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Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

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

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

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

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
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 Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

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

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

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

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor 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
e-mail: opst@praca.gov.pl

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozosta³e numery  705,  720
Wydzia³ Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718
Wydzia³ Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735

Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo�ciami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 775.
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.

Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespó³ ds. Promocji Powiatu 713
Wydzia³ Rolnictwa i Ochrony �rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Promocji Powiatu
Tel. wew.: 713, 790, 791.
Wydzia³ Inwestycji i Zarz¹dzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54;  077/ 461 23 20;

tel kom. 0604 540 402

Wraz z nadej�ciem lata wzrasta
liczba zatruæ pokarmowych. Sprzyja
temu ³atwo�æ mno¿enia siê bakterii w
wy¿szej ni¿ w innych porach roku
temperaturach powietrza i pojawie-
nie siê much i innych owadów.

Zatruciem nazywamy zespó³ ob-
jawów ¿o³¹dkowo � jelitowych, któ-
rych przyczyn¹ by³o spo¿ycie ¿yw-
no�ci lub p³ynów zawieraj¹cych drob-
noustroje chorobotwórcze, ich toksy-
ny lub toksyczne substancje chemicz-
ne. Zachorowaniom najczê�ciej towa-
rzysz¹ nudno�ci, wymioty, biegunka
i bóle brzucha.

Czynniki wywo³uj¹ce zatrucia
mog¹ byæ bardzo ró¿ne, od bakterii
poprzez wirusy, riketsje, paso¿yty,
pierwotniaki, toksyny zwierzêce i ro-
�linne po zanieczyszczenia chemicz-
ne.

Czêsto przyczyn¹ zatruæ jest pa-
³eczka Salmonella. Jej �ród³em s¹
produkty pochodzenia zwierzêcego:
miêso, mleko, jaja. Cz³owiek chory 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¿ owa-
dy, dlatego tak wa¿ne jest chronienie
¿ywno�ci przed kontaktem z nimi.

Równie¿ nieprawid³owe przecho-
wywanie ¿ywno�ci  doprowadza do
szybkiego namna¿ania siê pa³eczek,
szczególnie w sa³atkach, kremach, lo-
dach.

Nale¿y te¿ pamiêtaæ o tym by w
naszych lodówkach miêso, drób czy
jaja nie styka³y siê  z potrawami, któ-
re jemy na surowo.

Salmonella ginie w wysokich tem-
peraturach, dlatego ¿ywno�æ po ugo-
towaniu lub usma¿eniu jest bezpiecz-
na. Je¿eli natomiast potrzebujemy su-
rowych jaj trzeba je koniecznie do-
k³adnie umyæ i na ok. 10 sekund zanu-
rzyæ 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 za-
burzenia gospodarki wodno-elektro-
litowej, odwodnienia, w skrajnych
przypadkach niewydolno�ci kr¹¿enia.
Szczególnie niebezpieczne s¹ u nie-
mowl¹t, ma³ych dzieci i osób w pode-
sz³ym wieku lub z obni¿on¹ odpor-
no�ci¹, u których rozwin¹æ siê mo¿e
zaka¿enie uk³adowe � bakterie docie-
raj¹ do krwi i narz¹dów wewnêtrz-
nych powoduj¹c np. zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, ropnie p³uc
i inne ciê¿kie schorzenia.

Znacznie rzadziej zdarzaj¹ siê za-
trucia pokarmowe spowodowane
przez gronkowce.

�ród³em zaka¿enia s¹ ludzie ze
zmianami ropnymi na skórze lub (rza-
dziej ) bezobjawowi nosiciele gron-
kowców.  Przenosz¹ oni bakterie na
produkty ¿ywno�ciowe, w których
to produktach zw³aszcza wêglowoda-
nowych (ciastka, kremy, galaretki)
gronkowce namna¿aj¹ siê  bardzo
³atwo.Toksyny wytwarzane przez
gronkowce, powoduj¹ce zachorowa-
nia, s¹ bardzo odporne na czynniki
zewnêtrzne � gin¹ dopiero po ponad
pó³godzinnym gotowaniu.

Objawy zatrucia wystêpuj¹ ju¿
po 1 do 6 godzin od spo¿ycia ska¿o-

Zatrucia pokarmowe
nej potrawy, a przebieg choroby jest
burzliwy, ostry. Mog¹ pojawiæ siê
dreszcze i gor¹czka.

Mniej znan¹ bakteri¹, ale ostatnio
czêsto goszcz¹c¹ na naszych sto³ach
przez co te¿ bardzo medialn¹ jest Yer-
sinia .

Bakteriami Yersinii najczê�ciej
mo¿na zakaziæ siê jedz¹c surowe lub
niedogotowane miêso wieprzowe.
Dlatego, urz¹dzaj¹c letnie grillowanie
trzeba pamiêtaæ, aby miêso piec d³u-
go, tak, aby nie by³o krwiste. Karków-
ka mo¿e byæ pe³na pa³eczek Yersinia
nawet je�li wcze�niej by³a przecho-
wywana w lodówce. Bakterie mno¿¹
siê w ¿ywno�ci nawet w temperatu-
rze czterech stopni Celsjusza.

No�nikiem Yersinii mo¿e te¿ byæ
niepasteryzowane mleko, zaka¿one
produkty ro�linne przechowywane
d³ugo w ch³odni (mro¿onki), zanie-
czyszczona odchodami zwierz¹t
woda.

Objawy zaka¿enia czasem przy-
pominaj¹ zwyk³e zatrucie pokarmo-
we. Pojawia siê biegunka ( nawet z
domieszk¹ krwi), gor¹czka i bóle brzu-
cha. Czêsto bóle brzucha bardzo przy-
pominaj¹ objawy zapalenia wyrostka
robaczkowego. Czêsto temu zatruciu
towarzysz¹ zapalenia stawów, zmia-
ny na skórze.

W tym roku na Opolszczy�nie
odnotowano 18 przypadków zacho-
rowañ wywo³anych przez Yersinia.

Jest jeszcze wiele  innych czyn-
ników wywo³uj¹cych zatrucia pokar-
mowe. Wymieniê kilka. Powszechnie
wystêpuj¹ce, wysoce zaka�ne  rota-
wirusy, szczególnie gro�ne dla nie-
mowl¹t i dzieci. Do zaka¿enia docho-
dzi poprzez kontakt z osob¹ chor¹
lub przez styczno�æ ze ska¿onymi
przedmiotami.

Infekcja rotawirusowa rozwija siê
szybko ( 24-48 godzin ). Biegunce i
wymiotom towarzyszy gor¹czka.
Ma³e dziecko ³atwo ulega odwodnie-
niu w  wyniku tych objawów.

Temu zaka¿eniu mo¿na zapobie-
gaæ szczepi¹c maluchy szczepionk¹
przeciw rotawirusom.

Jak powszechne s¹ to wirusy
mo¿e �wiadczyæ liczba zaka¿eñ. W
roku 2008 na biegunki rotawirusowe
na Opolszczy�nie zachorowa³o 238
osób, g³ównie dzieci.

Escherichia coli s¹ nam na ogó³
przyjazne. Spotyka siê je w jelicie
cz³owieka i zwierz¹t, jak równie¿ w
glebie i wodzie , gdzie trafiaj¹ z wyda-
linami. Stanowi¹ one nasz¹ naturaln¹
florê bakteryjn¹, odpowiadaj¹ np. za
produkcjê witamin z grup B i K .

Ale spotyka siê te¿ szczepy po-
woduj¹ce biegunki. �ród³em zaka¿e-
nia jest cz³owiek i zwierzêta  bêd¹ce
nosicielami szczepów chorobotwór-
czych, pochodz¹cych zwykle z kra-
jów gor¹cych jak Afryka, Indie, Mek-
syk.

E.coli ginie po 20 minutach ogrze-
wania w temperaturze 60 stopni C,
ale w ni¿szych temperaturach i odpo-
wiedniej wilgotno�ci  mo¿e utrzymy-
waæ siê miesi¹cami.

Escherichia coli mo¿esz zaraziæ
siê jedz¹c surowe warzywa i  owoce 
lub pij¹c nieprzegotowan¹ wodê. Ob-
jawy wystêpuj¹ ju¿ po 12 - 72 godzi-
nach od zaka¿enia, a s¹ to wymioty,
biegunka oraz kurczowe bóle brzucha.

Zazwyczaj uprzykrzaj¹ nam ¿ycie
przez oko³o 10 dni.

Zatrucie jadem kie³basianym
wywo³uje toksyna Clostridium botu-
linum. Jej �ród³em jest ¿ywno�æ, w
której dosz³o do wytworzenia toksy-
ny po nieprawid³owej obróbce ter-
micznej, �le zakonserwowana, prze-
chowywana poza urz¹dzeniami
ch³odniczymi, szczególnie w herme-
tycznych opakowaniach. Czêsto za-
trucia spowodowane s¹ spo¿yciem
potraw konserwowanych sposobem
domowym tzw. wekami.

Postaæ pokarmowa tej choroby
zaczyna siê najczê�ciej wymiotami,
biegunk¹, sucho�ci¹ w jamie ustnej.
Okres wylêgania to �rednio od 6 go-
dzin do 10 dni.

W I pó³roczu tego roku odnoto-
wano te¿ w naszym województwie
29 przypadków zaka¿eñ jelitowych
o nieustalonej etiologii.

Wszystkie wymienione wy¿ej
patogeny, to nie jedyne zagro¿enie.
Bakterie, wirusy i inne paso¿yty
mog¹ bytowaæ nie tylko w mleku,
miêsie, jajach, ale te¿ w pieczywie
(ple�nie), warzywach, owocach (upra-
wy niekiedy podlewane s¹ nieprawi-
d³owo przygotowanym naturalnym

nawozem ze zwierzêcych odchodów)
i wszelkich innych potrawach,  na któ-
re przeniesiemy je niemytymi rêkami
czy na niedomytym sprzêcie.

Tak wiêc to czy ulegniemy zatru-
ciu w du¿ej mierze zale¿y od nas sa-
mych. W kuchni trzeba pamiêtaæ o
czyszczeniu sto³u, desek do krojenia
miêsa, myciu narzêdzi po przygoto-
waniu poszczególnych potraw.  Nie
mo¿na kroiæ miêsa na jednej desce lub
tym samym no¿em razem z warzy-
wami spo¿ywanymi na surowo. Trze-
ba te¿ pamiêtaæ o umyciu r¹k po do-
tykaniu miêsa, aby nie przenie�æ za-
razków na inne potrawy lub sprzêty
kuchenne. Nie nale¿y gromadziæ brud-
nych naczyñ w zlewozmywakach.
Wa¿ne jest têpienie much, mrówek czy
karaluchów. Lodówka jest równie¿
�wietnym miejscem dla rozwoju bak-
terii. Latem szczególnie trzeba o ni¹
dbaæ.

Nie wolno zapominaæ o zachowa-
niu higieny w toaletach. Czêsto odka-
¿aæ zarówno muszlê i sedes,
a tak¿e pod³ogi.

Przestrzegaj¹c podstawowych
zasad higieny mamy szansê unikn¹æ
zaka¿eñ pokarmowych i cieszyæ siê
gor¹cym latem bez ograniczeñ.

Bogus³awa Grela

Organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i m³odzie¿y szkolnej s¹ obo-
wi¹zani do zapewnienia bezpiecznych
warunków wypoczynku i w³a�ciwej
opieki wychowawczej. Ponadto orga-
nizator ma obowi¹zek zatrudniæ od-
powiednio przygotowan¹ kadrê pe-
dagogiczn¹.

Placówka wypoczynku mo¿e
podj¹æ dzia³alno�æ wówczas, kiedy or-
ganizator przedstawi kuratorowi
o�wiaty w³a�ciwemu ze wzglêdu na
lokalizacjê placówki nastêpuj¹ce do-
kumenty:
- kartê kwalifikacyjn¹ obiektu (nie

dotyczy obozów wêdrownych
oraz form wypoczynku organizo-
wanych poza granicami RP),

- dane dotycz¹ce kwalifikacji pra-
cowników pedagogicznych i kie-
rownika placówki wypoczynku,
a tak¿e informacje o kwalifikacjach
pracowników medycznych prze-
widzianych do zatrudnienia,

- informacjê na temat formy wypo-
czynku, liczby turnusów, czasu
ich trwania oraz liczby uczestni-
ków,

- program pracy z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹,

- w przypadku obozów wêdrow-
nych - przebieg trasy.
Organizator wypoczynku winien

uzyskaæ zgodê w³a�ciwego terenowo:
- burmistrza-wójta
- pañstwowego inspektora sanitar-

nego
- komendanta stra¿y po¿arnej.

Potwierdzeniem braku nieprawi-
d³owo�ci w zakresie warunków zdro-
wotnych w kontrolowanym o�rodku
wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y
jest podpis i pieczêæ pañstwowego

powiatowego inspektora sanitarnego
lub pracownika przez niego upowa¿-
nionego w karcie kwalifikacyjnej
obiektu, któr¹ organizator wypoczyn-
ku jest obowi¹zany przedstawiæ w
Kuratorium O�wiaty, celem wpisania
w rejestrze organizatorów wypoczyn-
ku w terminie 14 dni przed rozpoczê-
ciem pierwszego turnusu.

Kartê kwalifikacyjn¹ obiektu or-
ganizator wypoczynku winien przed-
stawiæ na pro�bê ka¿dej instytucji
kontroluj¹cej, czy te¿ rodzica, b¹d�
opiekuna uczestnika wypoczynku.

Odpowiednio wype³niona karta
kwalifikacyjna i potwierdzona przez
osoby odpowiedzialne za przeprowa-
dzenie kontroli, stanowi gwarancjê, ¿e
placówka zosta³a zg³oszona i znajdu-
je siê pod nadzorem w³a�ciwych or-
ganów.

Na terenie dzia³alno�ci Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej obecnie zakwalifikowa-
no trzy obiekty do wypoczynku:
1. �wietlica Wiejska w Rozmie-

rzy przy ul. Wyzwolenia 11
2. �wietlica Wiejska w Kad³ubie

przy ul. Powstañców �l. 28
3. Szkolne Schronisko M³odzie-

¿owe w Górze �w. Anny przy
ul. Szkolnej 1
Szczegó³owe wymagania doty-

cz¹ce organizacji placówek wypo-
czynku dla dzieci i m³odzie¿y okre�la
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji
Narodowej z 21 stycznia 1997r. w
sprawie warunków, jakie musz¹ spe³-
niaæ organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e
zasad jego organizowania i nadzoro-
wania. (Dz. U z1997r. Nr 12, poz.67,
zm. Dz. U. z 1997r. Nr 18, poz. 102).

Wymagania dotycz¹ce
organizacji placówek

wypoczynku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelcach Op. informuje


