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W dniach od 03.11 do
07.11.2008r. sze�ciu uczniów SOSW
w Le�nicy  pod opiek¹ dwóch na-
uczycielek Ewy Przyby³ek � Prus i
Ma³gorzaty Lepich wyjecha³o do Nie-
miec (Dittrichshütte) w ramach pro-
jektu �Comenius � Budujemy nasz
Dom Europa�.

W projekcie bierze udzia³ 5 szkó³:
z Czech, Belgii, Niemiec (2 szko³y) i
Polski. Program s³u¿y integracji i
wymianie do�wiadczeñ miêdzy na-
uczycielami i uczniami szkó³ specjal-
nych Unii Europejskiej.

W czasie naszego wspólnego po-
bytu w Dittrichshütte �wietnie siê ba-
wili�my i pracowali�my nad projek-
tem. Zwiedzali�my  miasto Schillera
i Goethego - Weimar i zamek w Ru-

Spotkanie szkó³ partnerskich
w Dittrichshütte

dolstadt. Wstrz¹saj¹ce wra¿enie zro-
bi³ na nas obóz koncentracyjny Bu-
chenwald. Brali�my udzia³ w lekcjach
w szkole w Rudolstadt. Wspólnie tañ-
czyli�my i �piewali�my, grali�my w
krêgle i w pi³karzyki. Mogli�my spró-
bowaæ specja³ów z kuchni Turyngii i
nauczyæ siê  korzystaæ  ze �szwedz-
kiego sto³u�.

Nawi¹zali�my przyja�nie pol-
sko-niemiecko-czesko-belgijskie.
Wspólnie zbudowali�my piwnice
�Domu Europa�. Dalsz¹ budowê bê-
dziemy kontynuowaæ podczas na-
szych nastêpnych  wspólnych spo-
tkañ, których ju¿ nie mo¿emy siê
doczekaæ.

Ewa Przyby³ek � Prus
Ma³gorzata Lepich

Jak co roku Zarz¹d Ko³a Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków w
Strzelcach Opolskich zorganizowa³ 4-
5 pa�dziernika imprezê turystyczno-
krajoznawcz¹ i rekreacyjn¹. p.n. W
wycieczce do Krynicy Górskiej i
okolic wziêli nasi cz³onkowie, jak i
sympatycy naszego stowarzyszenia.

Podczas podró¿y w skondenso-
wanej formie przypomniano uczest-
nikom kilka informacji na temat cu-
krzycy, a po kolacji przeprowadzo-
no konkurs z wiedzy o cukrzycy z
nagrodami (glukometry) za popraw-
ne odpowiedzi.

Pierwszy dzieñ wycieczki spê-
dzili�my w Krynicy gdzie zwiedzili-
�my - Muzeum Nikifora Krynickie-
go, Park Zdrojowy wraz z pijalniami
wód mineralnych i wiele innych cie-
kawych miejsc.

Natomiast w drugim dniu zwie-
dzili�my Kamiann¹ � O�rodek Psz-
czelarstwa i Stary S¹cz.

Ca³a grupa by³a mocno zintegro-
wana, bardziej sprawni pomagali
mniej sprawnym.
Organizatorzy zadbali równie¿ o die-
tetyczne, odpowiednie dla diabety-
ków posi³ki.

Ta wycieczka by³a dla nas spraw-
dzianem praktycznego stosowania
zaleceñ diabetologa oraz wiedzy na-
bytej podczas szkoleñ organizowa-
nych przez nasze Ko³o PSD. Wszy-
scy go zdali.

Mimo pewnego wysi³ku podczas
tej eskapady, nikt z uczestników nie
narzeka³ na z³y stan zdrowia czy
samopoczucie, a podczas wycieczki

Eskapada do Krynicy
lekarz sporadycznie udziela³ wska-
zówek i porad dla poprawienia na-
szej kondycji.

Powy¿sza impreza mog³a byæ
zrealizowana dziêki przyznanemu
przez Starostê Strzeleckiego i reko-
mendowanemu przez PCPR dofinan-
sowaniu ze �rodków PFRON.

Urszula Grzesiñska
 Sekretarz Ko³a

Ju¿ po raz 16. uczniowie Zasad-
niczej Szko³y Zawodowej przy
SOSW w Le�nicy wyruszyli na trasê
Biegu Pamiêci Narodowej. Impreza
biegiem jest tylko z nazwy, gdy¿ w
rzeczywisto�ci jest to spacer �lada-
mi naszej przesz³o�ci. W tym roku 5
listopada, przy piêknej s³onecznej
pogodzie, ka¿da klasa wraz z opie-
kunem rozpoczê³a zdobywanie Góry
�w. Anny.

Ale samo wej�cie na szczyt, to
za ma³o. Na szlaku czeka³y na ka¿d¹
grupê zadania, które wi¹za³y siê ze
zwiedzanymi miejscami.

Pamiêæ narodowa to pamiêæ o
naszej przesz³o�ci. Przypominaj¹ o
tym ró¿ne miejsca na Górze �w.
Anny, które podczas rajdu zwiedzili
uczniowie. W Muzeum Czynu Po-
wstañczego zapoznali siê z histori¹
powstañ �l¹skich. Obejrzeli równie¿

XVI  BIEG  PAMIÊCI
NARODOWEJ  W  LE�NICY

Pomnik Czynu Powstañczego autor-
stwa Xawerego Dunikowskiego, któ-
ry te wydarzenia upamiêtnia. Za
mo¿liwo�æ bezp³atnego zwiedzenia
Muzeum Czynu Powstañczego dziê-
kujemy kustoszowi muzeum.

Wa¿n¹ rolê historyczn¹ odgry-
waj¹ miejsca kultu religijnego na Gó-
rze �w. Anny. M³odzie¿ zwiedzi³a
Bazylikê �w. Anny, Grotê Lurdzk¹
oraz obejrza³a pomnik papie¿a Jana
Paw³a II, zapoznaj¹c siê jednocze�nie
z histori¹ tych miejsc.

Pe³ni wra¿eñ uczniowie wrócili
pod muzeum, gdzie czeka³o ju¿ na
wszystkich rozpalone ognisko. Po-
czêstunek przy ognisku ufundowa³a
Rolnicza Spó³dzielnia produkcyjna w
Le�nicy oraz panie Anna Góra oraz
Alina Baczyñska, które rajd przygo-
towa³y.

Danuta Kolender

* Tytoñ pali oko³o 20% doros³ych
Polek. Równie niebezpieczne jest
tzw. bierne palenie. Nara¿ona na nie
jest po³owa kobiet w domu i co czwar-
ta w pracy.
* Bardzo niebezpieczne jest pale-
nie tytoniu przez kobiety w ci¹¿y,
tak¿e palenie bierne, kiedy kobieta
ciê¿arna przebywa w towarzystwie
palaczy. Udowodniono, ¿e dym prze-
nika do p³odu przez ca³y okres ci¹¿y.
£o¿ysko nie stanowi w tym przy-
padku ¿adnego zabezpieczenia � do
cia³a p³odu trafiaj¹ tak¿e substancje
rakotwórcze.
* W Polsce najczê�ciej pal¹ kobie-
ty miêdzy 30 a 49 rokiem ¿ycia (co
trzecia kobieta). Liczba palaczek w
tym przedziale wiekowym ci¹gle ro-
�nie!
* Do kontaktu z papierosami przy-
znaje siê a¿ 70% piêtnastoletnich
dziewcz¹t!
* Oko³o 40% pal¹cych Polek
pierwszego papierosa zapala w ci¹gu
pó³ godziny po przebudzeniu. A to
jest ju¿ uzale¿nienie. Regularnie pa-
l¹ce wypalaj¹ dziennie 14 papiero-
sów. To bardzo du¿o.

20 listopada 2008 �wiatowy Dzieñ Rzucania Palenia Tytoniu

Coraz wiêcej m³odych Polek pali...
* D³ugi jest tak¿e sta¿ pal¹cej Po-
lki, która przeciêtnie pali przez oko-
³o 19 lat.

Zapalenie papierosa skraca
skurcz naczyñ krwiono�nych, a kur-
czenie naczyñ ogranicza dop³yw do
nich sk³adników od¿ywczych. Nawet
je�li organizm ma ich pod dostatkiem,
to �zas³ona dymna� nie pozwoli na
maksymalne ich wykorzystanie.

Dym mo¿e obni¿aæ poziom es-
trogenów, przez to wp³ywaæ na wy-
suszenie skóry, w której drastycznie
zmniejsza siê ilo�æ w³ókien kolage-
nowych. Te wszystkie procesy pro-
wadz¹ do powstania przedwcze-
snych zmarszczek i pog³êbienie ju¿
istniej¹cych. To dotyczy równie¿
mê¿czyzn, ale u nas -  kobiet, zmia-
ny maj¹ gwa³towniejszy przebieg i
s¹ niestety bardziej widoczne.
* Czy której� z palaczek robi¹cych
sobie lifting przysz³o na my�l, ¿e u
niej rany pooperacyjne bêd¹ siê goi³y
d³u¿ej ni¿ u pacjentek niepal¹cych?
* Trzy schorzenia skóry � tr¹dzik
m³odzieñczy, tr¹dzik ró¿owaty i
³uszczyca � bardzo lubi¹ sk³adniki
dymu tytoniowego.

* Je�li kto� skar¿y siê na zapalenia
w obrêbie b³on �luzowych jamy ust-
nej, owrzodzenia jêzyka, dzi¹se³ to
powinien szybko zrezygnowaæ z
palenia!
* Palenie tytoniu wzmaga nieko-
rzystnie dzia³anie na skórê promieni
s³onecznych, poniewa¿ zwiêksza
wytwarzanie wolnych rodników i
sucho�æ skóry.

Na skutek przenikania do skóry
substancji zwartych w dymie obni¿a
siê zawarto�æ witaminy A, C i E.
Tymczasem te w³a�nie witaminy,
w�ród rozlicznych zadañ, chroni¹
skórê przez szkodliwym dzia³aniem
wolnych rodników.

Bez tych wa¿nych utleniaczy
skóra traci elastyczno�æ i malej¹ szan-
se na jej regeneracjê.

Jeszcze nie jest za pó�no,
aby rzuciæ palenie!!!

Rzuæ Palenie Razem z Nami!
Potrzebujesz wsparcia?

Zadzwoñ do Telefonicznej
Poradni Pomocy Pal¹cym

0-801 108 108
Patrycja P³oszaj

   PSSE w Strzelcach Opolskich

Czasy s¹ takie, ¿e nieustannie siê
spieszymy, nie mamy czasu dla najbli¿-
szych, na rozwój swoich zainteresowañ.
Jednak warto na chwilê siê zatrzymaæ i
przeznaczyæ trochê czasu na poznawa-
nie i zwiedzanie piêknych miejsc, nie-
koniecznie dalekich. Mieszkañcy Ko-
lonowskiego przekonali siê ostatnio,
jak mo¿na mi³o spêdziæ sobotni dzieñ
bior¹c udzia³ w wycieczce do Radzion-
kowa i Piekar �l¹skich. Podró¿ nieda-
leka, a s¹ to miejsca niezwyk³e. W Ra-
dzionkowie znajduje siê jedyne w Pol-
sce Muzeum Chleba. Zwiedzaj¹c mu-
zeum mo¿na pos³uchaæ przepiêknych
opowie�ci o historii chleba, znaczeniu
tego s³owa, o tym, jak wa¿n¹ rolê od-
grywa on w codziennym ¿yciu. Ka¿dy
móg³ samodzielnie spróbowaæ upiec bu-
³eczkê i degustowaæ j¹ w Bacówce, któ-
ra wygl¹da jak góralska chata. Czê�ci¹
muzeum jest równie¿ muzeum szko³y,
gdzie mogli�my usi¹�æ w starych ³aw-
kach i popisaæ rysikiem po tabliczkach.
Spêdzili�my w Muzeum Chleba ponad 2
godziny i nie chcia³o nam siê odje¿d¿aæ.
W³a�ciciel  i za³o¿yciel muzeum chleba
jest niezwyk³¹ osob¹, to co robi, robi z
wielk¹ pasj¹ i z pewno�ci¹ nie zapo-
mnimy tego miejsca. Chleb towarzy-
szy nam w codziennym ¿yciu i jak g³osi
jedno z przys³ów �Ciê¿ko pracowaæ
trzeba na kawa³ek chleba�. Potem cze-
ka³a nas kolejna atrakcja - Kopiec Wy-
zwolenia w Piekarach �l¹skich. Warto

tem wej�æ i podziwiaæ panoramê. W
Piekarach �l. zwiedzili�my bazylikê
Naj�wiêtszej Marii Panny i �w. Bart³o-
mieja oraz Kalwariê Piekarsk¹, odwie-
dzane przez liczne pielgrzymki z ca³e-
go kraju. Ostatnim punktem naszej
wycieczki by³ park z Pa³acem Kawale-
ra w �wierklañcu. W dobrych nastro-
jach wrócili�my do domów, przekona-

Warto podró¿owaæ

ni, ze warto pojechaæ gdzie� razem i
spêdziæ w ten sposób wolny dzieñ. Wy-
cieczkê zorganizowa³o DFK Kolonow-
skie, lecz nie mog³aby siê ona odbyæ
bez uczestników, mieszkañców Kolo-
nowskiego, którzy bardzo chêtnie bior¹
udzia³ we wszelkich inicjatywach,
zw³aszcza turystycznych.

Krystyna Kozio³ek


