
P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

11 LIPCA � SOBOTA � PARK MIEJSKI

18.00 - 19.00 - koncert zespo³u Contex z Jaryszowa
19.00 � 20.00 - koncert zespo³u rockowego Cri du chat z Katowic
19.00 - 1.00 - zabawa taneczna z zespo³em Contex z Jaryszowa

12 LIPCA � NIEDZIELA � PARK MIEJSKI

15.00- 17.30 -  PROGRAM ARTYSTYCZNY:
- zespó³ tañca indiañskiego -  Catawba z Wa³brzycha
- zespó³ taneczny Cuxy i Hexy z  O�rodka Kultury w Uje�dzie
- zespó³ taneczny Konie -  Orian Show z Kêdzierzyna-Ko�la
- chór z Lobenstein � miasta partnerskiego Ujazdu
- zespó³ �piewaczy  Frohsin z Ujazdu
- zespó³ tañca indiañskiego  Catawba

17.30 - 18.00 � CZÊ�Æ OFICJALNA:
- polonez w wykonaniu m³odzie¿y, zaproszonych go�ci i mieszkañców
- wyst¹pienie Burmistrza Ujazdu i zaproszonych go�ci

18.00 - c.d. CZÊ�CI ARTYSTYCZNEJ:
- tañce country � zespó³ Catawba z Wa³brzycha
- gry i zabawy w stylu western
19.00 - 20.30 - biesiada z kabaretem Derkacz
20.30 - 22.00 - zabawa z zespo³em Starter z Zimnej Wódki
22.00 - 22.20 -  widowisko �wietlne -  Neon Show
22.30 - 1.00   -  c.d. zabawy tanecznej
1.00 -   zakoñczenie obchodów

DODATKOWE   ATRAKCJE:

- przeja¿d¿ki ciuchci¹ po mie�cie i okolicy
- letnia Redakcja NTO - rajd rowerowy po okolicy, który poprowadz¹
dziennikarze NTO. Po zakoñczeniu rajdu wspólne zdjêcie uczestników
- wioska indiañska,
- zrêczno�ciowe konkursy indiañskie,
- konkursy i zabawy country,
- warsztaty rêkodzie³a  Indian,
- weso³e miasteczko,
- motory czteroko³owe
- wystawa fotografii � Ujazd w obiektywie

Organizatorzy zapewniaj¹ namiot biesiadny, stoiska gastronomiczne

Serdecznie zapraszamy

PROGRAM
Dni Ziemi Ujazdowskiej

Rozpoczê³y siê wakacje okres gril-
lowania, przyjêæ okoliczno�ciowych
oraz wyjazdów na biwaki . Nale¿y jed-
nak pamiêtaæ o tym ¿e jest to równie¿
okres sprzyjaj¹cy psuciu siê ¿ywno�ci.
Z³y stan mikrobiologiczny ¿ywno�ci
mo¿e byæ ogromnym zagro¿eniem dla
zdrowia i ¿ycia wyp³ywaj¹cym z zatruæ i
zaka¿eñ pokarmowych

O zatruciu pokarmowym mówi-
my wtedy gdy objawy chorobowe wy-
wo³ane s¹ przez toksyny bakteryjne
wytworzone w ¿ywno�ci, natomiast
przez pojêcie zaka¿enie pokarmowe
rozumiemy schorzenie wywo³ane przez
chorobotwórcze bakterie namna¿aj¹ce
siê w psuj¹cej siê ¿ywno�ci.

Czynnikami wp³ywaj¹cymi na stan
mikrobiologiczny produktów ¿ywno-
�ciowych s¹:
- zaka¿enie surowca fekaliami, zie-
mi¹,
- niedok³adna obróbka wstêpna su-
rowców,
- brak higieny produkcji ¿ywno�ci
oraz higieny osobistej pracownika,
- niew³a�ciwy sposób przechowywa-
nia ¿ywno�ci,
- brak higieny osobistej podczas spo-
¿ywania posi³ku.

Najczêstszymi bakteriami bêd¹cy-
mi przyczyn¹ zatruæ s¹:  Salmonella, Sta-
phylococcus ureus, Clostridium botuli-
num, Camphylobacter jejuni, Escheri-
chia coli, Yersinia Enterocolitica, Li-
steria monocytogenes, ,Bacillus cereus.
* Zaka¿enie pa³eczk¹ Salmonella
wywo³uje salmonellozy, które wystêpuj¹
w postaci zatruæ pokarmowych. Naj-
czêstszymi �ród³ami zaka¿enia s¹ pro-
dukty bia³kowe tj. miêso i jego przetwo-
ry (szczególnie miêso mielone), wyro-
by garma¿eryjne, jaja i jego przetwory
(kremy z  dodatkiem surowych jaj, lody,
majonezy, sa³atki). Zaka¿enie produk-
tów spo¿ywczych mo¿e byæ dwojakie,
albo gdy produkty pochodz¹ od chore-
go zwierzêcia, albo spowodowane wsku-
tek zanieczyszczenie produktów przez
gryzonie, owady lub ludzi bêd¹cych no-
sicielami. Choroba rozwija siê w ci¹gu
12 -24 godzin objawiaj¹c siê nudno�cia-

Zatrucia pokarmowe
� mo¿na ich unikn¹æ!!!

mi, wymiotami, gor¹czk¹, bólami g³o-
wy i brzucha, biegunkami.
* Kolejn¹ bakteri¹ wywo³uj¹c¹ po-
wa¿ne zatrucia pokarmowe jest Staphy-
lococcus aureus wytwarzaj¹ca entero-
toksynê gronkowcow¹ dzia³aj¹c¹ po-
budzaj¹co na o�rodek wymiotny w
mózgu oraz na wzmo¿on¹ perystalty-
kê jelit. Zatrucia wynikaj¹ ze spo¿ywa-
nia pokarmów (np. miêso, mleko i jego
produkty, kremy jajeczne) niew³a�ci-
wie przechowywanych, np. rozmro¿o-
ne i ponownie zamro¿one lody, pro-
dukty spo¿ywcze d³ugo przetrzymywa-
ne w temperaturze pokojowej lub nie-
w³a�ciwej higieny przy przygotowywa-
niu posi³ków. Objawy chorobowe poja-
wiaj¹ siê bardzo szybko bo ju¿ po 0,5 -
3 godzin po spo¿yciu zaka¿onego po-
si³ku i s¹ bardzo gwa³towne.
* Bardzo powa¿ne zatrucia powodu-
je laseczka Clostridium botulinum po-
tocznie zwana jadem kie³basianym. Jest
to bardzo gro�na dla zdrowia i ¿ycia
toksyna dzia³aj¹ca na obwodowy uk³ad
nerwowy , o�rodki ruchowe w rdzeniu
krêgowym. Ju¿ niewielka ilo�æ jest
�mierteln¹ dawk¹ dla cz³owieka. Dlate-
go nale¿y w okresie letnim unikaæ ró¿-
nego rodzaju konserw, w szczególno�ci
tych z wypuk³ymi wieczkami tzw. bom-
ba¿em, produktów wekowanych (pod-
czas otwierania s³oika lub butelki nale-
¿y zwróciæ uwagê na charakterystycz-
ne pstrykniêcie wieczka, �wiadcz¹ce o
prawid³owym sposobie zabezpieczenia
przed zepsuciem), ¿ywno�ci w opako-
waniach odpowietrzonych w szczegól-
no�ci miêsnych oraz dbaæ o odpowied-
nie przechowywanie miêsa i wêdlin (w
temp. od 2 do 4° C). Objawy chorobo-
we pojawiaj¹ siê 12 � 24 godzin - s¹ to
nudno�ci, bóle g³owy, wymioty, os³a-
bienie, biegunka, zaburzenia wzroku,
pora¿enie dróg oddechowych , pora¿e-
nie miê�ni jêzyka, a nawet zaburzenia
akcji serca.
* Innym patogenem wywo³uj¹cym
zaka¿enia bakteryjne jest Campylobac-
ter jejuni. Do zaka¿enia dochodzi po-
przez spo¿ycie surowych, niedogoto-
wanych lub niedopieczonych produk-

tów ¿ywno�ciowych, a tak¿e przez bez-
po�redni kontakt z zaka¿onymi zwie-
rzêtami. Okres wylêgania trwa do 7 dni
jednak najczê�ciej jest to 2 � 4 dni. .
Nieswoisty proces zapalny obejmuje
jelita.  Klinicznie zaka¿enie manifestuje
siê biegunk¹, os³abieniem, gor¹czk¹ i
bólami brzucha. Choroba ma tendencjê
do samoustêpowania w ci¹gu tygodnia,
a nawroty s¹ rzadkie. Potwierdzeniem
zaka¿enia jest wynik posiewu labora-
toryjnego. Mo¿liwy jest krótki okres
nosicielstwa.
* Pozosta³e zatrucia pokarmowe
mog¹ byæ wywo³ane równie¿ przez en-
terotoksyczne szczepy Escherichia
coli, Yersinia enterocolica, rzadko Clo-
stridium perfrigens czy Bacillus cereus.
Okres wylêgania dla powy¿szych zaka-
¿eñ wynosi do 3 dni. W obrazie kli-
nicznym wystêpuj¹ biegunki, niekiedy
z domieszk¹ krwi, bóle brzucha, wy-
mioty, gor¹czka, bóle g³owy. Terapia
opiera siê na nawodnieniu i korekcji
zaburzeñ elektrolitowych.

Aby unikn¹æ zatruæ pokarmo-
wych pamiêtajmy, ¿e odpowiednia
profilaktyka pozwala zminimalizowaæ
ryzyko ich wyst¹pienia. Nale¿y stoso-
waæ siê do podstawowych zasad higie-
ny osobistej, zawsze myæ rêce przed
jedzeniem oraz przyrz¹dzaniem po-
traw, dok³adnie myæ produkty ¿ywno-
�ciowe (owoce, warzywa, miêso). War-
to zwracaæ uwagê na warunki przecho-
wywania ¿ywno�ci w temperaturach i
miejscach deklarowanych przez produ-
centa oraz podawany na opakowaniach
produktów termin przydatno�ci do
spo¿ycia. Ponadto nie dopuszczalne jest
rozmra¿anie i powtórne zamra¿anie
¿ywno�ci, np. lodów, miêsa, mro¿onek.
Nale¿y unikaæ spo¿ywania lodów i cia-
stek pochodz¹cych od nieznanych wy-
twórców i przygodnych sprzedawców.

Nie pozostawajmy bierni! Jako
konsumenci zwracajmy w skle-
pach uwagê na sposób przechowy-
wania produktów ¿ywno�ciowych.

Katarzyna Krêpa
PSSE w Strzelcach Op.

W trakcie wakacji Stowarzyszenie
�Siedlisko� organizuje integracyjny
obóz wêdrowny, którego zasadniczym
celem jest przej�cie �Szlakiem Orlich
Gniazd�. W dniach od 18.07 do
26.07.2009 r. m³odzie¿ niepe³nospraw-
na  intelektualnie wraz z uczniami szkó³
ponadgminazjalnych powiatu strzelec-
kiego zapoznaj¹ siê  ze szlakiem �re-
dniowiecznych warowni.

G³ównym za³o¿eniem projektu
�Tropem Orlich Gniazd� jest popula-
ryzacja w�ród uczestników obozu  tu-
rystyki i aktywnego spêdzania wolne-
go czasu. Niemniej wa¿nym celem jest
wykorzystanie tej sytuacji w celach edu-
kacyjnych. Odwo³uj¹c siê do konkret-
nych sytuacji zamierzamy przybli¿yæ
zagadnienia historyczne zwi¹zane ze
szlakiem �redniowiecznych zamków
obronnych: napotkane na trasie obiek-
ty oraz prezentacje legend, opowie�ci,
przystêpne szkice historyczne zwiedza-
nych obiektów przygotowane przez li-
cealistów.

Drugim wa¿nym za³o¿eniem jest
uatrakcyjnienie codziennej rehabilita-
cji osób niepe³nosprawnych. W trak-
cie obozu uczestnicy pokonaj¹ pieszo

Tropem Orlich Gniazd

167 km, szlakiem prowadz¹cym z Czê-
stochowy do Krakowa. Ta wyj¹tkowa
okolica, gdzie mo¿na podziwiaæ �wiad-
cz¹ce o dawnej potêdze zamki obron-
ne, urokliwe miasteczka i wspania³e
krajobrazy zachêci naszych podpiecz-
nych do pokonywania trudu, zmêcze-
nia i wysi³ku w trakcie
codziennej wêdrówki.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomo-
cy Osobom Niepe³nosprawnym �Sie-
dlisko� w Zawadzkiem realizuje po raz
drugi tego typu innowacyjne formy wy-
poczynku letniego. W ubieg³ym roku
w ca³o�ci sfinansowali�my integracyj-
ny obóz wspinaczki ska³kowej dla
o�miu niepe³nosprawnych intelektual-
nie podopiecznych Stowarzyszenia i
dwóch wolontariuszy - m³odzie¿ z Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Zawadz-
kiem. W trakcie obozu uczestnicy za-
znajomili siê z podstawami wspinacz-
ki oraz poznali piêkne tereny Jury
Krakowsko-Czêstochowskiej. Obóz
by³ tak¿e okazj¹ do kszta³towania
w�ród naszych podopiecznych samo-
dzielno�ci, wytrwa³o�ci, kondycji fi-
zycznej i odwagi.

Siedlisko

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepe³nosprawnym �Siedli-
sko� w Zawadzkiem od marca 2009 roku
realizuje projekt �Bez barier� w ramach
Piorytetu IX Rozwój wykszta³cenia i
kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.5
Oddolne inicjatywy na terenach wiej-
skich, Programu Operacyjnego Kapi-
ta³ Ludzki. Projekt realizowany jest z
my�l¹ o osobach przebywaj¹cych na
emeryturze, otwartych na zg³êbienie
nowych umiejêtno�ci i gotowych na
wspó³pracê z osobami niepe³nospraw-
nymi. Zasadniczym celem projektu jest
integracja tych dwóch grup tj. osób nie-
pe³nosprawnych, mieszkañców Domu
Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem (15
osób) i emarytów z terenu gminy Za-
wadzkie (15 osób).

Projekt zak³ada realizacjê cyklu
spotkañ edukacyjnych odbywaj¹cych
siê od marca do grudnia 2009 roku.
Przedsiêwziêcie �Bez barier� stwarza
tak¿e warunki do regularnych spotkañ
integracyjnych. Wszystkie dzia³a-
nia realizowane w projekcie odby-
waj¹ siê w Zespole Szkó³ Specjal-
nych przy Domu Pomocy Spo³ecz-
nej w Zawadzkiem. Szko³a dysponu-
je nowoczesnym sprzêtem, który w ca-
³o�ci zabezpiecza zaplecze potrzebne do
przeprowadzenia za³o¿onych zadañ.

Realizacja projektu podzielona jest
na dwa etpy. Etap pierwszy w³a�nie do-
biega koñca. Uczestnicy projektu w
trakcie 7-miu zjazdów nauczyli siê ob-
s³ugi komputera w zakresie podstawo-
wym. Zajêcia odbywa³y siê w pracowni

�Bez barier� projekt,
który zrewolucjonizuje ¿ycie wielu...

wyposa¿onej w komputery iMac firmy
Macintosh z dostêpem do Internetu.
W trakcie tych spotkañ niepe³no-
sprawna m³odzie¿ pomaga³a osobom
starszym w pracy z komputerem udo-
wadniaj¹c, ¿e to wspania³e narzêdzie
jest proste w obs³udze. Uczestnicy za-
jêæ zaznajomili siê z bezpieczn¹ prac¹
z komputerem, z edytorem graficznym
i edytorem tekstu, przegl¹dali swoje
zdjêcia i edytowali je. Za³o¿yli swoje
konta mailowe, przegl¹dali strony www
oraz zalogowali siê na portalu Nasza-
Klasa. W trakcie trwania projektu od-
by³y siê tak¿e zajêcia kszta³tuj¹ce umie-
jêtno�æ obs³ugi cyfrowej kamery i apa-
ratu, faxu i kserokopiarki, skanera i
telefonu komórkowego.

Kolejnym celem projektu by³a po-
pularyzacja w�ród uczestników aktyw-
nego i zdrowego stylu ¿ycia. Zajêcia
prowadzone przez wykwalifikowanych
specjalistów dostarczy³y  beneficjentom
ciekawych propozycji i rozwi¹zañ w
zakresie fizjoterapii.

Nastêpnym dzia³aniem realizowa-
nym w projekcie by³y zajêcia z muzy-
koterapii. W trakcie tych zajêæ uczest-
nicy rozwijali umiejêtno�ci i preferen-
cje muzyczne. Przygotowane podczas
zajêæ piosenki umila³y biesiady w Zie-
lonej Klasie.

Odby³ siê tak¿e cykl zajêæ propa-
guj¹cy w�rod beneficjentow projektu
Nordic-Walking � forma rekreacji po-
legaj¹ca na marszu ze specjalnymi ki-
jami. Jest to aktywno�æ, któr¹ mog¹
uprawiaæ wszyscy bez wzglêdu na wiek,

tuszê czy kondycjê. Uczestnicy intere-
sowali siê dobraniem odpowiedniego
sprzêtu i techniki chodzenia.

Projekt �Bez barier� by³ tak¿e
okazj¹ do poszerzenia wiedzy. Benefi-
cjenci uczestniczyli w prelekcjach, któ-
re dotyczy³y ró¿nych zagadnieñ. Psy-
cholog, pedagog specjalny, terapeuta
uzale¿nieñ i pielegniarka udzielali od-
powiedzi na pytania, które nurtowa³y
naszych uczestników.

W pierwszym etapie projektu od-
by³y siê tak¿e imprezy towarzysz¹ce,
których celem by³a integracja uczest-
ników. W maju wyjechali�my na basen
do Aqua Parku w Tranowskich Górach.
Miesi¹c pó�niej ogl¹dali�my wzrusza-
j¹cy balet Kopciuszek przygotowany
przez tancerzy z Opery Wroc³awskiej,
a dla och³ody moczyli�my nogiw fon-
tannie na rynku Wroc³awia.

Hucznie obchodzili�my tak¿e
Dzieñ Dziecka. Emeryci przygotowali
dla niepe³nosprawnej m³odzie¿y pre-
zenty i upiekli ciasto. Gospodarze roz-
palili grilla w Zielonej Klasie. �piewy
i radosne krzyki d³ugo w tym dniu s³y-
chaæ by³o w pobliskim lesie.

Efektem koñcowym projektu jest
nawi¹zanie przyjaznych relacji na tyle
trwa³ych, ¿e pomog¹ wype³niæ pustkê
niepe³nosprawnej m³odzie¿y a emery-
tom stworz¹ okazjê do podzielenia siê
swoim do�wiadczeniem i wiedz¹.
Projekt �Bez barier� w ca³o�ci finanso-
wany jest ze �rodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Koszt ca³kowi-
ty:  50 000 z³


