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Tak masowego zatrucia nie by³o
na naszym terenie od lat. Dwa lata
temu w jednej rodzinie zachorowa³o
9 osób, a sze�æ z nich trafi³o do szpi-
tala, ale na tak du¿¹ skalê poprzednie
zdarzy³o siê w 1997 roku. I podob-
nie jak teraz - �ród³em zaka¿enia by³y
jajka.
-  Salmonella jest podstêpn¹ bak-
teri¹: choæ lepsze warunki do rozmna-
¿ania ma przy wysokich temperatu-
rach, to jednak gro�na jest przez ca³y
rok � mówi dyrektor Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Strzelcach Opolskich Katarzyna Ka-
noza.
- Jak dosz³o do zatrucia?
- Salmonella na pewno by³a w kre-
mie, ale przeprowadzone przez nas
dochodzenie, w które zaanga¿owane
by³y s³u¿by sanitarne w ca³ym kraju,
nie da³o jednoznacznej odpowiedzi,
w którym momencie dosz³o do jego
zaka¿enia Salmonell¹: w czasie pro-
dukcji, transportu czy mo¿e dopiero
w restauracji? W cukierni � a to du¿y
zak³ad, w którym nie powinno siê to
zdarzyæ - by³o czysto, nie stwierdzo-
no Salmonelli, jej nosicielem okaza³
siê jeden z by³ych pracowników, któ-
ry nie mia³ bezpo�redniej styczno�ci
z produkowanymi tam wyrobami. W
restauracji, w której przygotowywa-
no wesele, te¿ wszystko by³o w po-
rz¹dku.
- W weselu uczestniczy³o ponad
80 osób, od czego zale¿y, czy kto�
zachoruje, czy nie?
- Przede wszystkim od tego czy
kto� by³ nara¿ony, czyli czy spo¿y³
zaka¿ony produkt. Na pewno te¿ od
odporno�ci osobniczej na bakterie, ale
jak wspomnia³am, ta bakteria jest
podstêpna: jej pa³eczki rozk³adaj¹ siê
punktowo - jeden kawa³ek ciasta z
kremem mo¿e doprowadziæ do zatru-
cia, drugi nie.

Salmonella w lodówce
- Po jakim czasie od zaka¿enia
wystêpuj¹ pierwsze objawy zatru-
cia?
- Przyjmuje siê, ¿e 6 godzin to naj-
krótszy okres do wyst¹pienia obja-
wów, ale mog¹ one pojawiæ siê te¿ i
po 72 godzinach.
- Jak unikn¹æ zatrucia?
- Jajka stanowi¹ najczêstsze �ró-
d³o zaka¿eñ, bo Salmonella to bakte-
ria przewodu pokarmowego, zw³asz-
cza jelita grubego. Ale no�nikiem bak-
terii mo¿e byæ te¿ miêso, zw³aszcza
drobiowe, mleko, lody, tatar, majo-
nez. Wszystkie jajka kupowane w
sklepach s¹ przebadane przez inspek-
cjê weterynaryjn¹, i powinni�my ku-
powaæ tylko takie, które maj¹ sto-
sown¹ piecz¹tkê. Nale¿y zwracaæ
uwagê na to, czy sprzedawcy w skle-
pach u¿ywaj¹ ró¿nych rêkawiczek
przy wydawaniu jajek, wêdlin i pie-
niêdzy, czy w naszych lodówkach
surowe miêso, drób i jaja nie stykaj¹
siê z innymi produktami. No i trzeba
pamiêtaæ o niezbyt d³ugim przecho-
wywaniu produktów, o myciu r¹k po
ka¿dym dotkniêciu jajek, o myciu
skorupek przed zrobieniem jajeczni-
cy, o niejedzeniu surowych jaj i od-
powiednio d³ugim ich gotowaniu.
Przyznam, ¿e gdy czyta³am kiedy� o
sposobie przygotowania tradycyjnej
szpajzy � skóra mi cierp³a.
- Jakie s¹ objawy zatrucia?
- Nag³a biegunka, bóle brzucha,
md³o�ci i wymioty. Zaburzeniom
pokarmowym zwykle towarzyszy
gor¹czka (do 39°C), ból g³owy, dresz-
cze. Burzliwe objawy ustêpuj¹ po 2�
3 dniach, ale wyzdrowienie � w l¿ej-
szych przypadkach � nastêpuje po 7
dniach, natomiast po przebyciu cho-
roby pa³eczki mog¹ byæ wydalane z
ka³em przez kilka tygodni lub mie-
siêcy.
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dcm szesc. Ka¿da warto�æ powy¿ej
wskazanych przeze mnie granic jest
ju¿ przestêpstwem. Moim zdaniem
najskuteczniejsz¹ kar¹ by³oby publi-
kowanie wizerunków kieruj¹cych po
alkoholu. To na pewno odstraszy³o-
by kolejnych potencjalnych zabój-
ców.
- Kontrole nie odstraszaj¹?
- Jak widaæ � nie. Od stycznia do
koñca sierpnia przebadano trze�wo�æ
4496 kierowców i rowerzystów: 106
kierowców i 232 rowerzystów jecha-
³o na podwójnym gazie. Od  maja pro-
wadzi siê równie¿ badania wykrywa-
j¹ce u¿ycie narkotyków: spo�ród 76
przebadanych 1 zaliczy³ test pozy-
tywnie, w dodatku by³ to kierowca
autobusu maj¹cego przewoziæ dzie-
ci.
- Tegoroczny rekord?
- Prawie 4 promile alkoholu we

Jazda
na podwójnym gazie
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krwi mia³ kierowca jad¹cy na pocz¹t-
ku wrze�nia z Izbicka do Otmic, któ-
ry zderzy³ siê z jad¹cym z przeciw-
ka samochodem. Kolizja go obudzi³a
do tego stopnia, ¿e próbowa³ uciekaæ
na felgach, zosta³ jednak zatrzymany
przez innego kierowcê, i to nie uczest-
nika kolizji.
- Czym kieruj¹ siê policjanci, za-
trzymuj¹c samochód do kontroli?
- Wszystkie kontrole s¹ prewen-
cyjne. Trzeba pamiêtaæ, ¿e policjanci
mog¹ zatrzymaæ samochód w ka¿-
dym miejscu i o ka¿dej porze. W mie-
�cie i poza nim, wczesnym rankiem,
w po³udnie i pó�nym wieczorem. W
dodatku wcale nie trzeba pope³niæ ja-
kiego� g³upiego manewru, by przed
tob¹ pojawi³ siê �lizak�. O tym, kto
zostanie skontrolownay, decyduje
przypadek.
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UWAGA  ABSOLWENCI  SPECJALNEGO  O�RODKA
SZKOLNO � WYCHOWAWCZEGO  W  LE�NICY

 
Informujemy, ¿e dnia 17 pa�dziernika 2008r. o godzinie 10.00

odbêd¹ siê obchody

 60 � LECIA SOSW W LE�NICY
 Chêtnych do odwiedzenia O�rodka oraz spotkania po latach

prosimy o kontakt telefoniczny: (077 � 461 52 16)
lub osobisty w sekretariacie O�rodka.

Specjalny O�rodek Szkolno - Wychowawczy
im. Marii Konopnickiej
47-150 Le�nica, ul. Kozielska 20,
tel./fax (0-77) 461-52-16, 461-52-61

Naszym partnerem przy realiza-
cji konferencji jest Centrum Szkole-
nia Policji w Legionowie. To jedyna
placówka dydaktyczna kszta³c¹ca
policjantów w zakresie problematy-
ki nieletnich. W ramach zajêæ dydak-
tycznych poruszane s¹ zagadnienia
z zakresu handlu lud�mi i dzieæmi, a
prowadz¹cy je posiadaj¹ ogromne do-
�wiadczenie w tej tematyce.

Celem konferencji jest pokazanie
problematyki handlu lud�mi w sze-
rokim spektrum. St¹d udzia³ w kon-
ferencji w charakterze prelegentów
osób z ró¿nych �rodowisk.

Konferencjê zaszczyci swoj¹
obecno�ci¹ Piotr Mierecki, zastêpca
dyrektora Departamentu Polityki
Migracyjnej � sekretarz zespo³u do
spraw zwalczania i zapobiegania han-
dlowi lud�mi w MSWiA. Jednym z
aspektów, na które zwraca on uwagê,
s¹ niewystarczaj¹ce dzia³ania podej-
mowane na polu prewencji. Wynika
to w znacznej mierze z faktu, ¿e ci¹-
gle jeszcze jest bardzo s³abe rozpo-
znanie zjawiska dzisiejszego niewol-
nictwa, brak kompleksowych badañ
na jego temat oraz brak wiedzy na
temat profilu potencjalnej ofiary.
Wyj¹tek stanowi O�rodek Badañ
Handlu Lud�mi Uniwersytetu War-
szawskiego, którego przedstawiciela
bêdziemy go�ciæ w roli prelegenta.
Przedstawi on zagadnienia dotycz¹-
ce handlu narz¹dami oraz handlu lud�-
mi w celu przymuszenia ich do pra-
cy.

Prelegentami bêd¹ równie¿ przed-
stawiciele Policji, Stra¿y Granicznej,
którzy wchodz¹ w sk³ad Centralne-
go Zespo³u do walki z handlem lud�-
mi. Kolejnym podmiotem, który ma
spore do�wiadczenie w pracy z ofiar¹
oraz w profilaktyce jest Fundacja La
Strada

Handel lud�mi, zw³aszcza kobie-
tami i dzieæmi, pozostaje powa¿nym
problemem o znaczeniu �wiatowym
od lat 90. Szybko�æ i ³atwo�æ podró-
¿owania, jak równie¿ wykorzystanie
nowych technologii, takich jak Inter-
net, przyczyni³y siê do intensyfika-
cji rozwoju tej powa¿nej formy prze-
stêpczo�ci oraz przestêpstw powi¹-
zanych, takich jak ró¿ne formy wy-
korzystania seksualnego i pracy nie-
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wolniczej, daj¹cych ogromne zyski.
Choæ statystyki na poziomie miêdzy-
narodowym nale¿y traktowaæ z
ostro¿no�ci¹, uwa¿a siê, ¿e organiza-
cje przestêpcze zajmuj¹ce siê handlem
lud�mi corocznie przerzucaj¹ znaczn¹
liczbê osób, zw³aszcza kobiet i dzie-
ci, zarówno przez granice miêdzyna-
rodowe, jak i w obrêbie pañstw.

System zwalczania i zapobiega-
nia handlowi lud�mi stworzony przez
Uniê Europejsk¹ w okresie ostatniego
dziesiêciolecia opiera siê na trzech
g³ównych zasadach: zapobieganie han-
dlowi lud�mi, ochrona i wsparcie dla
ofiar oraz skuteczne �ciganie handla-
rzy. W zjawisku handlu lud�mi pol-
ska stanowi potrójn¹ rolê, a mianowi-
cie, jest krajem pochodzenia ofiary,
krajem tranzytowym oraz krajem do-
celowym ofiary handlu lud�mi w ce-
lach prostytucji kobiet przewo¿onych
do Polski ze wschodu.

W momencie otwarcia granic Unii
Europejskiej nasili³a siê migracja za-
robkowa m³odzie¿y. Dotychczas m³o-
dzi ludzie najczê�ciej wyje¿d¿ali do
Niemiec i Holandii, gdzie przebywa-
³y ich rodziny, które pomaga³y im w
znalezieniu pracy. Aktualnie migracja
rozci¹gnê³a siê na ca³¹ Europê Zachod-
ni¹.
Poszukiwanie pracy odbywa siê albo
po przybyciu na miejsce, albo za po-
moc¹ po�redników co nara¿a ich na
stanie siê potencjaln¹ ofiara grup prze-
stêpczych. Z uwagi na to zauwa¿yli-
�my potrzebê uwra¿liwienia nauczy-
cieli szkó³ ponadgimnazjalnych na
podejmowanie rozmów z m³odzie¿¹
w celu zwrócenia uwagi na niebezpie-
czeñstwo stania siê ofiar¹ handlu lud�-
mi.

Koordynacja dzia³añ ró¿nych in-
stytucji publicznych i zwiêkszenie
wspó³pracy pomiêdzy ró¿nymi pod-
miotami jest jednym z celów naszej
konferencji, st¹d adresatem s¹ przed-
stawiciele ró¿nych instytucji, takich
jak nauczyciele szkó³ ponadgimnazjal-
nych województwa opolskiego, ku-
ratorzy s¹dowi, stra¿ graniczna pra-
cownicy socjalni oraz policjanci pio-
nu kryminalnego i prewencji.

Z naszej wiedzy wynika, ¿e na
terenie województwa opolskiego nikt

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. oraz Komenda Powiatowa
Policji w Strzelcach Op. w dniach 2 � 3 pa�dziernika 2008 roku orga-
nizuj¹ - wzorem roku ubieg³ego - II miêdzynarodow¹ konferencjê na
temat handlu lud�mi.

NOWOCZESNE  NIEWOLNICTWO
nie podj¹³ tematu handlu lud�mi.
Chc¹c zape³niæ lukê dotycz¹c¹ dzia-
³añ prewencyjnych w tym zakresie
oraz bior¹c pod uwagê priorytety
wskazane przez Komendê G³ówn¹
Policji na lata 2008 -2009 Starostwo
Strzeleckie oraz Komenda Powiato-
wa Policji podjêli siê tego zadania.

Komenda Powiatowa Policji w
Strzelcach Op. du¿¹ wagê przywi¹-
zuje do dzia³añ profilaktycznych.
Wieloletnie do�wiadczenie w zakre-
sie profilaktyki w�ród m³odzie¿y
oraz realizacji zadañ prewencji kry-
minalnej w ramach ró¿nych progra-
mów, przynios³o wymierne korzy-
�ci w postaci spadku przestêpczo-
�ci w�ród m³odzie¿y. Chc¹c siê po-
dzieliæ swoimi do�wiadczeniami w
zakresie profilaktyki z szerszym
gronem odbiorców postanowi³a or-
ganizowaæ cykliczne konferencje ad-
resowane dla przede wszystkim dla
nauczycieli szkó³ województwa
opolskiego oraz policjantów zajmu-
j¹cych siê nieletnimi. W roku ubie-
g³ym zorganizowano konferencjê
dotycz¹c¹ problematyki sekt �SEK-
TY DROGA DO...NIK¥D, w roku
bie¿¹cym s¹ to zagadnienia dotycz¹-
cy handlu lud�mi a w roku nastêp-
nym chcieliby�my podj¹æ temat
wp³ywu mediów na przemoc w�ród
m³odzie¿y.

Zarówno przy organizacji ubie-
g³orocznej konferencji, jak i w roku
bie¿¹cym du¿e zaanga¿owanie wy-
kazali nauczyciele i m³odzie¿ Zespo-
³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzel-
cach Op., pomagaj¹c w opracowaniu
ankiet przeprowadzonych w�ród
m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjal-
nych powiatu strzeleckiego oraz klas
Technikum Hotelarskiego Zespo³u
Szkól Zawodowych nr 4 w Opolu.
Podczas trwania samej konferencji
m³odzie¿ tej szko³y zaanga¿owana
bêdzie w punkcie informacyjnym i
recepcyjnym.

Konferencjê wspó³finansuje ze
�rodków Urzêdu Marsza³kowskie-
go Regionalny O�rodek Polityki Spo-
³ecznej w Opolu, dziêki któremu
mo¿liwe by³o zaproszenie tak zna-
mienitych osób ze �wiata nauki.

ndkm Jolanta Dec

Nasi partnerzy:

Urz¹d Wojewódzki w Opolu

KPP w Strzelcach Opolskich

Powiat Strzelecki

ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich
oraz


