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Uczniowie Specjalnego O�rodka
Szkolno � Wychowawczego w Le�ni-
cy  Ewelina Grzeszczak, Wioletta
Radosz, Andrzej Augustyniak, pod
opiek¹ pani Marzeny Szymkowiak,
w dniach 20 � 23.09.2007r. reprezen-
towali województwo opolskie w X
Ogólnopolskim Turnieju Pi³ki
No¿nej Olimpiad Specjalnych �
Konin 2007. Reprezantacja dziew-
cz¹t województwa opolskiego zajê³a
II miejsce, a dru¿yna ch³opców V miej-
sce w klasyfikacjach koñcowych.

Podczas czterodniowego poby-
tu nasi uczniowie mieszkali w Domu
Pielgrzyma �ARKA� w Licheniu Sta-
rym. Oprócz rozgrywek sportowych
du¿¹ atrakcj¹ tego wyjazdu by³o zwie-
dzanie wraz z przewodnikiem Bazy-
liki Matki Bo¿ej Licheñskiej.

Bilety PKP na przejazd naszych
wychowanków zakupili nauczycie-
le� Ma³gorzata i Andrzej Podyma,
w³a�ciciele Szko³y Nauki Jazdy
�Le�nica�.

Marzena Szymkowiak

Rak piersi jest najczêstszym nowotworem wystêpuj¹cym u kobiet. Ka¿-
dego roku atakuje 12 ty�. Polek, 50% kobiet, u których zosta³ on zdiagnozowa-
ny umiera. Rozwija siê przewa¿nie oko³o 50 roku ¿ycia, a czêsto�æ zachoro-
wañ wzrasta wraz z wiekiem. Zdarza siê jednak i u kobiet zupe³nie m³odych.
Do grupy podwy¿szonego ryzyka zalicza siê przede wszystkim kobiety, któ-
rych najbli¿sze krewne ( matka, babcie, siostry, córki ) zachorowa³y na
raka piersi. Pod sta³¹ kontrol¹ lekarza powinny byæ tak¿e panie, u których
ujawni³y siê inne rodzaje nowotworów. Podwy¿szone ryzyko wi¹¿e siê rów-
nie¿ z wiekiem ( po 50 roku ¿ycia ), oty³o�ci¹, stosowanie wysokot³uszczo-
wej diety, nadu¿ywanie alkoholu, paleniem tytoniu, a nawet stresem. Do
innych czynników, mog¹cych zwiêkszaæ zagro¿enie wyst¹pienia raka piersi
nale¿y wczesny wiek pierwszej miesi¹czki, pó�ny wiek menopauzy, pó�-
ny wiek pierwszej ci¹¿y ( po 35 roku ¿ycia ) lub jej brak, a tak¿e brak lub
krótki okres karmienia piersi¹.

Musimy pamiêtaæ, ¿e rak piersi jest w bardzo du¿ym procencie uleczalny,
warunkiem jest rozpoznanie choroby we wczesnym stadium, a wówczas mamy
nawet 90% szans na powrót do zdrowia. W du¿ej mierze zale¿ to jednak od nas
samych. Ka¿da kobieta powinna natychmiast zg³osiæ siê do lekarza, gdy zaob-
serwuje objawy nasuwaj¹ce podejrzenie nowotworu. Nale¿¹ do nich:
- zmiany w kszta³cie piersi lub ich po³o¿eniu, np. uniesienie piersi ku górze,
- zmarszczenie, wci¹gniêcie lub zmiana koloru skóry piersi,
- wci¹gniêcie, zaczerwienienie lub owrzodzenie brodawki sutkowej, a tak¿e

pomarañczowe jej zabarwienie,
- wydzielina z brodawki sutkowej � surowicza lub zabarwiona krwi¹,
- guzek lub stwardnienie w piersi, które ró¿ni siê konsystencj¹ od otoczenia,
- powiêkszenie wêz³ów ch³onnych pod pach¹.

Oczywi�cie nie ka¿dy guzek, stwardnienie lub zmiany skóry s¹ rakiem,
zawsze jednak wymagaj¹ badania lekarskiego. Czasami s¹ to stany zapalne lub
nowotwory ³agodne, których leczenie zapobiega przekszta³caniu siê w nowo-
twory z³o�liwe.

W celu zaobserwowania wszelkich zmian chorobowych, mog¹cych  poja-
wiæ siê w obrêbie piersi niezbêdne jest prowadzenie systematycznej samokon-
troli piersi. Samobadanie piersi nale¿y wykonywaæ, pocz¹wszy od 20 roku
¿ycia, raz w miesi¹cu, najlepiej miêdzy 7 a 10 dniem cyklu, liczonym od
1-go dnia miesi¹czki. Kobiety, które przesz³y okres przekwitania lub s¹ w
ci¹¿y powinny wykonywaæ badanie w te same dni ka¿dego miesi¹ca. Ponadto
raz w roku nale¿y zg³osiæ siê na badanie piersi do lekarza, nawet, gdy nie
wystêpuj¹ ¿adne niepokoj¹ce zmiany. Pamiêtajmy równie¿, ¿e niezbêdne we
wczesnej diagnostyce jest wykonanie mammografii oraz USG piersi. Mam-
mografiê nale¿y wykonaæ przynajmniej raz w wieku 35 � 39 lat, co dwa lata
powtarzaæ j¹ w wieku 40 � 49 lat i co roku powy¿ej 50 roku ¿ycia. USG piersi
warto zrobiæ po ukoñczeniu 20 roku ¿ycia.

Wszystkie niezbêdne informacje mo¿na uzyskaæ:
* u lekarzy ginekologów,
* w Poradni Chorób Piersi przy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Op.
      nr tel. 077 4613291,
* w Poradni Chorób Piersi przy Wojewódzkim Szpitalu Onkologicznym

w Opolu
      nr tel. 077 4416001, 077 4416008.

Pamiêtajmy o profilaktyce! Nasze zdrowie, uroda i ¿ycie jest w naszych
rêkach!

Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich

Pa�dziernik Miesi¹cem Profilaktyki Raka Piersi

ZADBAJMY
O SWOJE PIERSI

Uroczysto�ci w Barucie

Msza polowa w Barucie i z³o¿one wieñce pod krzy¿em
upamiêtni³y tragiczne wydarzenia.

Wszyscy zebrani tam 29 wrze�nia oddali ho³d pomordowanym

Wprawdzie premier podpisa³
rozporz¹dzenie w sprawie poszerze-
nia Katowickiej Specjalnej Strefy Go-
spodarczej ju¿ 19 wrze�nia, to zo-
sta³o ono opublikowane w Dzienni-
ku Ustaw 28 wrze�nia, co oznacza,
¿e wejdzie w ¿ycie 12 pa�dziernika.

To jeszcze nie oznacza, ¿e ju¿ od
nastêpnego dnia w strefie zaczn¹ dzia-
³aæ inwestorzy. Przedtem trzeba jesz-
cze przej�æ  kilka formalnych kro-
ków: og³oszenie przez Zarz¹d Strefy
zaproszenia do rokowañ, rokowania
z potencjalnymi inwestorami oraz
wydanie pozwolenia na dzia³alno�æ
w strefie.

Katowicka (Strzelecka)
Strefa Gospodarcza

Ju¿ wiadomo, ¿e powa¿nym in-
westorem zainteresowanym wybudo-
waniem fabryki w Strzelcach jest gru-
pa Kronospan � producent p³yt pod-
³ogowych oraz dla przemys³u meblar-
skiego. Planuje zainwestowanie mi-
nimum 190 mln z³otych i stworzenie
co najmniej 200 miejsc pracy.

Teren po by³ej cementowni w
Strzelcach Op. obejmuje 63,3191 ha i
jest do tej pory najwiêkszym na
Opolszczy�nie obszarem w³¹czo-
nym do Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej: nieco mniejsze s¹ w Skarbimie-
rzu i w Opolu.

Reprezentacja
SOSW

w Koninie

Opolski Regionalny Fundusz Po-
rêczeñ Kredytowych (Fundusz) roz-
pocz¹³ dzia³alno�æ 3 lipca 2001 r. jako
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzial-
no�ci¹. Jego celem jest wspieranie
rozwoju ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw (MSP) na terenie wojewódz-
twa opolskiego poprzez u³atwienie
im dostêpu do finansowania d³u¿ne-
go. Beneficjentami s¹ podmioty pro-
wadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹,
które spe³niaj¹ jeden z ni¿ej wymie-
nionych warunków:
1. prowadz¹ dzia³alno�æ na terenie

województwa opolskiego,
2. s¹ zarejestrowane na terenie wo-

jewództwa opolskiego.
Bardzo aktywnym udzia³owcem
Funduszu jest Powiat Strzelecki.
Na podkre�lenie zas³uguje fakt, ¿e jest

to jedyny udzia³owiec, poza Woje-
wództwem Opolskim, posiadaj¹cy
�rodki samorz¹dowe. Dla porówna-
nia w województwie wielkopolskim
dzia³aj¹ fundusze z udzia³em �rodków
samorz¹dów lokalnych na poziomie
ponad 50 % kapita³u udzia³owego.
Udzia³ Powiatu Strzeleckiego pozwo-
li³ m.in. na skuteczne udzielenie fir-
mom z terenu powiatu strzeleckiego
26 porêczeñ na kwotê 1.405 tys. z³o-
tych porêczaj¹c kredyty w kwocie
2.334 tys. z³otych , z tego w roku
2007 a¿ 12 porêczeñ na kwotê 909
tys. z³otych porêczaj¹cy kredyty na
poziomie 1.401 tys. z³otych.
Fundusz wspiera firmy sektora MSP
w zakresie porêczania kredytów na
dzia³alno�æ gospodarcz¹. Fundusz
mo¿e porêczaæ zaci¹gane finansowa-

nie d³u¿ne do wysoko�ci 70%, ale nie
mo¿e ono przekroczyæ 5 % kapita³u
porêczeniowego Funduszu (aktual-
nie kwoty ok. 200 tys. z³. , s³ownie:
dwie�cie tysiêcy z³otych). Fundusz
dziêki �rodkom udzia³owców sku-
tecznie aplikowa³ o przedakcesyjne
�rodki z Unii Europejskiej PHARE
2002, 2003. Jest cz³onkiem mocnej
kapita³owo Krajowej Grupy Porê-
czeniowej zrzeszaj¹cej ponad 20
najmocniejszych kapita³owo fun-
duszy regionalnych i lokalnych  z
terenu ca³ego kraju.
Analizuj¹c  potrzeby firm dzia³a-
j¹cych na  rynku regionalnym Za-
rz¹d Funduszu w ostatnim okre-
sie dokona³ korzystnej dla firm
modyfikacji oferty poprzez:
1. znacz¹ce obni¿enie prowizji stan-

dardowej dla kredytów z termi-
nem sp³aty do 6-ciu miesiêcy,

2. znacz¹ce obni¿enie prowizji dla
porêczeñ pomostowych do 6-ciu
miesiêcy tj. ustanawianych do
momentu zabezpieczenia docelo-

wego np.  hipoteki, zastawu reje-
strowego, przew³aszczenia,

3. wyd³u¿enie okresu porêczenia �
dla kredytów o terminie sp³aty
powy¿ej 5 lat porêczenia mog¹

Powy¿sze modyfikacje spowodo-
wa³y, ¿e oferta Funduszu jest jedn¹
z najlepszych i najkorzystniej-
szych ofert porêczeñ dla przedsiê-
biorców w ca³ym kraju. Przyk³ado-
wo prowizje funduszu POFLUND
SA dzia³aj¹cego przy Banku Zachod-
nim WBK SA s¹ wy¿sze o ok. 15-20
%. O atrakcyjno�ci i nowoczesno-
�ci oferty dla firm MSP �wiadczy
fakt, ¿e  Fundusz od samego po-
cz¹tku stosuje korzystn¹ i przy-
jazn¹ dla MSP procedurê za³a-
twiania sprawa proceduralnych w
siedzibie banku klienta. Dodatko-
wym atutem jest fakt, ¿e Fundusz do
sk³adanego wniosku z za³¹cznikami
nie wymaga dodatkowych dokumen-
tów finansowych. Ta czê�æ doku-
mentacji jest kopiowana i przekazy-
wana bezpo�rednio z banku na pod-

stawie stosownego o�wiadczenia
klienta bez jego udzia³u.
Fundusz posiada podpisane umowy
z bankami dzia³aj¹cymi na terenie
powiatu strzeleckiego:

1. Bankiem Zachodnim  WBK SA
Oddzia³ w Strzelcach Opolskich
i  Zawadzkiem,

2. PKO BP SA Oddzia³ w Strzel-
cach Opolskich,

3. Bankiem Spó³dzielczym w Le�ni-
cy,

4. Bankiem Spó³dzielczym w Krap-
kowicach Filia Strzelce Opolskie.

5. Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego Oddzia³ w Opolu,

6. Bankiem Inicjatyw Spo³eczno-
Ekonomicznych SA  Oddzia³ w
Opolu,

Wszelkie dodatkowe informacjE o
Funduszu znajduj¹ siê  na stronie in-
ternetowej  www.orfpk.opole.pl.
Mo¿na je uzyskaæ równie¿ telefonicz-
nie lub podczas wizyty bezpo�red-
niej w siedzibie Funduszu.

OPOLSKI  REGIONALNY  FUNDUSZ  PORÊCZEÑ  KREDYTOWYCH  INFORMUJE
OPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORÊCZEÑ

KREDYTOWYCH Spó³ka z o. o.
45-064 Opole, ul. Ko³³¹taja 11/28 tel. 077/44-15-620 ,

fax. 071/7231351,
e-mail: biuro@orfpk.opole.pl

Gdy zapad³a decyzja o wyd³u¿eniu
okresu wa¿no�ci dowodów osobi-
stych do koñca I kwarta³u � ci, któ-
rzy jeszcze nie zd¹¿yli tego zrobiæ
odetchnêli z ulg¹: mam czas. Niepraw-
da � tego czasu nie ma, bo przed³u¿e-
nie wa¿no�ci dowodów nie jest rów-
noznaczne z przesuniêciem terminu
wymiany tych dowodów. Znaczy to,
¿e do koñca roku 2007 nadal mamy
obowi¹zek z³o¿yæ wniosek o wymia-
nê ksi¹¿eczkowego dokumentu. Nie-
dotrzymanie tego terminu to nieprze-
strzeganie przepisów. Wype³nieniem
zapisów ustawy o dowodach osobi-
stych jest potwierdzenie z³o¿enia
wniosku o nowy dokument i stary
dowód. Bez tego raczej nie ma co my-
�leæ o odebraniu listu poleconego z
poczty, o wybraniu pieniêdzy z ban-
kowego konta po pierwszym stycz-
nia 2008 roku.

Wymieñ
dowód


