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P O W I A T

Nasze zdrowie ucieka z dymem

RAJD NA PO¯EGNANIE JESIENI

17. listopada br. to pocz¹tek ko-

lejnej edycji akcji Rzuæ palenie razem z nami, obchodzona pod ha-

Ju¿ po raz 41. odby³ siê rajd Po-

s³em Palenie jest uleczalne. Skie-

¿egnanie jesieni zorganizowany tra-

rowana jest do wszystkich osób pa-

dycyjnie przez dyrekcjê i wycho-

l¹cych, a g³ównym jej celem jest

wawców Specjalnego Orodka Szkol-

uwiadomienie konsekwencji wyni-

noWychowawczego w Lenicy oraz

kaj¹cych z palenia tytoniu oraz zmo-

Oddzia³ PTTK w Strzelcach Opol-

tywowanie do zerwania z tym zgub-

skich. Tym razem meta znajdowa³a

nym na³ogiem.

siê na terenie Parku Gminnego w Ra-

powiedzieæ papierosom  NIE, tym

5 listopada na trasy (wybrane zu-

pe³nie dowolnie) wyruszy³o 5 dru-

cach Opolskich, Dreptaki z PSP w

Budki z SOSW w Lenicy, Czer-

sprawnociowe i piosenki turystycz-

starzenia siê skóry,
·

dru¿yn:

Lene Duszki, Dreptaki;
Czerwone Mustangi, Wa-

nie, niezbêdna bêdzie pomoc.

biet i mê¿czyzn, przyspiesza proces

tów ustalono nastêpuj¹c¹ kolejnoæ

II.

zwiêksza ryzyko zachorowania na

je impotencje, spadek p³odnoci u ko-

równana, jednak po podliczeniu punk-

palenie szkodzi nie tylko pa-

laczom, ale tak¿e osobom z ich oto-

czenia  osoby te, a w szczególnoci

gabunda;
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y

Poniewa¿ nie jest to ³atwe zada-

Potrzebuj¹c wsparcia mo¿na zadzwoniæ do Telefonicznej Poradni
Pomocy Pal¹cym pod numer 0-801108-108. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ,
¿e w leczeniu zespo³u uzale¿nienia od tytoniu pomocy mog¹ udzieliæ

pracownicy

Wszystkim osobom chc¹cym rzuciæ

trwa³oci.

palenie, ¿yczê powodzenia oraz wy-

Patrycja P³oszaj

g³ego zgonu tzw. mierci ³ó¿eczko-

najwa¿niejsze, lecz wspólna zabawa

PSSE w Strzelcach Op.

wej,

i poznanie piêknych zak¹tków nasze-

siê

lêgniarki, psychologowie.

a u dzieci ma³ych wzrost ryzyka na-

Ale nie zdobywanie punktów by³o

zajmuj¹cy

ochron¹ zdrowia tj. lekarze, pie-

czêstszego wystêpowania chorób

uk³adu oddechowego, rozwoju astmy,

pami¹tkowe dyplomy oraz puchary.

kaæ, ka¿dy pal¹cy powinien jak

dzieci, nara¿one s¹ na wymuszone

bierne palenie, co prowadzi u nich do

III. Ludki z Lenickiej Budki.

szkodliwe, ¿e ma wp³yw nie tylko

rodzinê. Dlatego nie ma na co cze-

menopauzy i osteoporozy, powodu-

nej. Oceniane by³y równie¿ kroniki z

mowy bud¿et.

Powy¿sze fakty jednoznacznie

najszybciej zerwaæ z na³ogiem.

prawdopodobieñstwo wczeniejszej

trasy. Rywalizacja by³a bardzo wy-

40 lat przesz³o 70.000 z³., przez co

palenie niszczy zdrowie i skra-

prze³yku, trzustki, nerek, zwiêksza

ko wêdrówka. To równie¿ konkursy

palenie rujnuje kieszeñ pala-

cza  osoba pal¹ca miesiêcznie wy-

daje 150 z³., rocznie 1.800 z³, a przez

serca ( 80% zawa³ów serca przed 50

raka p³uc, jamy ustnej, gard³a, krtani,

Impreza turystyczna to nie tyl-

·

na palacza, ale równie¿ na jego

rokiem ¿ycia wystêpuje u palaczy),

wone Mustangi z ZSO w Strzelcach

Opolskich.

jowych p³odu,

wskazuj¹, ¿e palenie tytoniu jest

ca ¿ycie  powoduje m.in. choroby

Szymiszowa, Ludki z Lenickiej

martwych, wyst¹pienia wad rozwo-

Oto najwa¿niejsze:
·

Dziewkowicach, Lene Duszki z

palenie ma wp³yw na rozwój

p³odu  palenie w okresie ci¹¿y mo¿e

bardziej, ¿e jest wiele powodów za
tym przemawiaj¹cych.

¿yn: Wagabunda z PSP w Strzel-

·

byæ przyczyn¹ poronieñ, urodzeñ

uszczupla w znacznym stopniu do-

Nigdy nie jest za póno, aby

szowej.

I.

S T R Z E L E C K I

go l¹ska Opolskiego, czemu sprzyja³a piêkna s³oneczna pogoda.

Kiedy mo¿na zostaæ pozbawionym
statusu bezrobotnego?

D. K.

Art. 33 ust.4 ustawy z dnia 20

Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siê z innymi.

kwietnia 2004 roku o promocji zatrud-

Jan Pawe³ II

nienia i instytucjach rynku pracy

Mój szkolny kolega
M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Zawo-

dowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich

w murach swojej szko³y powita³a 28

padziernika niezwyk³ego gocia -

Pana Eugeniusza Mroza, szkolnego

kolegê i przyjaciela Jana Paw³a II.

Spotkanie przygotowane przez ze-

spó³ katechetów, by³o powiêcona
wspomnieniu postaci Wielkiego Polaka, który przez swój niespe³na 27-

letni pontyfikat zmieni³ postrzeganie

Polski i Polaków w wiecie, który
ka¿dego cz³owieka niezale¿nie od ko-

loru skóry, wyznania postrzega³ jak
brata.

Rozpoczê³o siê programem arty-

która:

Rzymskiego i utwory Jana Paw³a II,

1)

zespó³

wspólnie

Osób Niepe³nosprawnych lub insty-

ze

tucji z udzia³em rodków publicznych

wszystkimi uczestnikami spotkania.

na podjêcie dzia³alnoci pozarolniczej

Goæ w swych wspomnieniach przy-

bli¿y³ nam dzieciñstwo i m³odoæ

Karola Wojty³y. Opowiada³ tak¿e o
swoich spotkaniach z Janem Paw³em

trwa³o ponad 1,5 godziny, a prelegentem by³ ponad 85-letni cz³owiek

minali swoje dzieciñstwo, czas nauki

ny czy znudzony, wszyscy chcieli

w gimnazjum, a tak¿e ból i dowiad-

czenie wojny. Pomimo i¿ spotkanie

nikt z obecnych nie czu³ siê zmêczo-

zabraæ ze sob¹ jak najwiêcej wspomnieñ o Janie Pawle II Wielkim.

Edyta Bem

Ca³y rok... czasem archeologów
dzy obcy, m.in. Czesi czy Niemcy. Z

mo¿e s¹ trochê w lepszej sytuacji je-

bie mozolnie Ziemie poddan¹, by

dach pracy i uzyskanych efektach, o

szy, nawet maj¹ na sta³e samochód

nawet przyjemniej. Archeologia daje

wspó³pracy ich ze szko³ami, z m³o-

dzie¿¹, która szczególnie w czasie

li idzie o sprzêt, dla nich dostêpniej-

s³ u¿bowy, dost awczy, kt órym w

ka¿dej chwili mog¹ dotrzeæ gdzie po-

wakacji trochê sobie na stanowiskach

trzeba. U nas czêsto taki samochód

czytaæ Ziemiê. Praca, oczywicie nie

lejka, limity itp./

mogli tu przybyæ archeolodzy z za-

Soest i w rejonie Góry w. Anny daje?

archeologicznych dorabiaj¹c uczy siê

jest jeszcze skoñczona. Kiedy nie

to jeszcze problem /zamówienia, ko-

Co zatem praca archeologów w

przyjanionego Soest - czytali pu-

Co kilka lat powstaj¹ nowe podrêcz-

kazywali swoje. Tam maj¹ równie¿

pularne, filmy. Nie tylko s¹ ³adniej

piaskowcowy o zielonkawym kolo-

cia¿by, ale i wiedza o przesz³oci szer-

wiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, prac interwencyjnych

lub robót publicznych, udzia³u w

szkoleniu, sta¿u lub przygotowaniu
zawodowym w miejscu pracy, wy-

nym rozwoju dzieci i m³odzie¿y. Aby wspomóc rozwój uzdolnieñ i zaintereso-

nych Ze sztuk¹ na ty, którego autorem jest ni¿ej podpisana. Jednym z zadañ

kulturowych, licznych kontaktach.

wañ plastycznych uczniów zosta³ opracowany projekt warsztatów plastycz-

projektu by³a wspó³praca  integracja uczniów Zespo³u Szkó³ Specjalnych z

Rozumiej¹c tê najdawniejsz¹ prze-

uczniami Publicznej Szko³y Podstawowej w Kad³ubie. Integracja dotyczy spo-

ko dzieñ dzisiejszy, ale i przysz³oæ.

znaje siê nawzajem, poznaje i otwiera siê na odmiennoæ drugiego.
listopada - w Zespo-

sz³oæ lepiej mo¿na budowaæ nie tylGdy bêdziecie zwiedzaæ ró¿ne mia-

tkañ, na których m³odzie¿ obu szkó³ wspólnie tworzy dzie³a plastyczne, po-

Na jednym z nich - 4

godzie jak¹ jest równie¿ ta najdaw-

le Szkó³ Specjalnych

wie pracowali nad tejobrazy. Efekt mo-

mi. A satysfakcj¹ bêdzie nie tylko

wystawie zorganizo-

jednokrotnie odkrycie wielu nawet

tu Strzeleckiego.

zerunku, gdzie cz³owiek czyni³ so-

okazji których ods³ania siê grunt,

wisk archeologicznych, by naocznie

niepozornych interpretatorów la-

przeprowadza prace budowlane. No,

statusu bezrobotnego nastêpuje wów-

dzaju podobieñstwie wielu walorów

przodu, ku przysz³oci, o swego ro-

polscy i njemieccy archeolodzy nie

i z kim itd. To jest ju¿ jasne. Pojawia

z w³asnej winy przerwa³a sta¿,

jasne odpowiedzi o tym postêpie do

w Kad³ubie ucznio-

miany z ró¿nych stron. Tam te¿ se-

7)

szkolenie lub przygotowania zawo-

Zajêcia plastyczne odgrywaj¹ bezsprzecznie wa¿n¹ rolê we wszechstron-

matem Jesienne kra-

zon archeologiczny trwa ca³y rok 

z³o¿y³a wniosek o pozbawienie

statusu bezrobotnego,

Ze sztuk¹ na ty

¿y³o nam siê coraz lepiej, ³atwiej, a

niejsza przesz³oæ, badana przez tych

dopóki bêd¹ dzia³ania ludzkie, przy

botnego nastêpuje wówczas na okres

3 miesiêcy od dnia tej odmowy,

6)

czas na okres 90 dni.

nych  pozbawienie statusu bezrobot-

dni,

przekonaæ siê o tej fascynuj¹cej przy-

nie, czy byli prymitywniejszym

pracy - pozbawienie statusu bezro-

nego nastêpuje wówczas na okres 90

wydane, wiêcej w nich ilustracji cho-

k³óc¹ siê, czy nad £ab¹ byli S³owia-

odmówi³a poddania siê badaniom

lekarskim lub psychologicznym ma-

dowe w miejscu pracy - pozbawienie

sól, ale i mied, inne metale i kamieñ

¿ycie, tam by³y miejsca targu, wy-

skutkuj¹cej zmian¹ w³aciwoci po-

wiatowego urzêdu pracy,

konywania prac spo³ecznie u¿ytecz-

sta, nie omijajcie muzeów, ani stano-

d³owoæ. Gdzie by³a woda - tam by³o

nie stawi³a siê w powiatowym

urzêdzie pracy w terminie 14 dni od

dnia zmiany miejsca zameldowania

j¹cym na celu ustalenie zdolnoci do

odmówi³a bez uzasadnionej przy-

niki szkolne, nowe wydawnictwa po-

sza, g³êbsza, bardziej obiektywna. Ju¿

4)

gospodarczej

2)

czyny przyjêcia propozycji odpo-

blikowane wyniki opolskie, ale i po-

rycie. Potwierdza siê pewna prawi-

czas na okres 3 miesiêcy od dnia nie-

stawiennictwa siê w powiatowym

urzêdzie pracy,

5)

dok. ze str 5

podziwem wypowiadali siê o meto-

niestawiennictwa  pozbawienie sta-

lub rolniczej albo otrzyma³a jednorazowo rodki na podjêcie dzia³alnoci

II w Watykanie, Castel Gandolfo i w
Wadowicach, podczas których wspo-

otrzyma³a  po¿yczkê z Pañ-

stwowego Funduszu Rehabilitacji

pieni¹ Papie¿a Bark¹, wykonyprzez

tusu bezrobotnego nastêpuje wów-

Status bezrobotnego traci osoba,

a ca³oæ by³a przeplatana ulubion¹
wan¹

7 dni o uzasadnionej przyczynie tego

ne przes³anki utraty statusu bezrobotnego przez osoby bezrobotne.

recytowa³a fragmenty Tryptyku

nie stawi³a siê w powiatowym

urzêdzie pracy w wyznaczonym ter-

wskazuje ( z zastrze¿eniem art. 75
ust.3 niniejszej ustawy ) obligatoryj-

stycznym, w czasie którego m³odzie¿

3)

minie i nie powiadomi³a w okresie do

dów na ziemi zwanych archeologa-

ludem, czy Germanie tylko wojowali

rozumienie tych procesów, ale nie-

siê Europa czêsto o podobnym wi-

pojedynczych zabytków przypominaj¹cych Wam Ziemiê Strzeleck¹.

K.P. Pszczyñski

¿emy podziwiaæ na

wanej w holu Powia-

Barbara Macygon
Nauczyciel ZSS w
Kad³ubie

