
SLO – gan 

    Nr 80 
 

Ważne tematy: 

-Przyznanie stypendium najlepszemu 

uczniowi Przemysławowi Mroczkowskiemu 

- Wizyta uczniów kl. I w Zakładzie Karnym 

w Przytułach Starych  

- Zawody piłki nożnej dziewczyn i chłopców 

- Uzależnienia  

- Przeziębienia  



         Stypendium ucznia 

Przemysława Mroczkowskiego   

 

   W Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce 

odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów 

Prezesa Rady Ministrów. Najzdolniejsi uczniowie z 

Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego oraz 

miejscowości, których teren podlega pod 

ostrołęcką delegaturę kuratorium, zostali 

wyróżnieni i nagrodzeni. Doroczna uroczystość 

zgromadziła uczniów, nauczycieli oraz ich rodziny, 

a także władze miast, przedstawicieli samorządów 

oraz dyrektorów, pracowników jednostek                          



i wydziałów poszczególnych delegatur Kuratorium 

Oświaty w Warszawie. 

Lista uczniów z Ostrołęki, którzy otrzymali 

stypendia Prezesa Rady Ministrów: 

1. Daniel Kaliszewski - uczeń I LO w Ostrołęce, 

2. Bruno Mircevski - uczeń II LO w Ostrołęce, 

3. Kamil Kołakowski - uczeń III LO w Ostrołęce, 

4. Grzegorz Cwaliński - uczeń Liceum Klasycznego 

w Ostrołęce, 

5. Przemysław Mroczkowski - uczeń II SLO w 

Ostrołęce, 

6. Daniel Krystian - uczeń technikum w ZSZ nr 1 w 

Ostrołęce, 

7. Sylwia Wronowska - uczennica technikum ZSZ 

nr 2, 

8. Dominik Wielczyk - uczeń technikum w ZSZ nr 3 

w Ostrołęce, 

9. Patrycja Miecznikowska - uczennica technikum 

ZSZ nr 4 w Ostrołęce. 



 

Wizyta w Zakładzie Karnym  

                

   W dniu 19 listopada 2018r. klasy pierwsze o 

profilu wojskowo - policyjnym odwiedziły Zakład 

Karny w Przytułach Starych. Uczniowie, zanim 

weszli na teren zakładu, zostali poddani kontroli - 

bramka i weryfikacji tożsamości. Funkcjonariusz 

zapoznał uczniów z tradycją i historią służby 

więziennej, jej podstawowymi zadaniami i 

strukturą. Młodzież zapoznała się z podstawowymi 

aktami prawnymi regulującymi działania oraz 

zasadami rekrutacji w szeregi służby więziennej. 

Zwiedzając obiekt Zakładu Karnego, 

wędrowaliśmy korytarzami, widzieliśmy 

spacerniak, cele więzienną, ambulatorium.  



 

Zawody piłki nożnej kobiet 

 i mężczyzn 

 

   W dniach 13-14 i 26-27 listopada 2018 r. odbyły 

się XVII Mistrzostwa Miasta Ostrołęki szkół 

średnich w piłce nożnej kobiet i mężczyzn o 

puchar Prezydenta Miasta Ostrołęki. W zawodach 

systemem „każdy z każdym’’. Obie reprezentacje 

dzielnie walczyły z innymi szkołami, walcząc o 

każdą piłkę czy też o każdą bramkę. Wiadomo, jak 

to w sporcie bywa, na drodze pojawia się czasem 

wiele przeszkód,  niestety niektórych nie dało się 

pokonać. Drużynom nie udało się zdobyć 



czołowych miejsc. Ale i tak gratulujemy i życzymy 

powodzenia w kolejnych zawodach sportowych.   

 

Uzależnienia 

Do głównych i najbardziej nam znanym uzależnień 

należą: 

Alkoholizm - choroba alkoholowa, uzależnienie od 

alkoholu, toksykomania alkoholowa – zaburzenie 

polegające na utracie kontroli nad ilością 

spożywanego alkoholu. 

Nikotynizm- to groźne uzależnienie, które należy 

leczyć. Prowadzi m.in. do nowotworu płuc i jamy 

ustnej, choroby niedokrwiennej serca, a także 

udaru mózgu. Osoby, które używają nikotyny aż 

trzykrotnie częściej umierają nagle. Według WHO 

jest to nałóg, które odpowiada za największą 

liczbę zgonów wśród uzależnionych.  

Narkomania-potoczne określenie odnoszące się 

do uzależnienia od substancji chemicznych, 

wpływających na czynność mózgu. Narkomania 



charakteryzuje się: tzw. głodem narkotycznym. 

przymusem zażywania środków odurzających. 

Przeziębienia 

  
   Istnieje ok. 150 odmian wirusów wywołujących 

przeziębienie. Najbardziej aktywne są rinowirusy 

odpowiedzialne za 10-40 proc. infekcji dróg 

oddechowych. 

   Kichanie jest mechanizmem obronnym 

organizmu. Polega na gwałtownym wypuszczeniu 

z płuc powietrza, którego prędkość może osiągać 

nawet 170 km/h! To automatyczna reakcja 

organizmu, powodująca oczyszczenie nosa z 

bakterii czy pyłków. 

   Przeziębienie wywołują wirusy. Nieodpowiedni 

strój może spowodować wychłodzenie, które 

prowadzi do osłabienia odporności i zwiększenia 



podatności na infekcje. Podobnie działa 

przegrzanie organizmu. 
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