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Wojewódzkie Zawody
w Sporcie Po¿arniczym

13 maja 2009 roku w Brzegu odby³y siê Zawody Wojewódzkie w Sporcie
Po¿arniczym. Rywalizowa³o jedenacie dru¿yn z jednostek Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej województwa opolskiego.
Równie¿ stra¿acy z Jednostki Ratowniczo-Ganiczej w Strzelcach Opolskich próbowali swoich si³ w sk³adzie :
1. Glik Damian
2. Niewiec Mateusz
3. Mehlich Dawid
4. Lewecki Krzysztof
5. Raitor Joachim
6. Charczenko Janusz
7. Moj Dariusz
8. Duda Grzegorz
9. Bakalarczyk Grzegorz
Zawody rozgrywano w trzech konkurencjach :
1. po¿arniczy tor przeszkód  konkurencja indywidualna, w której Mehlich Dawid zaj¹³ 3 miejsce, Duda Grzegorz uplasowa³ siê na 14, a zaraz za
nim Niewiec Mateusz
2. wspinanie przy u¿yciu drabiny hakowej  konkurencja indywidualna,
w której Rajtor Joachim zaj¹³ 17 miejsce, dwa miejsca dalej wywalczy³
Mehlich Dawid i na miejscu 25 Niewiec Mateusz
3. æwiczenie bojowe  konkurencja dru¿ynowa, w której Strzelce zajê³y I
miejsce
Po raz pierwszy w historii zawodów w sporcie po¿arniczym dru¿yna z
JRG w Strzelcach Op. zajê³a I miejsce uzyskuj¹c czas 28,93 s. W poprzednich latach zdarza³y siê II lub III miejsca, ale dopiero w tym roku uda³o siê
zdobyæ najwy¿sze miejsce na podium.
Bardzo siln¹ dru¿ynê wystawi³a jednostka z Olesna, z któr¹ wygralimy dos³ownie o w³os, bo z wynikiem 29,90 zajê³a II miejsce.
Sporód najlepszych w województwie kompletuje siê dru¿ynê, która bêdzie reprezentowa³a województwo opolskie na zawodach krajowych.

Zapraszamy na bezp³atne seminaria i warsztaty
Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE oraz Stowarzyszenie Promocja Przedsiêbiorczoci w Opolu zaprasza Pañstwa
do udzia³u w projekcie W³asnoæ intelektualna maj¹tkiem przedsiêbiorstwa.
W ramach projektu proponujemy Pañstwu bezp³atny udzia³ w seminariach i warsztatach organizowanych w Opolu. Projekt ma na celu zachêcenie przedsiêbiorców i pracowników przedsiêbiorstw do wiadomego korzystania jak i respektowania praw zwi¹zanych z wykorzystaniem wiedzy.
Najbli¿sze dostêpne szkolenia:
Narzêdzia i procedury stosowane w celu ochrony wartoci intelektualnej w
Polsce, w Europie oraz w skali globalnej, ochrona w³asnoci przemys³owej,
prawo autorskie i prawa pokrewne. Umowa licencyjna - analiza przypadków (spotkanie dwudniowe) 8 czerwca 2009 - 9 czerwca 2009
Wywiad gospodarczy - jak ustrzec siê przed kradzie¿¹ pomys³ów. Wycena w³asnoci niematerialnej 30 czerwca 2009 - 1 lipca 2009
Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ poczt¹ elektroniczn¹ na adres 5.4@technopark.gliwice.pl. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce projektu oraz naboru dostêpne s¹ na
stronie internetowej projektu www.technopark.gliwice.pl/54 oraz pod numerem
telefonicznym 032 335 85 10.
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Anoreksja i bulimia
 problem dzisiejszej m³odzie¿y
Wiêkszoæ z nas chce byæ szczup³a, sprawna fizycznie i atrakcyjnie
wygl¹daæ. Jednak diety odchudzaj¹ce
mog¹ doprowadziæ do niedoborów ró¿nych sk³adników od¿ywczych. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e
odchudzaj¹ca siê m³odzie¿ jest nara¿ona na niedobory wit. C, wit. B2,
kwasu foliowego, wapnia, selenu i cynku. Ponadto zredukowanie iloci t³uszczu w diecie prowadzi do zmniejszonej przyswajalnoci witamin rozpuszczalnych w t³uszczach czyli wit. A,
D, E i K.
Wielu m³odych ludzi chce siê
upodobniæ do najpiêkniejszych modelek czy te¿ s³awnych aktorek. Promowanie chudoci jako piêkna absolutnego powoduje u nich kompleksy
prowadz¹ce czêsto do chorób psychiczno - metabolicznych.
Zaburzenia od¿ywiania wystêpuj¹
pod dwiema postaciami: jad³owstrêtu psychicznego, zwanego anoreksj¹ oraz ¿ar³ocznoci psychicznej  zwanej bulimi¹. Obydwie postaci s¹ grone dla zdrowia, a nawet
¿ycia.
Zaburzenia od¿ywiania najczêciej
pojawiaj¹ siê w okresie m³odzieñczym, miêdzy 12  20 rokiem ¿ycia
zarówno u dziewczyn jak i ch³opców.
Wystêpuje w tym czasie du¿a aktywnoæ hormonalna, intensywny rozwój
fizyczny, ale te¿ wzrost zainteresowañ p³ci¹ przeciwn¹. Niekiedy towarzyszy tym zmianom szczególne rozchwianie emocjonalne. Pojawia siê
bunt przeciwko rodzicom, szkole itp.
Uwaga koncentruje siê na w³asnym
wygl¹dzie i figurze.
Anoreksja jest chorob¹ o pod³o¿u
psychicznym. Objawia siê siln¹ obaw¹
przed przybraniem na wadze prowadz¹c¹ do unikania jedzenia. Osoby
chore postrzegaj¹ siebie jako du¿o grubsze i brzydsze ni¿ s¹ w rzeczywistoci, czêsto czuj¹ wstrêt do swojego cia³a

i maj¹ zani¿one poczucie w³asnej wartoci. Jednym z kryteriów rozpoznawczych anoreksji jest spadek nale¿nej masy cia³a o ponad 15%. Do
najczêstszych objawów nale¿¹ :
- brak apetytu i wrêcz niepohamowany wstrêt do jedzenia,
- skrajnie szczup³e cia³o, zaostrzaj¹
siê rysy twarzy, skóra jest sucha,
tkanka t³uszczowa prawie ca³kiem
zanika,
- ogólne os³abienie, odwodnienie,
omdlenia, dolegliwoci ze strony
uk³adu kr¹¿enia,
- zatrzymanie miesi¹czki,
* wraz z rozwojem choroby charakterystyczna jest coraz wiêksza
dra¿liwoæ,
* odizolowanie od ludzi, rodziny,
przyjació³.
Osoby chore stosuj¹ ró¿nego metody odchudzania tj. stosowanie tabletek na zahamowanie ³aknienia,
rodków moczopêdnych i rozwalniaj¹cych, dzielenie ¿ywnoci na dobr¹
i z³¹, a w rezultacie ca³kowite odrzucenie jedzenia, nadmierna aktywnoæ
fizyczna prowadz¹ca wrêcz do wycieñczenia organizmu. Stosowane
metody prowadz¹ do powa¿nych
zak³óceñ biochemicznych oraz zaburzeñ czynnoci wielu narz¹dów i uk³adów. Niektóre z nich mog¹ byæ grone dla zdrowia i ¿ycia.
Drug¹ odmian¹ zaburzeñ metabolicznych jest ¿ar³ocznoæ psychiczna
zwana bulimi¹, równie¿ choroba o
pod³o¿u psychicznym. S¹ to okresowe napady ¿ar³ocznoci z utrat¹ kontroli nad iloci¹ spo¿ywanych pokarmów. Chorzy na bulimiê czuj¹ siê g³odni nawet bezporednio po jedzeniu.
Zdaj¹ sobie sprawê, ¿e jedzenie wymknê³o siê spod ich kontroli, próbuj¹
miêdzy okresami ob¿arstwa rygorystycznie przestrzegaæ diety i opanowaæ napady ¿ar³ocznoci. Boj¹c siê

Ogólnopolski konkurs
na SGGW w Warszawie
Do konkursu zg³osi³o siê 157
szkó³. Uczestnikami konkursu byli
uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych
z ró¿nych stron Polski. W etapie
szkolnym, który odby³ siê 18 marca
uczestniczy³o 4 tysi¹ce osób.
Do etapu centralnego zakwalifikowa³ siê Piotr Gola, uczeñ klasy II
technikum w zawodzie technik agrobiznesu Zespo³u Szkó³ Zawodowych
nr 1 w Strzelcach Opolskich. Aby zna-

wiedzê posiadaj¹ strzelczanie na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz jaki procent zamierza
pójæ do urn wyborczych.
W ramach realizacji trzeciego
punktu dotycz¹cego lokali wyborczych, uczniowie Mateusz Straszewski i Marek Dobrowolski spotkali siê
z pe³nomocnikiem Burmistrza do
spraw wyborów, panem Krzysztofem Kobylañskim, który mimo wielu
obowi¹zków znalaz³ dla nas czas. W
przeprowadzonym wywiadzie pytalimy o organizacjê i przygotowania
do wyborów oraz o lokale wyborcze
w naszym okrêgu. Dowiedzielimy
siê, ¿e jest 28 lokali wyborczych, w
tym 3 dostosowane dla osób niepe³-

nosprawnych (SOK Strzelce Op.,
DPS Szymiszów oraz ZPO Kalinowice).
Realizuj¹c ostatnie zadanie z wymienionych powy¿ej punktów, 2
czerwca zostan¹ przeprowadzone
m³odzie¿owe wybory do Parlamentu Europejskiego. U nas g³osowaæ
bêd¹ wszyscy uczniowie, niezale¿nie od wieku, oddaj¹c swój g³os na
poszczególne komitety wyborcze.
Mamy nadziejê, ¿e podjête dzia³ania przyczyni¹ siê do wzrostu frekwencji wyborczej w naszym obwodzie a na pewno przyczyni¹ siê do
wzrostu wiadomoci obywatelskiej
naszych uczniów.
Agnieszka Koz³owska
Agnieszka Pietroñ

przybraæ na wadze, g³oduj¹ miêdzy
napadami objadania siê. Intensywnie
æwicz¹ (p³ywanie, biegi, gimnastyka),
prowokuj¹ wymioty i nadu¿ywaj¹
rodków przeczyszczaj¹cych i moczopêdnych. Bywa, ¿e po wymiotach
odczuwaj¹ tak wielk¹ ulgê, ¿e przejadaj¹ siê po to, aby je wywo³aæ.
Do przyczyn ¿ar³ocznoci psychicznej mo¿emy zaliczyæ:
* traktowanie jedzenia jako namiastki mi³oci  osoba, która czuje
siê osamotniona, pusta i niekochana
je, aby zrekompensowaæ te negatywne uczucia,
* stresuj¹ce wydarzenia ¿yciowe
(k³ótnie, choroby, mieræ w rodzinie)
 pacjenci z bulimi¹ przejadaj¹ siê,
poniewa¿ pokarm powoduje wydzielanie w mózgu serotoniny, która mo¿e
poprawiæ ich samopoczucie i u³atwiæ
odprê¿enie i wypoczynek,
* niska samoocena, towarzysz¹ce
im czêste okresy niepokoju i kompleksy na tle wygl¹du oraz brak akceptacji z strony otoczenia mog¹
wzmagaæ gwa³towne napady ob¿arstwa.
Skutkami anoreksji i bulimii jest
przede wszystkim wyniszczenie organizmu, zaburzenia i os³abienie akcji
serca, anemia, zaburzenia hormonalne, obni¿enie cinienia i temperatury
cia³a, apatia, zmêczenie, osteoporoza, zanik miêni, odwodnienie i zaburzenia elektrolityczne, wysuszona
skóra i ³amliwe w³osy, osamotnienie,
utrata przyjació³, myli samobójcze.
Nieleczona anoreksja czy bulimia
mog¹ prowadziæ do wielu chorób, a
nawet mierci. W Polsce s¹ orodki
leczenia chorób zaburzeñ ³aknienia,
które zajmuj¹ siê rekonwalescencj¹
zarówno fizyczn¹ jak i psychiczn¹
osób dotkniêtych tymi chorobami.
Opr. Katarzyna Krêpa
PSSE Strzelce Op.

15 maja 2009 roku na Wydziale In¿ynierii Produkcji SGGW w Warszawie odby³ siê etap centralny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeñstwie Pracy w Rolnictwie pod honorowym patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

leæ siê w finale, nale¿a³o posiadaæ
szerok¹ wiedzê z zakresu zasad bezpieczeñstwa pracy, mechanizacji i automatyzacji rolnictwa, produkcji rolnej, wspó³czesnych zagadnieñ z zakresu pozyskiwania rodków unijnych w rolnictwie oraz przedsiêbiorczoci w agrobiznesie. Celem konkursu by³o propagowanie wród m³odzie¿y znajomoci zagro¿eñ i zasad
bezpiecznej pracy.
Jolanta £awiak

