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Pod takim has³em Powiatowa
Stacja Sanitarno � Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich zorganizo-
wa³a konkurs plastyczny adresowa-
ny do uczniów klas I � III ze szkó³
podstawowych, w których realizo-
wany jest program edukacyjny do-
tycz¹cy profilaktyki astmy pt. �Wol-
no�æ Oddechu � Zapobiegaj Astmie�.
Do konkursu przyst¹pi³o 7 szkó³
podstawowych z powiatu, tj. PSP
nr 7 ze Strzelec Op., szko³a podsta-
wowa ze Starego Ujazdu, Zawadz-
kiego, Zalesia �l., Piotrówki, Izbicka
i Kolonowskiego. Nades³ano 35 prac,
wykonanych przez dzieci ró¿no-
rodn¹ technik¹.

Rozstrzygniecie konkursu odby-
³o siê 27 maja 2009r. Komisja kon-
kursowa w sk³adzie: Katarzyna Ka-
noza � Pañstwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny, Maria Ko³odziej
� pracownik Sekcji Higieny Dzieci i
M³odzie¿y oraz Patrycja P³oszaj -
pracownik ds. Promocji Zdrowia i
O�wiaty Zdrowotnej wy³oni³a czwo-
ro laureatów:
* Aleksandrê Bochynek uczen-
nicê Szko³y Podstawowej w Zale-
siu �l.,
* Paulinê Kawkê  uczennicê
Szko³y Podstawowej w Zalesiu �l.,
* Kacpra Majkowskiego ucznia
Publicznej Szko³y Podstawowej Nr
7 w Strzelcach Op.,
* Mateusza Matuszczyka
ucznia Publicznej Szko³y Podsta-
wowej Nr 7 w Strzelcach Op.

Oficjalne wrêczenie  pami¹tko-
wych dyplomów oraz nagród ufun-
dowanych przez Urz¹d Miejski w
Strzelcach Opolskich mia³o miejsce
10 czerwca br. w siedzibie Powiato-
wej Stacji Sanitarno � Epidemiolo-
gicznej w Strzelcach Op.

Wszystkim uczniom, którzy
przyst¹pili do konkursu sk³adamy
serdeczne podziêkowania oraz gra-
tulacje.

Dlaczego astma jest problemem?

Astma oskrzelowa  jest jedn¹ z
najczê�ciej wystêpuj¹cych chorób
przewlek³ych. �wiatowa Organiza-
cja Zdrowia szacuje, ¿e na �wiecie
cierpi na ni¹ od 100 do 150 milionów
ludzi. Liczba chorych wzrasta prze-
ciêtnie o 50% w ci¹gu dekady.
W Polsce równie¿ obserwujemy
wzrostow¹ tendencjê zachorowañ na
astmê oskrzelow¹. Obecnie choruje
na ni¹ co 10 dziecko i co 20 doros³y,
szacunkowo ponad 2 miliony osób.
Do czynników wywo³uj¹cych ast-
mê zaliczamy:
- py³ki traw, drzew i chwastów;

zarodniki ple�ni i grzybów,
- alergeny pochodzenia zwierzê-

cego: alergeny wytwarzane
przez zwierzêta domowe, roz-
tocze kurzu domowego, jady
owadów,

- zanieczyszczenia powietrza, w
tym dym tytoniowy,

- leki,
- alergeny pokarmowe, dodatki

spo¿ywcze,
- czynniki stresowe, emocjonalne,
- czynniki fizyczne � zimne po-

Co wiem o astmie?

wietrze, wysi³ek fizyczny, hiper-
wentylacja, zmiana pogody.
W uk³adzie oddechowym pod

wp³ywem powy¿szych czynników
nasila siê proces zapalny b³on �luzo-
wych. Oskrzela reaguj¹ skurczem i
przep³yw powietrza przez nie jest
ograniczony. W konsekwencji u oso-
by chorej wystêpuj¹ trudno�ci w od-
dychaniu, �wiszcz¹cy oddech, ka-
szel, duszno�ci. Objawy te wystê-
puj¹ zw³aszcza w nocy lub we wcze-
snych godzinach rannych, a tak¿e po
wysi³ku fizycznym. Powtarzaj¹ce siê
stany zapalne dróg oddechowych pro-
wadz¹ do ich nadwra¿liwo�ci, a na-
wet do trwa³ego uszkodzenia. Jedy-
nie specjalistyczne leczenie prowa-
dzone w o�rodkach alergologicznych
spowoduje, ¿e nie dojdzie do trwa-
³ych, nieodwracalnych zmian w uk³a-
dzie oddechowym.

Pamiêtajmy! Astma mo¿e rozpo-
cz¹æ siê w ka¿dym okresie ¿ycia cz³o-
wieka, równie¿ we wczesnym dzie-
ciñstwie. Im wcze�niej j¹ rozpozna-
my, tym zwiêkszamy szanse osobom
chorym na normalne, aktywne ¿ycie.

Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Op.

W dniu 10 czerwca 2009r. Na sta-
dionie lekkoatletycznym w Kêdzie-
rzynie Ko�lu odby³ siê fina³ woje-
wódzki m³odzie¿y szkó³ ponadgim-
nazjalnych województwa opolskie-
go w ramach Licealiady.
Nasza szko³a, jak co roku, z du¿ymi
skukcesami bra³a udzial w tych za-
wodach.

W biegu sztafetowym 4 x 100m
nasze dziewczyny nie da³y szansy
walk¹ i w piêknym stylu zdoby³y
tytu³ mistrza województwa (zloty
medal) w sk³adzie: Wioletta Ziêtek,
Karolina Bielska, Martyna Trojok,
Jessika Hor¹gwicka.

Jessika Hor¹gwicka ostatnia ze
z³otej czwórki i tegoroczna matu-
rzystka w sprincie na 100m zajê³a

I jeszcze o sporcie
wysokie drugie miejsce i zdoby³a tytu³
wicemistrzyni naszego wojewódz-
twa. Wspania³y wynik uzyska³a Ka-
rolina Bielska w skoku w dal(4.80-
2cm brakowa³o do z³ota) zajmuj¹c
drugie miejsce i tytu³ wicemistrzyni.
W doborowym gronie (22 konkuren-
tów) w rzucie dyskiem Kamil Pie-
cuch zaj¹³ trzecie miejsce bij¹c rekord
szko³y wynikiem 39,89m. Podobnie
w pchniêciu kul¹( najmocniej obsa-
dzona konkurencja 26 zawodników)
Kamil zaj¹³ trzecie miejsce. Nadmie-
niê ¿e Kamil Piecuch przegra³ tylko z
zawodnikami trenuj¹cymi regularnie
na treningach lekkoatletycznych.
Ostatni¹ konkurencja by³ rzut oszcze-
pem. Nasza uczennica Agnieszka
Buchwald (jak rok temu) zaje³a wy-
sokie 4 miejsce.

Pisali�my niedawno o laureatach
plastycznego konkursu  �Klêska - po-
wód� czy huragan - stra¿ po¿arna Ci
pomaga� na szczeblu wojewódzkim,
informuj¹c równocze�nie o ich za-
kwalifikowaniu siê do etapu central-

nego. Dzi� z ogromn¹ przyjemno�ci¹
mo¿emy poinformowaæ, ¿e  Tomasz
SOLECKI z Domu Pomocy Spo³ecz-
nej w Zawadzkim swoja prac¹ zy-
ska³ ogromne uznanie jury i zdoby³
III miejsce w kraju.

Tomasz Solecki � trzeci w kraju

Tradycyjnie w czasie wakacji za-
praszamy do korzystania z bibliote-
ki od poniedzia³ku do pi¹tku w go-
dzinach 10.00 - 18.00. W tym samym
czasie czynna jest równie¿ kawiaren-
ka internetowa. Dom Kultury w Le-
�nicy przy ulicy Nad Wod¹ 15 czyn-
ny bêdzie od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach od 10.00 do 18.00. Ofe-
ruje on bilard, tenis sto³owy, pi³ka-
rzyki, gry i zabawy, szachy, warca-
by. �wietlica dla mieszkañców w Le-
�nicy, Powstañców �l.1 czynna bê-
dzie od wtorku do soboty od 16.00
do 20.00. Oferuje bibliotekê z ksi¹¿-
kami w niemieckim, telewizjê, bilard,
tenis sto³owy, gry i zabawy, szachy,
warcaby. Dodatkowo w ka¿dy pi¹-
tek w siedzibie DFK Le�nica odby-
waæ siê bêd¹ w godzinach od 19.00
do 22.00 imprezy dla m³odzie¿y (ka-
raoke, wieczorki filmowe). Przy usta-
laniu planu imprez uwzglêdniane bêd¹
propozycje m³odzie¿y. Zapraszamy
tak¿e do korzystania z k¹pieliska
miejskiego w Le�nicy. K¹pielisko
czynne bêdzie (przy sprzyjaj¹cej
pogodzie) codziennie w godzinach
10.00 - 18.00 do trzydziestego sierp-

Le�nicki O�rodek Kultury
i Rekreacji zaprasza

nia. Oferuje k¹piel w dwóch nieckach,
plac gier i zabaw dla dzieci, bufet
(lody, napoje, s³odycze, chipsy oraz
automat z gor¹cymi napojami). Na
k¹pielisku mo¿na zagraæ w siatków-
kê, badmintona, pi³kê koszykow¹ i
wodn¹ oraz szachy. Ceny biletów
wstêpu na k¹pielisko nie uleg³y zmia-
nie i wynosz¹: 2,00 z³ normalny, 1,50
z³ ulgowy, dla dzieci do lat 3 wstêp
darmowy. Ponadto w ka¿dej miejsco-
wo�ci czynny bêdzie klub lub �wie-
tlica.

W czasie wakacji Galeria Sztuki
w Le�nicy przy Placu Targowym 1
czynna bêdzie w ka¿dy pi¹tek i so-
botê do 16.00 do 20.00 oraz w nie-
dziele od 10.00 do 18.00. Zobaczyæ
w niej mo¿na wystawê obrazów po-
plenerowych oraz wznowion¹ wy-
stawê �Dawne m³yny wodne w Le-
�nicy�. Grupy zorganizowane, po
wcze�niejszym zg³oszeniu siê u au-
tora wystawy Bertholda Malika, bêd¹
mog³y wys³uchaæ prelekcji na temat
le�nickich m³ynów i ich historii. Zg³a-
szanie grup oraz informacje o wysta-
wie uzyskaæ mo¿na pod numerem
telefonu: 0774635030.

Lato w Zawadzkiem

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym �Siedli-
sko� w Zawadzkiem podczas Dni Miasta przeprowadzi³o zbiórkê pu-
bliczn¹ w postaci sprzeda¿y kawy i ciasta. T¹ drog¹ uda³o nam siê zgroma-
dziæ 800 z³.
Dziêkujemy za hojno�æ i  przyjazny odbiór naszej inicjatywy. Zebrane
�rodki przeznaczymy na obóz wêdrowny �Tropem Orlich Gniazd�. Uczest-
nikami wakacyjnej wyprawy bêd¹ niepe³nosprawne dzieci i m³odzie¿ z
powiatu strzeleckiego.

Zarz¹d Stowarzyszenia �Siedlisko�

Podziêkowanie


