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45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

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

Podstawowym obowi¹zkiem pra-
codawcy jest zapewnienie bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pra-
cy w swojej firmie, obowi¹zek ten
nak³ada w artykule 15  Kodeks pracy
(tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze
zm.).
Do tych podstawowych warunków
nale¿¹:
-  obowi¹zek zg³oszenia dzia³alno-

�ci gospodarczej do inspektora
pracy i inspektora sanitarnego,

-  zapewnienie pracownikom w³a-
�ciwej opieki zdrowotnej,

-  organizowanie szkoleñ z zakresu
BHP i dokonywanie oceny ryzy-
ka zawodowego,

-  zaopatrzenie w odzie¿ i obuwie
ochronne,

-  wype³nianie obowi¹zków zwi¹-
zanych z wypadkami przy pracy
i wystêpowaniem chorób zawo-
dowych,

- wykonywanie pomiarów �rodo-
wiska pracy.

Pierwszym obowi¹zkiem z za-
kresu BHP pracodawcy jest zg³o-
szenie w terminie 30 dni faktu roz-
poczêcia dzia³alno�ci gospodarczej

Prawo pracy
 � obowi¹zki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, czê�æ I.

do w³a�ciwego inspektora pracy i
inspektora sanitarnego.

Ochrona zdrowia pracownika

W ramach profilaktycznej ochro-
ny zdrowia pracodawca musi zapew-
niæ pracownikowi bezp³atne badania
lekarskie: wstêpne (przed podjêciem
pracy), okresowe i kontrolne.

Wstêpnym badaniom lekarskim
podlegaj¹ osoby przyjmowane do pra-
cy, pracownicy m³odociani przeno-
szeni na inne stanowiska pracy, inni
pracownicy przenoszeni na stanowi-
ska pracy, na których wystêpuj¹ czyn-
niki szkodliwe dla zdrowia.

System pierwszej pomocy

Podstaw¹ jest w³a�ciwie wypo-
sa¿ona apteczka. Wydzia³y, w któ-
rych wykonywane s¹ prace powodu-
j¹ce zagro¿enia, dodatkowo powinny
byæ wyposa¿one w umywalki z
ciep³¹ i zimn¹ wod¹ oraz niezbêdny
sprzêt i �rodki do udzielenia pierw-
szej pomocy w razie wypadku. Na
ka¿dej zmianie w zak³adzie powinny
siê te¿ znajdowaæ osoby przeszkolo-

ne w zakresie udzielania pierwszej
pomocy. Wykaz tych osób musi byæ
wywieszony w punktach pierwszej
pomocy i przy apteczkach.

Szkolenia BHP i ocena
ryzyka zawodowego

Jeszcze przed przyjêciem do pra-
cy pracodawca ma obowi¹zek na swój
koszt zorganizowaæ kurs BHP. Szko-
lenia mog¹ byæ prowadzone przez
pracodawców lub przez wyspecjali-
zowane firmy. Po szkoleniu podsta-
wowym trzeba te¿ odbyæ szkolenia
okresowe. Pracodawca te¿ musi
przej�æ szkolenie w zakresie niezbêd-
nym do wykonywania ci¹¿¹cych na
nim obowi¹zków. Szkolenie zawsze
odbywa siê w czasie pracy.

Artyku³ 226 KP nak³ada na pra-
codawcê tak¿e  obowi¹zek oceny ry-
zyka zawodowego zwi¹zanego z wy-
konywan¹ prac¹, stosowania niezbêd-
nych �rodków profilaktycznych
zmniejszaj¹cych to ryzyko, informo-
wania pracowników o ryzyku zawo-
dowym, które wi¹¿e siê z wykony-
wan¹ przez nich prac¹ oraz o zasa-
dach ochrony przed zagro¿eniami.

Ponadto istotnym obowi¹zkiem
pracodawcy jest utworzenia s³u¿by
bezpieczeñstwa i higieny pracy w za-
k³adzie pracy. W przypadku, gdy za-
k³ad zatrudnia do 100 pracowników,
pracodawca zamiast tworzenia s³u¿-
by bhp, mo¿e powierzyæ jej zadania
pracownikowi zatrudnionemu przy
innej pracy, a w ostateczno�ci � spe-
cjali�cie spoza zak³adu pracy. W
szczególnych przypadkach i pod pew-
nymi warunkami pracodawca mo¿e
sam wykonywaæ zadania s³u¿by bhp.

Pomiary �rodowiska pracy

Pracodawca zobowi¹zany jest po-
siadaæ wyniki pomiarów czynników
szkodliwych w �rodowisku pracy (ha-
³as, zapylenie, substancje toksyczne
itp.). Czêstotliwo�æ pomiarów uza-
le¿niona jest od wielko�ci stê¿enia lub
natê¿enia  i okre�lona jest w Rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2005 r. w sprawie badañ i
pomiarów czynników szkodliwych
dla zdrowia w �rodowisku pracy
(Dz.U, nr 73, poz.645).

 Klaudia Majer

Materia³y przygotowane przez  Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w  Strzelcach Opolskich

Zbieranie grzybów w Polsce by³o
i jest bardzo popularne, a spo¿ywa-
nie ich jest tradycyjnym zwyczajem
¿ywieniowym naszego spo³eczeñ-
stwa. S¹ one chêtnie spo¿ywane ze
wzglêdu na swoje walory smakowe i
zapachowe. Ponadto amatorzy grzy-
bów traktuj¹ pobyt w lesie jako bar-
dzo dobr¹ formê aktywnego wypo-
czynku. Z  jednej wiêc strony grzyby
s¹  cenionym artyku³em spo¿yw-
czym, których zbieranie dostarcza
du¿ej przyjemno�ci, ale z drugiej �
niestety � mog¹ staæ siê przyczyn¹
�miertelnych zatruæ pokarmowych. W
naszych lasach ro�nie wiele gatunków
grzybów o ró¿nej toksyczno�ci. Spo-
tykamy gatunki truj¹ce, jadalne i nie-
jadalne.

Grzyby z rurkami
Najbezpieczniejsze, najsmaczniej-

Grzyby � smaczne ale niebezpieczne
sze i najbardziej poszukiwane przez
grzybiarzy s¹ te, które na spodniej
czê�ci kapeluszy maj¹ warstwê u³o-
¿onych obok siebie rureczek przypo-
minaj¹cych g¹bkê. Popularnie nazy-
wamy je grzybami rurkowymi. W tej
grupie nie spotyka siê grzybów �mier-
telnie truj¹cych. S¹ natomiast gatunki
grzybów powoduj¹ce zaburzenia po-
karmowe lub grzyby niejadalne, jak
np. goryczak ¿ó³ciowy, popularnie
nazywany �szatanem� � niejadalny z
uwagi na bardzo gorzki smak. Wiêk-
szo�æ grzybów rurkowych to znako-
mite grzyby jadalne, np. podgrzybki,
ma�laki, ko�larze.

Grzyby z blaszkami
Wiêkszo�æ najbardziej niebez-

piecznych, �miertelnie truj¹cych grzy-
bów ma blaszki o bia³ym zabarwieniu
nie zmieniaj¹ce siê w okresie wegeta-
cji. Zbieranie grzybów z blaszkami na
spodzie kapeluszy wymaga du¿ej
wiedzy i ostro¿no�ci � takie owocni-
ki nale¿y szczególnie dok³adnie obej-
rzeæ przed w³o¿enie do koszyka.
Nale¿¹ do nich wszystkie muchomo-
ry, a w�ród nich muchomor sromotni-
kowy � 50g tego grzyba mo¿e spo-
wodowaæ �mieræ doros³ego cz³owiek.

ABC zbieracza grzybów
· Zbieramy gatunki grzybów tylko

dobrze znanych.
· Nie zbieramy grzybów bardzo

m³odych, starych i przejrza³ych,
a tak¿e gatunków, których nie
znamy. Nie niszczymy ¿adnych
grzybów, tak¿e truj¹cych, ponie-
wa¿ s¹ potrzebne w ekosystemie
le�nym.

·  Zbieramy grzyby ca³e poprzez
wykrêcenie z pod³o¿a. Zbieranie
grzybów przez u³amanie trzonu
lub obciêcie no¿em dolnej jego
czê�ci jest szkodliwe dla grzybni,
a tak¿e utrudnia rozpoznanie
wszystkich charakterystycznych
cech grzyba, tak bardzo istotnych
do okre�lenia jego bezpieczeñstwa
dla zdrowia ludzi.

· Zbieramy grzyby tylko do ³ubia-
nek i przewiewnych koszyków.
W torebkach, siatkach i koszy-
kach plastikowych grzyby ³atwo
ulegaj¹ zaparzeniu i zepsuciu.

· Nie oceniamy grzybów nam nie-
znanych na podstawie smaku, po-
niewa¿ � przyk³adowo � �mier-
telnie truj¹cy muchomor sromot-
nikowy ma smak ³agodny, nie

Uwaga!

Aby unikn¹æ zatrucia grzybami nale¿y zrezygnowaæ ze zbiera-

nia grzybów z blaszkami, a na ka¿de grzybobranie wybieraæ siê

z atlasem grzybów. Je�li nie jeste�my pewni, czy grzyb jest jadal-

ny, zostawmy go w lesie.

wyró¿niaj¹cy siê niczym szcze-
gólnym. Nie wierzmy te¿ starym
przes¹dom mówi¹cym o ciemnie-
niu cebuli lub czernieniu srebrnej
³y¿ki, w³o¿onych do potrawy z
grzybów, co mia³oby �wiadczyæ
o tym, ¿e jest ona sporz¹dzona z
gatunków grzybów niejadalnych
czy truj¹cych.

ABC przyrz¹dzania i spo¿ywania
potraw z grzybów
· Grzyby s¹ potraw¹ ciê¿ko

strawn¹ i dlatego nie wolno poda-
waæ ich ma³ym dzieciom, ludziom
w podesz³y wieku oraz osobom
cierpi¹cym na choroby uk³adu
pokarmowego.

· Potrawy z grzybów nale¿y spo-
¿ywaæ �wie¿e, bezpo�rednio po
sporz¹dzeniu.

· Nie wolno przetrzymywaæ po-
traw z grzybów nawet w lodów-
ce, poniewa¿ ³atwo siê one psuj¹ i
szybko powstaj¹ w nich substan-
cje truj¹ce.

Patrycja P³oszaj


