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POWIAT STR Z E LE C K I

Bêdê fizykiem teoretycznym

cja, Rumunia, W³ochy, Hiszpania,
Republika Po³udniowej Afryki, Singapur, Australia i Nowa Zelandia. W
Waterloo spotka³a siê zatem m³odzie¿
z ca³ego wiata, by wspólnie zg³êbiaæ
tajemnice Wszechwiata.
Program Szko³y by³ bardzo urozmaicony. Przez osiem godzin dziennie s³uchalimy wyk³adów prowadzonych przez takich naukowców jak
Lee Smolin, Cliff Burges czy Stephen
Alexander. By³y to zarówno sesje
matematyczne, jak i fizyczne. Inn¹
form¹ zdobywania wiedzy by³y tzw.
mentoring sessions. Ka¿dy z nas
móg³ wybraæ jeden z szeciu tematów specjalistycznych, z którym
chcia³by siê dok³adniej zapoznaæ.
Ka¿da grupa mia³a specjalne wyk³ady na ten temat z jednym z naukowców Instytutu. Tematem, który wybra³em, by³o usuwanie osobliwoci
pozornej z horyzontu czarnej dziury
poprzez zamianê uk³adu wspó³rzêdnych. Wykonalimy mniej wiêcej
tak¹ pracê, jak¹ wykona³ w 1916 roku
Carl Schwarzschild, pierwszy cz³owiek, który znalaz³ rozwi¹zanie równania pola Einsteina.
Oczywicie program nie sk³ada³
siê tylko z nauki. Odwiedzilimy
równie¿ parê laboratoriów, jak na
przyk³ad Institute for Quantum Computing, bêd¹cy nowoczesn¹ placówk¹
zajmuj¹c¹ siê badaniami nad komputerami kwantowymi oraz kryptografi¹ kwantow¹. Wiêkszoæ czasu wolnego mielimy wype³niony rozmaitymi wycieczkami. Bylimy na musicalu Oliver Twist w teatrze Stratford, zwiedzilimy CN Tower,
uprzednio ogl¹daj¹c film dokumentalny na temat jej budowy. Patrzenie
poprzez szklan¹ pod³ogê 450 metrów

w dó³ by³o niesamowitym prze¿yciem. W niedzielê przyszed³ czas na
najwa¿niejsz¹ wycieczkê: nad wodospad Niagara. Ka¿dy z nas odczuwa³
wielkie emocje, gdy stosunkowo niewielkim stateczkiem przep³ywalimy
kilkanacie metrów od tej rycz¹cej
ciany wody, otaczaj¹cej nas z trzech
stron.
Dla mnie czas spêdzony w Instytucie by³ najpiêkniejszym w ¿yciu.
Ogromny wp³yw na to mia³a atmosfera, jak¹ tworzy³o pó³ setki ludzi,
mówi¹cych ró¿nymi jêzykami
i pochodz¹cych z ró¿nych czêci
wiata, ale przecie¿ ¿ywi¹cych takie
samo marzenie  zrozumieæ strukturê
otaczaj¹cej rzeczywistoci. W ci¹gu
ca³ego ¿ycia nie spotka³em tylu wspania³ych ludzi, ilu tam w jednym miejscu i czasie. A wspomnieæ nale¿y równie¿ o naszych wyk³adowcach! Ka¿dy z nich cierpliwie odpowiada³ na

Cz³onkowie Ko³a Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Strzelcach Opolskich 30 wrzenia, w aurze
z³otej polskiej jesieni, wyjechali na ca³odniow¹ wycieczkê w Beskid l¹ski.
Pod opiek¹ przewodnika poznali i
zwiedzili miêdzy innymi: Wis³ê,
Istebn¹, Koniaków, zaporê na Wile
(przy jeziorze Czarne) oraz wjechali
kolejk¹ gondolow¹ na Szyndzielniê.
Przewodnik, etnograf oraz artysta
malarz, przekazali im wiele informacji o topografii, historii, zwyczajach i
dniu dzisiejszym regionu.
W górskim orodku w Wile wycieczkowicze zjedli dietetyczny, odpowiedni dla diabetyków, smaczny
obiad.
Obecny na wycieczce lekarz
udziela³ wskazówek i porad dla poprawienia kondycji. Grupa by³a mocno zintegrowana, sprawniejsi pomagali mniej sprawnym, szczególnie
podczas wyprawy na Górê Szyndzielnia.
Wycieczka, oprócz walorów poznawczych i rekreacji, by³a spraw-

dzianem stosowania indywidualnych
zaleceñ diabetologa oraz wiedzy nabytej podczas wieloletnich, ca³orocznych szkoleñ edukacyjnych organizowanych przez Ko³o PSD i wyk³adów
lekarzy, dietetyka i psychologa.
Sprawdzian ten wszyscy zdali.
Bior¹cym udzia³ dopisa³a s³oneczna pogoda, a przyroda i górskie krajobrazy piêknego Beskidu l¹skiego
da³y mo¿liwoæ wspania³ego odpoczynku. Du¿a wiedza i ¿yczliwoæ
przewodnika, oraz uprzejmoæ i zrozumienie potrzeb chorych przez kierowcê autobusu, wzmacnia³y pozytywne doznania. Po powrocie do
Strzelec zg³aszano tylko jeden postulat: takie imprezy powinny siê odbywaæ czêciej!
By³a to czwarta impreza plenerowa w historii Ko³a, w tym druga
ca³odniowa wycieczka autokarowa.
Zosta³a zorganizowana przez Zarz¹d
Ko³a PSD ze rodków w³asnych oraz
dziêki dofinansowaniu PFRON przyznanemu przez Starostê Strzeleckiego.

czasami wcale nie³atwe pytania uczestników Szko³y, powiêcaj¹c nam sporo swojego czasu. Byæ mo¿e dlatego
po zakoñczeniu Szko³y ka¿dy jej
uczestnik ¿egna³ siê ze wiêt¹ ziemi¹
Instytutu s³owami: Zostanê fizykiem
teoretycznym.
Moja ¿yciowa przygoda nie
by³aby mo¿liwa bez finansowego
wsparcia Pani Ewy Rurynkiewicz 
wicemarsza³ek województwa opolskiego, która zgodzi³a siê obj¹æ mój
wyjazd honorowym patronatem, oraz
przychylnoci w³adz Opolskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich, wspólnie pokrywaj¹cych koszt mojego wyjazdu. Mi³o
jest mieæ wiadomoæ, ¿e mój osobisty sukces zosta³ odebrany jako promocja osi¹gniêæ naukowych ca³ego regionu.
Mariusz Tarnopolski

OFERTY PRACY

POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

STANOWISKO
PRAC. OCHRONY

STRZELCE OP.

LISTONOSZ DORÊCZYCIEL

STRZELCE OP.

PRAC. BIUROWO ADMINISTRACYJNY
KASJER WALUTOWY
FRYZJERKA
TAPICER
PRAC. PRODUKCYJNY
SPRZEDAWCA
OPERATOR URZ¥DZEÑ
GALWANICZNYCH
SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA TEL.
KOMÓRKOWYCH
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STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
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IZBICKO
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

SZWACZKA
MONTER STOLARKI
OKIENNEJ
POMOCNIK
WULKANIZATORA
POMOCNIK PRZY
OBRÓBCE SZK£A

Diabetycy w Beskidach l.

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

- min. zawodowe
- niekaralnoæ
- mile widziane rednie
- niekaralnoæ
- mile widziany w³asny
rodek transportu
- 1000 brutto + ekwiwalent
na przejechane kilometry
- Min. rednie
- podstawy ksiêgowoci
- obs³uga komputera
- Kurs kasjer walutowego
- minimum zawodowe
- Min. zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany
- Wynagrodzenie 950 z³
netto
- Min. zawodowe
- Min. rednie
- uregulowany stosunek do
s³u¿by wojskowej
- dowiadczenie w handlu
- obs³uga komputera
- min. rednie
- sta¿ pracy konieczny na
podobnym stanowisku
- handlowe
- dowiadczenie
- do przyuczenia
- obs³uga kasy fiskalnej
- Kierunkowe
- dowiadczenie
- Mile widziane prawo
jazdy kat. B
- Min. zawodowe

¯ÊDOWICE

DZIEN OTWARTY W INSPEKCJI
SANITARNEJ

Wybory
samorz¹dowe 2006

* do 13 padziernika 2006 roku - do
godz. 24.00:
- zg³oszenie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów
na radnych, odrêbnie dla ka¿dego
okrêgu wyborczego dla wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw,
* do 18 padziernika 2006 roku do godz. 24.00:
- przyznanie przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowa³y listy kandydatów w ponad po³owie okrêgów w wyborach do
wszystkich sejmików województw,
- zawiadomienie w³aciwej terytorialnej komisji wyborczej o zawarciu umowy w sprawie utworzenia
grupy list kandydatów,
- zg³aszanie gminnym (miejskim)
komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast.

INFORMACJA
Starosta Strzelecki informuje, ¿e

w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr

2 w Strzelcach Opolskich, na tablicy og³oszeñ wywieszono wykaz
nieruchomoci Skarbu Pañstwa
przeznaczonych do sprzeda¿y.

Wszelkich informacji o nieruchomoci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 0-77-4401-740.

ZAPRASZAMY W DNIU 23.10.2006 W GODZINACH
10 00-1600
DO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO  EPIDEMIOLOGICZNEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH
UL. Marsz. J. PILSUDSKIEGO 20 (NAPRZECIW POLICJI)

PROPONUJEMY:
* SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W PROMOCYJNEJ CENIE
(SZCZEPIONKA + BADANIE LEKARZA + SZCZEPIENIE)
* POMIAR CINIENIA KRWI ORAZ POMIAR CUKRU WE KRWI
* POMIAR MASY CIA£A I ZAWARTOCI TKANKI T£USZCZOWEJ
WYSTAWY:
* DOBRA I Z£A ¯YWNOÆ
* NIEBEZPIECZNE PREPARATY CHEMICZNE U¯YWANE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
* SPRZÊT DO POBORU PRÓBEK WODY I ¯YWNOCI
POKAZY:
* SAMOBADANIE PIERSI
* POMIAR HA£ASU I OWIETLENIA
* POMIAR pH I STÊ¯ENIA CHLORU W WODZIE
* HIGIENA W SALONACH FRYZJERSKICH I KOSMETYCZNYCH
WYK£ADY:
* JAK PRAWID£OWO SIÊ OD¯YWIAÆ?
* JAKA WODA P£YNIE W NASZYCH KRANACH?
KONSULTACJE I MATERIA£Y INFORMACYJNE: ZALECANE
SZCZEPIENIA OCHRONNE, CHOROBY ZAKANE I ICH WYKRYWANIE, CHOROBY ZAWODOWE, NIEBEZPIECZNE PRODUKTY
CHEMICZNE.
DODATKOWE INFORMACJE POD. 077 NUMEREM TEL 4400313.

Tradycyjny Produkt Opolszczyzny edycja 2006

Przypominamy: tylko do koñca
padziernika mo¿na zg³aszaæ swoje
propozycje kulinarne na konkurs
Tradycyjny Produkt Opolszczyzny, og³oszony ju¿ po raz drugi
przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego. Celem konkursu jest promowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez smaczny i
atrakcyjny produkt spo¿ywczy, tradycyjny i charakterystyczny dla naszego regionu.
Prawo do wpisu na Listê Produktów Tradycyjnych maj¹ produkty,
które charakteryzuj¹ siê tradycyjn¹,
ugruntowan¹ w czasie (jako najkrótszy przyjmuje siê okres 25 lat) metod¹ wytwarzania, których jakoæ lub
wyj¹tkowe cechy i w³aciwoci wy-

nikaj¹ ze stosowania tradycyjnych
metod produkcji. Na Listê Produktów Tradycyjnych mog¹ zostaæ wpisane produkty rolne i rodki spo¿ywcze oraz napoje spirytusowe.
Rozstrzygniêcie nast¹pi do dnia
24 listopada br.
Nagrody w wysokoci 1000 z³
otrzyma 10 produktów, które zostan¹
ocenione zgodnie z przyjêtymi kryteriami.
Dodatkowych informacji udziela: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzêdu Marsza³kowskiego,
Referat Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - osob¹ do kontaktu
jest Magdalena Wrzeszcz tel. 077 541
64 24,
e-mail m.wrzeszcz@umwo.opole.pl

