
Pedagogicznej i rodziców szkolny koordynator akcji zg³osi³ Zespó³ Szkó³
Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich do Fundacji M³odzie¿owej
Przedsiêbiorczoci. Uczennice klasy
III liceum profilowanego o profilu
socjalnym w czasie lekcji podstaw
przedsiêbiorczoci przeprowadzi³y
analizê swoich umiejêtnoci i zdolnoci oraz wskaza³y zawód, który
chcia³yby wykonywaæ w przysz³oci. Uczennice uda³y siê do firm i instytucji, w których chcia³yby w
przysz³oci pracowaæ i uzyska³y pisemne potwierdzenie przyjêcia na
Karcie zg³oszenia konsultanta-opiekuna.
W dniu 3 kwietnia 2008 roku
uczennice w godzinach 9.00-13.30 na
wybranym przez siebie stanowisku
w wybranej firmie uczestniczy³y z
konsultantem-opiekunem w podejmowanych przez niego zadaniach.

Uczennice Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
bra³y udzia³ w programie Dzieñ
przedsiêbiorczoci dziêki uprzejmoci 14 firm i instytucji, którym
serdecznie dziêkujemy za umo¿liwienie m³odym ludziom odbycia praktyk By³y to:
* Publiczna Szko³a Podstawowa w
B³otnicy Strzeleckiej
* Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
* Orodek Pomocy Spo³ecznej w
Strzelcach Opolskich
* PKP Przewozy Regionalne w
Opolu
* Publiczne Przedszkole nr 8 w
Strzelcach Opolskich
* Zak³ad Karny nr 1 w Strzelcach
Opolskich
* Publiczne Przedszkole nr 4 w
Strzelcach Opolskich
* Komenda Powiatowa Policji w
Strzelcach Opolskich
* rodowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
* NZOZ MEDAM w B³otnicy
Strzeleckiej
* Biuro Podró¿y Lew Travel w
Strzelcach Opolskich
* ANGEL Gabinet kosmetyczny
w Strzelcach Opolskich
* Publiczne Przedszkole w Lenicy
* Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich
Uczniowie zdobywali informacje
przydatne do pracy na stanowisku:
referenta, pedagoga szkolnego, pomocy opiekuna grupy, pracownika socjalnego, terapeuty zajêciowego, referenta ds. turystyki, rejestratorki,
pomocy nauczycielki, kosmetyczki.
Dowiedzieli siê jakie s¹ umiejêtnoci
przydatne w pracy na tych stanowiskach, perspektywy zatrudnienia w
rejonie i wymagane wykszta³cenie.
To bardzo wa¿ne, abymy my - doroli - chcieli siê podzieliæ swoj¹
wiedz¹ i zawodowym dowiadczeniem z m³odszym pokoleniem. Tylko w ten sposób uczniowie mog¹ ju¿
teraz poznaæ specyfikê swojego wymarzonego zawodu i tym samym
zweryfikowaæ swoje wyobra¿enia o
nim z rzeczywistoci¹.
Miros³awa Stañczak
koordynator programu

