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Latem zdarza siê wiêcej zaburzeñ
przewodu pokarmowego zwi¹za-
nych ze spo¿yciem pokarmów za-
wieraj¹cych substancje szkodliwe dla
zdrowia, szczególnie bakterie Salmo-
nella i gronkowce z³ociste. Im cieplej-
sze s¹ dni, tym czê�ciej dochodzi do
zatruæ pokarmowych. Zatrucia po-
karmowe mog¹ mieæ ró¿ne przyczy-
ny, ale jedno je ³¹czy - jedz¹c co�, na
ogó³ nie wiemy, ¿e w³a�nie funduje-
my sobie ból brzucha, biegunkê, kil-
ka zmarnowanych dni urlopu, a na-
wet pobyt w szpitalu. Dlatego w
kwestii jedzenia nale¿y wykazaæ siê
szczególnie du¿¹ ostro¿no�ci¹ oraz
wyobra�ni¹. Zaka¿ona bakteriami
¿ywno�æ niczym nie ró¿ni siê od
zdrowej.

Jak siê zaka¿amy Salmonell¹?
No�nikiem bakterii s¹ jaja, miê-

so, mleko oraz ludzie wydalaj¹cy pa-
³eczki z ka³em (nosiciele), którzy po-
przez brudne rêce zaka¿aj¹ przygo-
towywan¹ przez siebie ¿ywno�æ.

W jajach kurzych zarazki mog¹
bytowaæ na powierzchni skorupki, a
namna¿aæ siê wewn¹trz jaja. Do szyb-
kiego namna¿ania zarazków mo¿e
tak¿e dochodziæ w miêsie, szczegól-
nie rozdrobnionym i przetrzymywa-
nym w temperaturze pokojowej.
Wiêkszo�æ zatruæ pokarmowych jest
wywo³ana spo¿yciem potraw, które
zawieraj¹ surowe jaja, nie poddane
dzia³aniu wysokiej temperatury jak:
desery z surowych jaj, ciastka z kre-
mem i torty, serniki na zimno, lody
oraz majonezy robione domowym
sposobem, tak¿e �tatar�. Przyczyn¹
zatruæ mog¹ byæ równie¿ potrawy
poddane zbyt krótkiej obróbce ter-
micznej, jak niedosma¿ona jajeczni-
ca lub kotlety mielone, a tak¿e roz-
drobnione przetwory miêsne: pasty
rybne, galaretki, pasztety, pierogi.
Bakterie salmonelli mog¹ siê równie¿
znajdowaæ na innych produktach (na
serze, chlebie, warzywach), które
styka³y siê z surowymi, niemytymi
jajkami lub surowym kurczakiem.
Zaka¿ona ¿ywno�æ niczym siê nie
ró¿ni od zdrowej.

Jak dochodzi do zatrucia gronkow-
cego?

Gronkowiec z³ocisty jest najbar-
dziej chorobotwórczy, ze wzglêdu na
silnie truj¹c¹ toksynê, jak¹ wytwa-
rza.

Gronkowce s¹ obecne w powie-
trzu, kurzu, �ciekach, wodzie, mle-
ku, miêsie i innych produktach spo-
¿ywczych. G³ównymi nosicielami
gronkowców s¹ ludzie (i zwierzêta).
Gronkowiec wystêpuje bezobjawo-
wo w nosie i gardle, na w³osach i na
skórze zdrowych osobników. Zagro-
¿enie dla zdrowia pojawia siê jednak
dopiero, gdy gronkowiec napotka
odpowiedni pokarm, w którym szyb-
ko siê rozwija i wytwarza silnie tru-
j¹c¹ toksynê .

Gronkowca mo¿na zniszczyæ
gotowaniem, ale toksyna jest opor-
na na ciep³o i nie zniszczymy jej
gotowaniem, gdy¿ nie rozk³ada siê
nawet w tak wysokich temperatu-
rach.

Przyczyn¹ zatruæ mo¿e byæ tak-
¿e nie�wie¿e mleko i jego przetwory,
produkowane i przechowywane w
niehigienicznych warunkach, a tak¿e
niedok³adnie umyte warzywa i owo-
ce.

Objawy zatrucia pokarmowego
Objawy zatrucia Salmonell¹ wystê-

puj¹ najczê�ciej 6�72 godzin po spo-
¿yciu zanieczyszczonego pokarmu.
Pocz¹tek choroby jest nag³y i mani-
festuje siê wodnist¹ biegunk¹, têpy-
mi bólami brzucha, md³o�ciami i wy-
miotami. Zaburzeniom pokarmowym
zwykle towarzyszy gor¹czka (do
39°C), ból g³owy, dreszcze, ogólne
rozbicie.

Zatrucie toksyn¹ gronkowcow¹
wystêpuje szybko po spo¿yciu za-
ka¿onego pokarmu (1�6 godzin). Po-
cz¹tkowo pojawiaj¹ siê intensywne
wymioty, bóle nadbrzusza i biegun-
ka. Temperatura jest tylko nieznacz-
nie podwy¿szona, mo¿e byæ te¿ ob-
ni¿ona. Zatrucie szczepami gronkow-
ca mo¿e spowodowaæ zapa�æ i za-
gro¿enie zgonem.

Co robiæ w przypadku zatrucia po-
karmowego?

W przypadku samoleczenia za-
trucia pomaga krótka g³odówka i pi-
cie du¿ej ilo�ci p³ynów (2�3 litry
dziennie), aby unikn¹æ odwodnienia
organizmu. Pamiêtajmy te¿, ¿e naj-
wiêkszym niebezpieczeñstwem przy
biegunce � niezale¿nie od jej przy-
czyny � jest w³a�nie utrata wody,
szczególnie gro�na u dzieci. Gdy ob-
jawy s¹ powa¿ne � niezbêdna jest
pomoc lekarza! Je¿eli przebieg cho-
roby jest powa¿niejszy, nale¿y zwró-
ciæ siê do lekarza, zw³aszcza, je�li
wyst¹pi¹ bóle brzucha, nudno�ci, bie-
gunka i temperatura. Warto wiedzieæ,
¿e zaka¿ony pokarm, który nie spo-
woduje ¿adnych szkód u doros³ego,
mo¿e byæ bardzo niebezpieczny dla
ma³ych dzieci.

Metody unikniêcia zachorowañ, o
których trzeba pamiêtaæ to:
* mycie r¹k po wyj�ciu z ubikacji i

przed przygotowaniem posi³-
ków, a tak¿e po ka¿dym kontak-
cie z surowymi jajami i surowym
miêsem, szczególnie drobiowym,

* utrzymywanie w czysto�ci po-
mieszczeñ, sprzêtów kuchennych
i naczyñ sto³owych, (ulubionym
siedliskiem bakterii s¹ wilgotne
g¹bki, zmywaki, drewniane deski
do krojenia miêsa),

* przechowywanie ¿ywno�ci w
niskiej temperaturze,

* zapobieganie rozmra¿aniu i po-
nownemu zamra¿aniu ¿ywno�ci,
ca³kowite rozmro¿enie drobiu,
miêsa i ich przetworów przed
przyst¹pieniem do ich sma¿enia,
pieczenia, gotowania,

* poddawanie ¿ywno�ci dzia³aniu
wysokiej temperaturze (gotowa-
nie, pieczenie, duszenie), które
jest naj³atwiejszym sposobem
zniszczenia bakterii, niespo¿y-
wanie wyrobów z miêsa surowe-
go lub pó³surowego, tak¿e niedo-
pieczonych kurczaków czy ham-
burgerów. Jajecznica czy jajko na
miêkko mog¹ tez byæ niebez-
pieczne.

* wydzielenie miejsca w lodówce
na surowy drób, miêso i jaja, tak
aby nie styka³y siê z innymi pro-
duktami,

* mycie jaj przed rozbiciem sko-
rupki,

* mycie owoców i warzyw przed
spo¿yciem,

* unikanie spo¿ywania lodów i cia-
stek pochodz¹cych od nieznajo-
mych wytwórców, nie kupowa-
nie miêsa, drobiu i ryb niewiado-
mego pochodzenia.

* spo¿ywanie potraw bezpo�red-
nio po przygotowaniu lub szyb-

kie ich sch³odzenie i przechowy-
wanie w niskiej temperaturze,

* têpienie owadów i gryzoni prze-
nosz¹cych zarazki.

* unikanie potraw, które w swym
sk³adzie zawieraj¹ surowe jaja

* nale¿y kupowaæ jaja znakowane
kodem producenta.

* nie trzymajmy produktów w
otwartych puszkach. Je¿eli nie
zosta³y spo¿yte od razu, nale¿y
prze³o¿yæ je na talerz i przecho-
waæ w lodówce do kilkunastu
godzin.

* zwracajmy uwagê czy w sklepie
³atwo psuj¹ca siê ¿ywno�æ (na-
bia³, miêso i jego przetwory, wy-
roby garma¿eryjne ) przechowy-
wane s¹ w urz¹dzeniach ch³odni-
czych.

* sprawdzajmy datê przydatno�ci
i do spo¿ycia

* dok³adnie podgrzewaæ ugotowa-
ne potrawy i nigdy nie podgrze-
waæ ich powtórnie,

* �wie¿e mleko najlepiej od razu
przegotowaæ, i po wystudzeniu
wstawiæ do lodówki. Nale¿y pa-
miêtaæ, ¿e mleko z kartonu
(UHT) po jego otwarciu powin-
no ono byæ przechowywane w
lodówce i zu¿yte w ci¹gu 12 go-
dzin
Lody musz¹ byæ zamro¿one, nie

mog¹ �p³yn¹æ�. Zwracajmy uwagê na
to, gdzie je kupujemy, jak s¹ prze-
chowywane. Lody nie powinny byæ
sklejone z opakowaniem ani zdefor-
mowane. Oznacza to bowiem, ¿e roz-
mrozi³y siê w czasie transportu lub
przechowywania i zosta³y ponow-
nie zamro¿one. A kiedy wybieramy
lody w kulkach, czy tzw. lody w³o-
skie, osoba, która nam je podaje po-
winna zachowaæ higienê.

Wybieraj¹c miejsce do jedzenia w
czasie urlopu, w trasie, zwracajmy
przede wszystkim uwagê na czy-
sto�æ w barze i higienê pracowników.
Je¿eli mamy w¹tpliwo�ci nigdy nie
wybierajmy potraw, które nios¹ ze
sob¹ najwiêksze ryzyko zatrucia (sa-
³atki z sosami majonezowymi, tatar,
koktajle mleczne). Lepiej w takiej
sytuacji zamówiæ np. gotowan¹
zupê. Zamawiaj¹c drób, sprawdzaj-
my czy jest dopieczony. Siedliskiem
bakterii mo¿e byæ równie¿ farsz; dla-
tego starajmy siê nie zamawiaæ po-
traw faszerowanych w niesprawdzo-
nych placówkach gastronomicznych.
�wie¿e produkty mleczne, takie jak
serki homogenizowane, jogurty, kefi-
ry, twaro¿ki, sery ¿ó³te s¹ produkta-
mi nietrwa³ymi i powinny byæ prze-
chowywane w warunkach ch³odni-
czych. Podczas urlopu nie dokonuje-
my zakupów w sklepach, w których
tego rodzaju produkty le¿¹ na zwy-
k³ych pó³kach lub na sklepowej la-
dzie. Czêsto zdarza siê równie¿, ¿e
produkty mleczne s¹ sprzedawane na
bazarach wprost ze stolika ustawio-
nego na s³oñcu. Takich produktów w
¿adnym wypadku nie wolno kupo-
waæ.

Przydro¿ne bary równie¿ sta-
nowi¹ niebezpieczeñstwo, w któ-
rym na grillu, w piekarniku czy w
garnku l¹duj¹ produkty �drugiej
�wie¿o�ci�, na przyk³ad po ca³o-
dziennym le¿eniu poza ch³odni¹,
której w danym lokalu po prostu
nie ma, albo jest zajêta przez na-
poje, bo �klienci domagaj¹ siê z
lodówki�.
Opracowa³a: Katarzyna Kanoza -
PSSE w Strzelcach Opolskich

Uwaga! Zatrucia pokarmowe

Dragoni 15 Pu³ku mieli swoje gar-
nizony w miastach pomiêdzy Odr¹,
Ma³¹ Panwi¹ i Stobraw¹. Szeregowi
dragoni pochodzili z okolic po³o¿o-
nych blisko garnizonów i mieli do-
skona³¹ opiniê jako kawalerzy�ci.
Zakwaterowani byli w domach
mieszczan. W krótkim okresie czasu,
w latach 1867 � 1870, kiedy pu³k
przebywa³ na Górnym �l¹sku, nawi¹-
za³y  siê tak dobre stosunki pomiê-
dzy wojskiem a cywilami, ¿e lepiej
nie mo¿na sobie tego wyobraziæ na
tym dwujêzycznym terenie.

W historii 15 Pu³ku Dragonów w
miejscu gdzie jest mowa o po¿egna-
niu napisano dos³ownie: �Nikt wte-
dy nie przypuszcza³, ¿e pu³k swoich
górno�l¹skich garnizonów, swojej oj-
czyzny, ju¿ nie zobaczy. Podwójnie
trudne by³oby wtedy rozstanie. Pu³k
bowiem jak drzewo by³ zakorzenio-
ny w tej ziemi. Swoim wewnêtrznym
¿yciem i uczuciami zro�niêty z t¹
krain¹. I tak pu³k odje¿d¿a³ ¿egnany
b³ogos³awieñstwami, modlitwami i
¿yczeniami pozostaj¹cych mieszkañ-
ców. Wyrusza³ na wojnê�.

Dnia 27 lipca 1870 roku pu³k
opuszcza³ swoje miejsca postoju. Po-
¿egnanie w Strzelcach by³o bardzo
uroczyste. Wojskowi w swoich nie-
bieskich mundurach ustawili siê na
Rynku. Komendant Pu³ku, pu³kow-
nik von Busse, wyg³osi³ g³êboko
wzruszaj¹c¹ mowê. Rozstaniu towa-
rzyszy³a muzyka wojskowych trê-
baczy. Czêsto strzelczanie wys³uchi-
wali koncertów pu³kowej kapeli na
Rynku, w parku lub czarnosiñskim
lesie. Potem ruszono do Francji. W
czasie I wojny poleg³o tylko dwóch
dragonów. Obaj Górno�l¹zacy, z tego
jeden wywodz¹cy siê z powiatu
strzeleckiego - dragon Franz Czen-
czek z Jaryszowa. Spoczywa w gro-
bie w Alzacji pod miejscowo�ci¹
Bitsch. Po zakoñczeniu wojny skie-
rowano pu³k do nowego garnizonu -
w Hagenau w Alzacji.
Dragonów ¿a³owano w Strzelcach,

Dragoni w Strzelcach
Toszku, Lubliñcu i Ole�nie nie tyko
z powodów sentymentalnych.
Przede wszystkim � ekonomicznych,
gdy¿ za szybko utracono korzy�ci
wynikaj¹ce z faktu bycia miastem
garnizonowym. Dragoni Pu³ku roz-
mieszczeni byli w nastêpuj¹cych gar-
nizonach: w Strzelcach sztab pu³ku i
1-szy szwadron, w Toszku 2-gi szwa-
dron, w Ole�nie 3 i 5-ty szwadron, a
w Lublincu 4-ty. Kasyno oficerskie
znajdowa³o siê w hotelu Schonwald
(obecnie �Ratuszowa� u wylotu dro-
gi do Opola). Komendant pu³ku po-
cz¹tkowo mieszka³ w hotelu �Zum
Weisen Adler� (�Pod bia³ym or³em�)
przy ulicy Opolskiej, a pó�niej w
naro¿nym budynku przy obecnym
Placu ¯eromskiego nr 1 - w³asno�ci
radcy s¹dowego Faltina. Stajnie dla
koni zbudowa³ Karl Edlinger (starszy)
przy obecnej ulicy Stra¿ackiej, daw-
niej Garnisonstrasse. Plac æwiczeñ
kawalerii znajdowa³ siê w Strzelcach
po prawej stronie drogi do Toszka w
kierunku Warm¹towic, za mostem
kolejowym. Dragoni byli tak dobrze
wyszkoleni, ¿e s³awni byli na ca³ym
�l¹sku ze swoich umiejêtno�ci je�-
dzieckich.

W chwili wyruszenia na wojnê
komendantem pu³ku by³ pu³kownik
von Busse. Ponadto s³u¿yli w nim:
major von Puttkamer, adiutant pu³ku
von Werner, szef szwadronu rot-
mistrz Schmidt von Hirschfelde, po-
rucznik Stierling, podporucznicy: von
Prittkowitz und Gaffron, von Mro-
chen i Witzmann, wachmistrz
Bartsch, chor¹¿owie von Busse i hra-
bia von Bruhl, pisarz pu³ku John i
trêbacz sztabowy Herzog.

Tylko plakietka honorowa na ra-
tuszu i zbiory w strzeleckim muzeum
regionalnym zachowa³y pamiêæ o cza-
sach garnizonowych 15 Pu³ku Dra-
gonów. Teraz i tego ju¿ nie ma.

Karol Mutz

(korzysta³em z art. Ernsta Mucke w �Aus
dem Helmer Lande� Nr 12/1928)

Napisów na Górze �w. Anny
ju¿ nie ma

Napisy usuniête zosta³y metodami chemicznymi przy pomocy rozpuszczalników i
ich mieszanin przez firmê konserwatorsk¹. Prace zakoñczono 30 lipca 2005r.

Po raz kolejny pojawi³y siê idiotyczne napisy na pomniku...
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