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Gdy kwitn¹ kasztany...
nie taki diabe³ straszny

Ewa Lasoñczyk, do niedawna
jeszcze uczennica IV klasy technikum
ekonomicznego w ZSZ w Zawadzkiem, a obecnie maturzystka jest ca³kiem zadowolona z dotychczasowego przebiegu egzaminów.
- Na polskim zarówno Pana Tadeusza, jak i Ch³opów, czyli te lektury, które pojawi³y siê w arkuszach egzaminacyjnych, przerabialimy doæ
dok³adnie. Nikt z nas nie powinien mieæ
¿adnych problemów, by poprawnie
napisaæ. Po egzaminie z jêzyka niemieckiego wiêkszoæ z nas, zdaj¹cych
na poziomie podstawowym (Ewa
zdawa³a na tym samym poziomie równie¿ jêzyk polski), wysz³a zadowolona: nie by³o wcale trudno kupiæ psa i
zapytaæ o radê (m.in. takie zadania pojawi³y siê na egzaminie). Mam nadziejê, ¿e wszyscy zdamy  mówi Ewa 
i choæ przecie¿ mo¿e zdarzyæ siê inaczej, nie dopuszczam takiej myli.
Wydaje siê, ¿e by³o dobrze!

Matematykê  przedmiot do wyboru  Ewa bêdzie zdawaæ 13 maja. To bêdzie szczêliwa trzynastka! mówi.
Po maturze Ewa wybiera siê na studia, ale niezwi¹zane, jak siê okazuje
w rozmowie, z kierunkiem ekonomicznym. - Mylê o pedagogice
przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Ca³kiem pozytywne odczucia ma
równie¿ dwójka maturzystów ze
strzeleckiego LO: Rafa³ Szpunar i
Andrea Sus. Jêzyk polski zdawali
na poziomie podstawowym i zgodnie przyznaj¹, ¿e spodziewali siê
wiêkszych trudnoci.
- Tekst by³ prosty, tematy bardziej
kojarzy³y mi siê z gimnazjum, ni¿ liceum. Jedno z pytañ by³o wrêcz na
poziomie VI klasy  ocenia Rafa³, ale
zastrzega, ¿e mo¿e siê myliæ, bo przecie¿ wszystko zale¿y od klucza, wed³ug jakiego odpowiedzi bêd¹ oceniane.
Pozosta³e przedmioty obydwoje
zdaj¹ na poziomie rozszerzonym, a

ich wybór sugeruje studia medyczne.
Egzamin z jêzyka niemieckiego
nie stwarza³ wiêkszych problemów, a
co do biologii  po próbnej maturze
spodziewali siê, ¿e bêdzie bardzo ciê¿ko. Okaza³o siê, ¿e nie by³o tak le,
choæ pojedyncze pytania sprawia³y
problem. Na przyk³ad to, w którym
trzeba by³o wskazaæ czynniki rodowiskowe, pod wp³ywem których liczebnoæ populacji mo¿e ulegaæ zmianie. O co chodzi³o autorowi  trzeba
by³o siê nag³owiæ, bo przecie¿ nie by³o
wskazane, o jakie organizmy chodzi,
a ten sam czynnik (np. temperatura)
mo¿e wp³ywaæ korzystnie lub niekorzystnie na ró¿ne gatunki  mówi
Rafa³. - Nie spodziewalimy siê te¿,
¿e trzeba bêdzie obliczyæ w jednostkach mapowych odleg³oæ pomiêdzy
par¹ genów A i B na chromosomie.
Andrea natomiast, która na próbnej
maturze z biologii zdoby³a 83% punktów i nie by³a z tego wyniku zadowolona, przyzna³a krótko: teraz by³am
bardziej przygotowana.
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t³uszcze  pe³ni¹ rolê zarówno stymulatorów metabolicznych, jak równie¿ stanowi¹ materia³ zapasowy,
bia³ko - jest przede wszystkim sk³adnikiem budulcowym komórek cia³a
uczestnicz¹cym w licznych reakcjach
metabolicznych zachodz¹cych w organizmie, sole mineralne i witaminy s¹ regulatorami procesów ¿yciowych.
Zapotrzebowanie organizmu na
wy¿ej wymienione sk³adniki zale¿y
od wielu ró¿nych czynników, np. p³ci,
rodzaju wykonywanej pracy, wieku,
stanu fizjologicznego, pory roku, stanu zdrowia. Wszystkie organizacje
zajmuj¹ce siê ochron¹ zdrowia poprzez profilaktykê ¿ywieniow¹, opracowa³y zalecenia ¿ywieniowe w ramach prewencji chorób cywilizacyjnych: cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca, nadcinienia têtniczego, hipercholesterolemia, dna moczanowa, nadwaga i oty³oæ oraz wiele
innych.
Najwa¿niejsze zasady racjonalnego ¿ywienia zosta³y ujête w poni¿szych punktach:
1. Dbaj o urozmaicenie posi³ków.
Ró¿norodnoæ zabezpiecza przed niedoborem sk³adników od¿ywczych
2. Spo¿ywaj posi³ki regularnie przynajmniej 4  5 razy dziennie pamiêtaj¹c o dok³adnym prze¿uwanym ka¿dego kêsa pokarmu oraz jedzeniu powoli, dziêki temu poczujesz siê prêdzej syty.
3. Bilansuj spo¿ywanie ¿ywnoci z
aktywnoci¹ fizyczn¹. Na podstawie
prostego wzoru Brocka ( prawid³owa
masa cia³a = wzrost w cm  110 ) utrzymaj lub zredukuj masê cia³a.
4. Wybieraj produkty niskot³uszczowe, ubogie w nasycone kwasy t³usz-

czowe i cholesterol natomiast zalecan¹
dzienn¹ iloæ t³uszczu uzupe³niaj produktami zawieraj¹cymi jedno- nienasycone oraz wielo- nienasycone kwasy t³uszczowe znajduj¹ce siê np. w
olejach rolinnych czy rybach.
5. Wybieraj dietê obfituj¹c¹ w warzywa, owoce i pe³noziarniste produkty.
6. Najlepiej stosuj takie techniki
sporz¹dzania potraw jak: gotowanie,
gotowanie na parze, pieczenie, duszenie, pieczenie w rêkawie lub folii.
7. Unikaj alkoholu, mocnej herbaty i
kawy.
8. Wypijaj ok. 2 - 2,5 l p³ynów na
dobê zw³aszcza wody mineralnej niegazowanej, herbaty zielonej, owocowej.
9. Unikaj napojów gazowanych
sztucznie s³odzonych i barwionych.
10. Ogranicz spo¿ycie cukru oraz s³odyczy.
11. Ograniczaj spo¿ycie soli.
12. Je¿eli pijesz alkohol, pij z umiarem.
13. Ogranicz spo¿ycie produktów
wysoko przetworzonych do bezporedniego spo¿ycia lub do szybkiego
odgrzania typu fast-food, snack, zupy
w proszku. Du¿o bardziej pe³nowartociowy i syc¹cy bêdzie posi³ek przyrz¹dzony samemu poczynaj¹c od surowca do gotowej potrawy.
Tak wiêc czy w dzisiejszych czasach mo¿liwe jest zdrowe od¿ywianie?
Tak! Ale to wszystko zale¿y od
Ciebie.
PSSE w Strzelcach Op.
Opr. Katarzyna Krêpa
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Co jeæ, aby zdrowo ¿yæ?
Stan naszego zdrowia, codzienne
samopoczucie oraz nastrój uzale¿niony jest od stanu od¿ywienia organizmu. Gdybymy zwrócili uwagê na to
co jemy, to w dzisiejszych czasach,
zarówno najgorszych pod wzglêdem
ekonomicznym jak i psychologicznym
 moglibymy ¿yæ nawet 120 lat, bo
takie s¹ nasze uwarunkowania genetyczne. Takiego wieku moglibymy
do¿yæ bez znajomoci s³owa lekarz.
Przez miliony lat cz³owiek dobiera³
po¿ywienie w taki sposób, aby by³o
w nim wszystko, co jest potrzebne do
wzrostu organizmu i odnawiania komórek ulegaj¹cych degradacji w codziennych procesach metabolicznych.
Wiele s³yszy siê zarówno w mediach
jak i pimiennictwie na temat zdrowego ¿ywienia, ró¿nych diet cud, oraz
negatywnego oddzia³ywanie na zdrowie produktów, które od wieków stanowi³y podstawê po¿ywienia tj. mleko, miêso czy chleb.
A jak jest naprawdê? Co powinnimy jeæ, a czego siê wystrzegaæ?
Powinnimy jeæ wszystko. Ka¿da grupa produktów spo¿ywczych zawiera sk³adniki pokarmowe, które s¹
potrzebne naszemu organizmowi. Celem racjonalnego ¿ywienia jest dostarczenie wszystkich niezbêdnych sk³adników od¿ywczych w odpowiednich
ilociach i proporcjach. Do prawid³owego wzrostu i funkcjonowania potrzebny jest pokarm, który jest ród³em energii (otrzymywanej z wêglowodanów, t³uszczów oraz bia³ek), witamin i sk³adników mineralnych . Wymienione sk³adniki pokarmowe pe³ni¹
ró¿norodne funkcje:
wêglowodany  s¹ g³ównym ród³em
energetycznym,
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wykszta³cenie wy¿sze
obs³uga komputera
KOLONOWSKIE
min. rednie ogólne
j.angielski i niemiecki
biegle w mowie i pimie
- prawo jazdy kat.B,
bardzo dobra obs³uga
komputera
STRZELCE OP.
- wykszta³cenie min.
rednie
- znajomoæ komputera
CA£A POLSKA
- wykszt. min. rednie
- prawo jazdy kat.B
- dowiadczenie w
sprzeda¿y i negocjacji
STRZELCE OP.
- wykszta³cenie
kierunkowe
KOLONOWSKIE - preferowane
wykszta³cenie wy¿sze
(ekonomia, finanse,
rachunkowoæ)
- dowiad. min. 3 lata
STANISZCZE WLK. - wykszta³cenie
STRZELCE OP.
zawodowe lub rednie
LUB
o kierunku handlowym
ZDZIESZOWICE
lub budowlanym
- praktyka w sprzeda¿y
materia³ów budowlanych
STRZELCE OP.
- wykszt. min. rednie
- obs³uga komputera
KOLONOWSKIE - wykszt. min. zawodowe
- mile widziane
upraw. na wózek wid³owy
STANISZCZE WLK. - wykszta³cenie
zawodowe kierunkowe
- dowiadczenie
GÓRA W. ANNY
GÓRA W. ANNY
STRZELCE OP.
KOLONOWSKIE
STRZELCE OP.

-

- dyspozycyjnoæ
- dyspozycyjnoæ

- wykszta³cenie
kierunkowe
STANISZCZE WLK. - dowiadczenie
STRZELCE OP.
I OKOLICE
- dowiadczenie
WG ZLECEÑ
- wykszta³cenie min.
zawodowe
- uprawnienia
- dowiadczenie
STRZELCE OP.
- prawo jazdy C+E
BORYCZ

STRZELCE OP.
WG ZLECEÑ
WG ZLECEÑ
WG ZLECEÑ
WG ZLECEÑ
ZAWADZKIE
STRZELCE OP.

- wykszta³cenie
kierunkowe
- dowiadczenie
- dowiadczenie
- wykszta³cenie
zawodowe kierunkowe
- dowiadczenie
- dowiadczenie
- wykszt. min. zawodowe
- uprawnienia na suwnice
kat. sII
- wykszta³cenie min.
zawodowe, preferowane
handlowe

GÓRA W. ANNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Strzelecki Orodek Kultury
zaprasza fotografów amatorów do udzia³u
w Konkursie Fotograficznym.
Termin nadsy³ania prac do 19.05.2009.
Konkurs podzielony jest na trzy grupy tematyczne:
- architektura
- pejza¿e, natura
- ludzie
Technika zdjêæ jest dowolna, ka¿de zdjêcie musi jednak zawieraæ
w sobie elementy zwi¹zane z Ziemi¹ Strzeleck¹.
Prace oceniane bêd¹ w dwóch kategoriach wiekowych:
- Dzieci i m³odzie¿ do lat 18
- Doroli
Regulamin dostêpny jest na stronie www.sok.strzelceopolskie.pl

