
7P O W I A T   S T R Z E L E C K I

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4615253

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, 4636744
e-mail: dpskadlub@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsazawa@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelce Opolskie
tel. 4613381, 4613901

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Op.
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Op.
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 4636744
e-mail: zsskadlub@wp.pl,
zss_kadlub@wodip.opole.pl

Specjalny O�rodek Szkolno-
Wychowawczy
w Le�nicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno �
Epidemiologiczna w Strzelcach
Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800

Sekretariat Starosty
tel. +48 77 4639093
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wew. 220
Wydzia³ Ruchu Drogowego
i Dróg Powiatowych
wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
125, 150, 149, 151, 152, 153
Wydzia³ Finansowy
wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203
Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru

Wydawca: Starostwo Strzeleckie
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia �PRO MEDIA�
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/453-18-07, 454-18-69,
fax 453-74-96

Redakcta zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i adiustacji.

Materia³ów nie zamówionych nie
zwraca.

Nie odpowiada za tre�æ
zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

i Gospodarki Nieruchomo�ciami
wew. 105, 140, 133, 137
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
wew. 215, 217, 249
Wydzia³ Organizacyjny
Wew. 206, 207, 213, 204
Zespó³ Kontroli
Wew. 145
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Ochrony Ludno�ci i Spraw Obronnych
wew. 219

Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki
wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony �rodowiska
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Wydzia³ Gospodarki
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Osteoporoza jest jedn¹ z najle-
piej poddaj¹cych siê zapobieganiu
chorób wieku podesz³ego. Dba³o�æ o
zdrowie ko�ci przez ca³e ¿ycie, od
wczesnego dzieciñstwa, jest najbar-
dziej skuteczn¹ drog¹ do budowania i
utrzymywania masy i odporno�ci
ko�ci, a w konsekwencji do hamowa-
nia utraty ko�ci i jej krucho�ci, które
prowadz¹ do pierwszego z³amania.
W³a�ciwa dieta, æwiczenia fizyczne,
leczenie hormonalne, styl ¿ycia i sto-
sowanie odpowiednich leków stano-
wi¹ najwa¿niejsze sposoby na utrzy-
manie i odtwarzanie zdrowych ko-
�ci.

Choroba ta nazywana jest czêsto

I dzieñ po�wiêcony osteoporozie - ju¿ teraz, za rok - nastêpny

20 pa�dziernika 2004r.
� �wiatowy Dzieñ Osteoporozy

�cich¹ epidemi¹� z powodu bezobja-
wowego przebiegu w pocz¹tkowym
okresie rozwoju a¿ do momentu wy-
st¹pienia pierwszego z³amania, po
którym nastêpuje ju¿ �kaskada z³a-
mañ�.

W ostatnich latach, osteoporoza
zosta³a ukszta³towana w naszej �wia-
domo�ci jako choroba kobieca. Nie-
stety dotyka ona coraz czê�ciej rów-
nie¿ mê¿czyzn.

Wed³ug �wiatowej Organizacji
Zdrowia osteoporoza jest drug¹, za-
raz po chorobach uk³adu kr¹¿enia,
chorob¹ uwa¿an¹ za najwa¿niejszy
problem zdrowotny wspó³czesnych
spo³eczeñstw.

Test dla kobiet
1. Jedno z rodziców z³ama³o biodro podczas lekkiego uderze-

nia lub upadku.
2. Dozna³am z³amania przedramienia lub biodra podczas lek-

kiego uderzenia lub upadku.
3. Utraci³am wiêcej ni¿ 3 cm wzrostu.
4. Nadu¿ywam alkoholu.
5. Palê wiêcej ni¿ 20 papierosów dziennie.
6. Cierpiê na biegunkê ( spowodowan¹ celiakli¹ lub chorob¹

Chrona ).
7. Menopauza przypad³a przed 45 rokiem ¿ycia.
8. Nie mia³am okresu przez 12 miesiêcy lub wiêcej z powodu

innego ni¿ ci¹¿a.

Test dla mê¿czyzn
1. Jedno z rodziców z³ama³o biodro podczas lekkiego uderze-

nia lub upadku.
2. Dozna³em z³amania przedramienia lub biodra podczas lek-

kiego uderzenia lub upadku.
3. Przyjmowa³em strerydy d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce.
4. Utraci³em wiêcej ni¿ 3 cm wzrostu.
5. Nadu¿ywam alkoholu.
6. Palê wiêcej ni¿ 20 papierosów dziennie.
7. Cierpiê na biegunkê

(spowodowan¹ celiakli¹ lub chorob¹ Chrona ).
8.  Cierpia³em na impotencjê, brak popêdu p³ciowego lub inne

choroby zwi¹zane z niskim poziomem testosteronu.

 tak          nie

Je¿eli w rozwi¹zaniu testu pojawi³a siê przynajmniej  jedna odpo-
wied� �tak�, mo¿esz byæ zagro¿ona / zagro¿ony osteoporoz¹ i radzimy
skonsultowaæ siê z lekarzem, który zaleci odpowiednie badania i wdro¿y
leczenie.

Test mo¿na bêdzie równie¿ otrzymaæ we wszystkich niepublicznych
zak³adach opieki zdrowotnej w powiecie strzeleckim.

Zrób sobie test i sprawd� !
Czy jeste� zagro¿ona / zagro¿ony osteoporoz¹?

 tak          nie

Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich Szpital Powiatowy
w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 36 oferuje kobietom, w ramach umowy

z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
od  1 WRZE�NIA 2004 r. do 30 LISTOPADA 2004 r.

B E Z P £ A T N E  BADANIE  MAMMOGRAFICZNE  PIERSI

 Do badania zaprasza siê kobiety, które nie mia³y wykonywanej
mammografii w ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy.

W celu wykonania badania mammograficznego
nie jest wymagane skierowanie.

Prosi siê o wcze�niejsze dokonywanie rejestracji osobi�cie lub telefonicznie.

NUMER TELEFONU 461 32 91 do 95 wew. 141

INFORMACJA dla  K O B I E T
urodzonych w latach 1935 � 1954

Licea profilowane otrzyma³y
tytu³ �SZKO£A Z KLAS¥�

cie?�, �Nasza ma³a i wielka ojczyzna�,
�Szko³a bez na³ogów�, �Wiêcej kul-
tury�.

Przed przyst¹pieniem do wyko-
nywania zadañ przeprowadzono w
ankietê �Jaka jest nasza szko³a?�, w
której spo³eczno�æ szkolna wystawi-
³a ogóln¹ ocenê dobry.

Pierwsze zadanie �Szko³a bez na-
³ogów�, któremu przewodzi³a mgr
Miros³awa Stañczak � wicedyrektor
ZSZ Nr 1 zaowocowa³o debat¹ w
Strzeleckim Domu Kultury i podpi-
saniem deklaracji. Przeprowadzono
te¿ szereg imprez towarzysz¹cych,
w tym konkurs plastyczny i poga-
danki z zaproszonymi go�æmi (poli-
cjant, pedagog, po³o¿na).

Równocze�nie mgr Wojciech
Majkowski prowadzi³ zespó³, który
zajmowa³ siê zadaniem �Co s³ychaæ
na �wiecie?�. Uczniowie pod kierun-
kiem nauczycieli dyskutowali na ak-
tualne tematy zwi¹zane z  Polsk¹ i
�wiatem wspó³czesnym oraz redago-
wali gazetkê �cienn¹, na której umiesz-
czali aktualne informacje z ró¿nych
dziedzin polityki i gospodarki.

Kolejne trzecie zadanie �Dobrze
wyja�niamy, ciekawie uczymy� re-
alizowa³a grupa pod kierunkiem mgr
Haliny Kajstury � wicedyrektor ZSZ
Nr 1, która przeprowadzi³a w�ród
uczniów i nauczycieli ankietê doty-
cz¹c¹ stosowanych i preferowanych
metod nauczania. Poza tym nauczy-
ciele opracowali ciekawe scenariusze
lekcji i wymieniali siê do�wiadczenia-
mi.

Czwarte zadanie �Jak lepiej in-
formowaæ o ocenianiu?� poprowadzi³
mgr in¿. Krzysztof Kalisz, który
wraz z zespo³ami przedmiotowymi i
wychowawcami klas upowszechnia³
zasady oceniania zarówno w�ród
uczniów jak i rodziców. Zespo³y na-
uczycieli zmodyfikowa³y przedmio-
towe systemy oceniania oraz prze-
kaza³y uczniom i rodzicom informa-
cje o wymaganiach i kryteriach oce-
niania.

�Wiêcej kultury� � to bardzo
wa¿ne has³o propagowa³ zespó³ za-

daniowy pod kierunkiem mgr Beaty
Kasielskiej i mgr Marka Rosiñskiego.
M³odzie¿ naszej szko³y bra³a udzia³
w lekcjach muzealnych, projekcjach
filmowych (m.in. �Stara ba�ñ�) i
przedstawieniach teatralnych m.in.
�Rewizor�.  Poza tym przeprowa-
dzono edukacjê muzyczn¹ poprzez
audycje muzyczne w Strzeleckim
Domu Kultury.

Wst¹pienie Polski do Unii Euro-
pejskiej uczcili�my Festiwalem Kul-
tury Europejskiej, gdzie uczniowie za-
prezentowali pe³ne humoru progra-
my artystyczne przedstawiaj¹ce kul-
turê ró¿nych krajów Europy oraz
wady i zalety Polaków.

Równocze�nie mgr Marek Króli-
kowski realizowa³ ostatnie zadanie
�Nasza ma³a i wielka ojczyzna�. W
ramach tego zadania m³odzie¿ wziê³a
udzia³ w wycieczkach dydaktycz-
nych m.in. �szlakiem �l¹sko-wielko-
polskim� � Kórnik, Gniezno, Poznañ,
Legnica, O�wiêcim oraz zrealizowa³a
projekt � Kapliczki i krzy¿e przy-
dro¿ne Powiatu Strzeleckiego�  w
trzech wersjach jêzykowych. Ponad-
to przeprowadzono lekcje historii w
terenie, konkurs oraz wystawy prac
plastycznych pt. �Zabytki Ziemi
Strzeleckiej�, a tak¿e quiz Wiedzy o
Ziemi Strzeleckiej.

Pe³ny tekst sprawozdañ z po-
szczególnych zadañ znajduje siê na
stronie internetowej www.gazeta.pl/
klasa.

Oczywi�cie nie spoczywamy na
laurach, poniewa¿ zg³osili�my tech-
nika naszej szko³y do kolejnej trze-
ciej edycji wspomnianej akcji. Tym
razem realizacjê zadañ koordynowaæ
bêdzie mgr Grzegorz £ukasik..

Serdecznie dziêkujê i gratulujê
wszystkim uczniom, nauczycielom i
rodzicom uczniów Liceów Profilo-
wanych Zespo³u Szkó³ Zawodowych
Nr 1 w Strzelcach Opolskich, którzy
aktywnie w³¹czyli siê w akcjê �Szko³a
z klas¹�.

Koordynator akcji  w ZSZ Nr 1
Krzysztof Kalisz

c.d. ze str. 1


