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 Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje

¿e w dniu 10 sierpnia 2010 roku o godzinie 10oo w siedzibie Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad na II piêtrze odbêd¹
siê rokowania w celu sprzeda¿y nieruchomo�ci Powiatu Strzeleckiego, po-
³o¿onej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów �l¹skich, niezabudowa-
nej. Nieruchomo�æ oznaczona jest numerem dzia³ki 5049/17 o powierzchni
0,0650 z mapy 15, a wpisana jest w ksiêdze wieczystej nr 46595 prowa-
dzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich. W planie zagospoda-
rowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod us³ugi handlu, gastro-
nomii i rzemios³a nieuci¹¿liwego. Obecnie nieruchomo�æ jest przedmiotem
dzier¿awy do dnia 2 grudnia 2010 roku.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci � 57 600,00 z³.
Do ceny sprzeda¿y dolicza siê 22 % podatek VAT.
W celu sprzeda¿y nieruchomo�ci przeprowadzono dwa przetargi ustne,
nieograniczone w dniach : 8 stycznia 2010 roku  i  19 maja 2010 roku.
Przed przyst¹pieniem do rokowañ nale¿y wp³aciæ  zaliczkê w kwocie
3 000,00 z³  tytu³em zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia siê
od zawarcia umowy, w terminie do dnia 6 sierpnia 2010 r. na konto Staro-
stwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Le�nica,
Oddzia³ Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007
0006.
Pisemne zg³oszenie udzia³u w rokowaniach sk³ada siê do dnia 6 sierpnia
2010 r. w kancelarii Starostwa, w zamkniêtej kopercie, z dopiskiem na
kopercie : �Rokowania � dzia³ka 5049/17�.
Zg³oszenie winno zawieraæ :
a) imiê, nazwisko, adres lub nazwê firmy z jej siedzib¹,
b) datê sporz¹dzenia zg³oszenia,
c) o�wiadczenie o zapoznaniu siê z warunkami rokowañ i przyjêciu ich

bez zastrze¿eñ,
d) proponowan¹ cenê i sposób jej zap³aty.
Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ kopiê dowodu wp³aty zaliczki.
Nabywca nieruchomo�ci ponosi tak¿e koszt wyceny nieruchomo�ci w
kwocie 488,00 z³ oraz koszty wynikaj¹ce z zawarcia umowy notarialnej.
Zastrzega siê prawo zamkniêcia rokowañ bez wybrania nabywcy nierucho-
mo�ci.

Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomo�ciami,

pod numerem telefonu 77-4401-740 lub 77-4401-737.

 Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje

¿e w dniu 10 sierpnia 2010 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad na II piêtrze odbêd¹
siê rokowania w celu sprzeda¿y nieruchomo�ci Powiatu Strzeleckiego, po-
³o¿onej w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów �l¹skich, niezabudowa-
nej. Nieruchomo�æ oznaczona jest numerem dzia³ki 5049/16 o powierzchni
0,2888 z mapy 15, a wpisana jest w ksiêdze wieczystej nr 46595 prowa-
dzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich. W planie zagospoda-
rowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod gara¿e i parkingi.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci � 81 000,00 z³.
Do ceny sprzeda¿y dolicza siê 22 % podatek VAT.
W celu sprzeda¿y nieruchomo�ci przeprowadzono dwa przetargi ustne,
nieograniczone w dniach : 8 stycznia 2010 roku  i  19 maja 2010 roku.
Przed przyst¹pieniem do rokowañ nale¿y wp³aciæ  zaliczkê w kwocie
5 000,00 z³ tytu³em zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia siê
od zawarcia umowy, w terminie do dnia 6 sierpnia 2010 r. na konto Staro-
stwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Le�nica,
Oddzia³ Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007
0006.
Pisemne zg³oszenie udzia³u w rokowaniach sk³ada siê do dnia 6 sierpnia
2010 r. w kancelarii Starostwa, w zamkniêtej kopercie opatrzonej dopi-
skiem �Rokowania � dzia³ka 5049/16�.
Zg³oszenie winno zawieraæ :
a) imiê, nazwisko, adres lub nazwê firmy z jej siedzib¹,
b) datê sporz¹dzenia zg³oszenia,
c) o�wiadczenie o zapoznaniu siê z warunkami rokowañ i przyjêciu ich

bez zastrze¿eñ,
d) proponowan¹ cenê i sposób jej zap³aty.
Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ kopiê dowodu wp³aty zaliczki.
Nabywca nieruchomo�ci  ponosi tak¿e koszt wyceny nieruchomo�ci w
kwocie 488,00 z³ oraz koszty wynikaj¹ce z zawarcia umowy notarialnej.
Zastrzega siê prawo zamkniêcia rokowañ bez wybrania nabywcy nierucho-
mo�ci.

Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomo�ciami,

pod numerem telefonu 77-4401-740 lub 77-4401-737.

wodnieniu. Jak powszechne s¹ to wirusy, mo¿e �wiadczyæ liczba zaka¿eñ. W roku
2009 na biegunki rotawirusowe na Opolszczy�nie zachorowa³o 499 osób, g³ównie
dzieci. Temu zaka¿eniu mo¿na zapobiegaæ szczepi¹c maluchy szczepionk¹ prze-
ciwko rotawirusom.

Na zachorowania na wirusowe zapalenie w¹troby  typu A s¹ w szczególno-
�ci nara¿one osoby podró¿uj¹ce, gdy¿ wirus najczê�ciej �grasuje� w Afryce i Azji.
Wirus szerzy siê g³ównie drog¹ pokarmow¹, przez zaka¿one produkty ¿ywno�cio-
we - warzywa, owoce, owoce morza nie poddane skutecznej obróbce termicznej,
wodê. Aby ustrzec siê ¿ó³taczki pokarmowej (WZW typu A) nale¿y przestrzegaæ
podstawowych zasad higieny, ale nikt nie zagwarantuje nam, ¿e nawet w najlep-
szym hotelu podana nam wykwintna sa³atka nie by³a przyrz¹dzana przez kucharza,
który przed chwil¹ wyszed³ z toalety nie myj¹c r¹k, a jest nosicielem wirusa. Tak
wiêc przede wszystkim szczepi¹c siê przeciwko wirusowemu zapaleniu w¹troby
typu A uchronimy siê przed zaka¿eniem.  Dwie dawki szczepionki daj¹ odporno�æ
na ca³e ¿ycie.

Zaszczepiæ  siê mo¿na równie¿ przeciwko durowi brzusznemu, któr¹ to
chorobê wywo³uje jeden z typów Salmonella Nie jest to odporno�æ 100-procento-
wa, ale gwarantuje ³agodny przebieg choroby w przypadku zaka¿enia.

Ostatnio czêsto �go�ci� na naszych sto³ach Yersinia i Campylobacter. Bak-
teriami  najczê�ciej mo¿na zakaziæ siê, jedz¹c surowe lub niedogotowane miêso
wieprzowe. Dlatego urz¹dzaj¹c letnie grillowanie trzeba pamiêtaæ, aby miêso piec
d³ugo, tak aby nie by³o krwiste. Karkówka mo¿e byæ pe³na pa³eczek Yersinia,
nawet je�li wcze�niej by³a przechowywana w lodówce. Z kolei Campylobac-
ter bytuje najchêtniej w drobiu. Bakterie mno¿¹ siê w ¿ywno�ci nawet w tempera-
turze 4oC. No�nikiem bakterii Yersinia i Campylobakter  mo¿e te¿ byæ niepastery-
zowane mleko, zaka¿one produkty ro�linne przechowywane d³ugo w ch³odni (mro-
¿onki), zanieczyszczona odchodami woda. Objawy zaka¿enia czasem przypomi-
naj¹ zwyk³e zatrucie pokarmowe. Pojawia siê biegunka (nawet z domieszk¹ krwi),
gor¹czka i bóle brzucha, które bardzo przypominaj¹ objawy zapalenia wyrostka
robaczkowego.  Czêsto temu zatruciu towarzyszy zapalenie stawów, zmiany na
skórze.

O zatruciach pa³eczkami Salmonella powiedziano ju¿ chyba wszystko, ale
nadal wywo³uje ona choroby i warto przypomnieæ podstawowe wiadomo�ci. Jej
�ród³em s¹ produkty pochodzenia zwierzêcego: miêso, mleko, jaja. Cz³owiek cho-
ry lub nosiciel wydala pa³eczki z ka³em i je�li nie przestrzega zasad higieny, mo¿e
przenosiæ je na produkty spo¿ywcze. Roznosicielami zarazków s¹ te¿ owady, dlate-
go tak wa¿ne jest chronienie ¿ywno�ci przed kontaktem z nimi. Równie¿ nieprawi-
d³owe przechowywanie ¿ywno�ci  doprowadza do szybkiego namna¿ania siê pa³e-
czek, szczególnie w sa³atkach, kremach, lodach. Nale¿y te¿ pamiêtaæ o tym by w
naszych lodówkach miêso, drób czy jaja nie styka³y siê z produktami, potrawami,
które spo¿ywamy na surowo. Salmonella ginie w wysokich temperaturach, dlatego
¿ywno�æ po ugotowaniu lub usma¿eniu jest bezpieczna. Je¿eli natomiast potrzebu-
jemy surowych jaj trzeba je koniecznie dok³adnie umyæ i na ok. 10 sekund zanurzyæ
we wrz¹tku. Jednak latem lepiej zast¹piæ swojski majonez �kupnym�, a ciasta z
kremem np. biszkoptem z truskawkami. Objawy choroby mog¹ pojawiæ siê od
kilku godzin do 7 dni od po¿ycia ska¿onej potrawy i prowadziæ do zaburzenia
gospodarki wodno-elektrolitowej, odwodnienia, w skrajnych przypadkach niewy-
dolno�ci kr¹¿enia. Szczególnie niebezpieczne s¹ u niemowl¹t, ma³ych dzieci i osób
w podesz³ym wieku lub z obni¿on¹ odporno�ci¹, u których rozwin¹æ siê mo¿e
zaka¿enie uk³adowe � bakterie docieraj¹ do krwi i narz¹dów wewnêtrznych powo-
duj¹c np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ropnie p³uc i inne ciê¿kie scho-
rzenia.

Gro�nym dla nas jest tak¿e gronkowiec z³ocisty, a raczej produkowana przez
niego toksyna. Szczególnie uwa¿aæ nale¿y na produkty rozmro¿one i ponownie
zamro¿one, np. lody. Objawy zatrucia, tj. gor¹czka, wymioty i bóle brzucha mog¹
wyst¹piæ ju¿ po pó³ godzinie. By ustrzec siê  zatrucia trzeba zwróciæ uwagê na
wygl¹d kupowanych lodów. Sprawdziæ nale¿y czy polewa nie jest uszkodzona, czy
powierzchnia lodów jest równa, czy lody nie s¹ pokryte szronem, czy nie ma
�ladów sp³ywania lodów po �ciankach opakowania. Nale¿y równie¿ wiedzieæ ¿e
gronkowiec mo¿e wystêpowaæ w ciastach z kremem, wêdlinach,  majone-
zie, drobiu.

Je�li mowa o zatruciach pokarmowych nie sposób nie wspomnieæ o zatruciach
grzybami. Zapowiada siê obfituj¹cy w grzyby sezon. Zbieraj¹c je nale¿y kierowaæ
siê zasad¹ � je�li nie znam grzyba, nie jestem pewny, ¿e jest jadalny,  to go nie
zrywam. Natomiast podstawow¹ zasad¹ przy zatruciu grzybami jest jak najszybsze
pozbycie siê toksyn z organizmu � wywo³anie wymiotów, biegunki i jak najszybsze
dotarcie do lekarza.

Kiedy pogoda nie szczêdzi deszczu i podtopieñ, a ciep³o i wilgoæ w sposób
szczególny wp³ywaj¹ na rozwój bakterii chorobotwórczych jeste�my bardziej ni¿
zwykle nara¿eni na zatrucia pokarmowe. By im zapobiec powinni�my przestrzegaæ
kilku zasad:
- jak najczê�ciej myæ rêce, koniecznie po wyj�ciu z toalety i przed przygotowa-

niem posi³ków,
- mleko, jaja, miêso przechowywaæ oddzielnie � uniknie siê przenoszenia na

inne produkty szkodliwych  substancji,
- zwracaæ uwagê na datê wa¿no�ci produktów, na stan opakowania � czy nie jest

pomiête, uszkodzone, czy nie nosi �ladów rozmro¿enia,
- unikaæ picia nieprzygotowanej wody z kranu,
- produkty ³atwo psuj¹ce siê przechowaæ  w lodówce.

Je¿eli mimo zachowania �rodków ostro¿no�ci nie ustrzegli�my siê zatrucia
pamiêtajmy, by nawadniaæ organizm - piæ czêsto, ma³ymi porcjami. Wyelimino-
waæ nale¿y mocn¹ herbatê, kawê, napoje gazowane, alkohol. Nie nale¿y zapobie-
gaæ wymiotom, ale przy tym du¿o piæ, aby siê nie odwodniæ. Unikaæ potraw
ciê¿kostrawnych, t³ustych, sma¿onych, wêdzonych, ostrych przypraw, produktów
w zalewie octowej. Spo¿ywaæ kleiki ry¿owe, sucharki, stopniowo rozszerzaj¹c dietê
o  chude sery, gotowane miêso drobiowe. Przyjmowaæ leki zaordynowane przez
lekarza.

Bogus³awa Grela
PSSE w Strzelcach Op.

Zatrucia pokarmowe �
czy mo¿na ich unikn¹æ?
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