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POWIAT STR Z E LE C K I
Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Lenicy
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 Orodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Lenicy
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
Wydawca: Starostwo Strzeleckie
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia PRO MEDIA
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009
Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i adiustacji.
Materia³ów nie zamówionych nie
zwraca.
Nie odpowiada za treæ
zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

Ogólnopolska akcja pod nazw¹ Poznaj grzyby  unikniesz zatrucia
prowadzona przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹

GRZYB  LENY ZABÓJCA

Zbieranie grzybów w Polsce by³o
i jest bardzo popularne, a spo¿ywanie ich jest tradycyjnym zwyczajem
¿ywieniowym naszego spo³eczeñstwa. S¹ one chêtnie spo¿ywane ze
wzglêdu na swoje walory smakowe i
zapachowe. Ponadto amatorzy grzybów traktuj¹ pobyt w lesie jako bardzo dobr¹ formê aktywnego wypoczynku. Z jednej wiêc strony grzyby
s¹ cenionym artyku³em spo¿ywczym, których zbieranie dostarcza
du¿ej przyjemnoci, ale z drugiej 
niestety  mog¹ staæ siê przyczyn¹
miertelnych zatruæ pokarmowych. W
naszych lasach ronie wiele gatunków
grzybów o ró¿nej toksycznoci. Spotykamy gatunki truj¹ce, jadalne i niejadalne.
Najbezpieczniejsze, najsmaczniejsze i najbardziej poszukiwane przez
grzybiarzy s¹ te, które na spodniej
czêci kapeluszy maj¹ warstwê u³o¿onych obok siebie rureczek przypominaj¹cych g¹bkê. Popularnie nazywamy je grzybami rurkowymi. W tej
grupie nie spotyka siê grzybów miertelnie truj¹cych. S¹ natomiast gatunki
grzybów powoduj¹ce zaburzenia pokarmowe lub grzyby niejadalne, jak
np. goryczak ¿ó³ciowy, popularnie
nazywany szatanem  niejadalny z
uwagi na bardzo gorzki smak.
Wiêkszoæ grzybów rurkowych to
znakomite grzyby jadalne, takie jak:
- podgrzybki  brunatny, zaj¹czek,
z³otawy,
- malaki  zwyczajny, pstry, sitarz, strojny, ziarnisty,
- kolarze  babka, czerwony, grabowy, ró¿ne odmiany borowika
szlachetnego.
Wiêkszoæ najbardziej niebezpiecznych, miertelnie truj¹cych
grzybów ma blaszki o bia³ym zabarwieniu nie zmieniaj¹ce siê w
okresie wegetacji. Zbieranie grzybów z blaszkami na spodzie kapeluszy wymaga du¿ej wiedzy i ostro¿noci  nale¿y je szczególnie dok³adnie obejrzeæ przed w³o¿enie do koszyka. Nale¿¹ do nich wszystkie muchomory, a wród nich muchomor sromotnikowy  50g tego grzyba mo¿e
spowodowaæ mieræ doros³ego cz³owiek.
Muchomor sromotnikowy jest
grzybem o zielonkawo  oliwkowym
zabarwieniu kapelusza, bia³ych blaszkach na jego spodzie i przy dojrza³ych okazach d³ugim, wysmuk³ym
trzonie u do³u bulwiasto zgrubia³ym
osadzonym w odstaj¹cej pochwie. W
górnej czêci trzonu ma przeroniêty
zwisaj¹cy piercieñ. Ma³e, jeszcze nie
wyroniête grzyby nie maj¹ wykszta³conych tak charakterystycznych cech.
Muchomor sromotnikowy najczêciej
mylony jest z nastêpuj¹cymi grzybami jadalnymi: go³¹bkiem zielonawym
(potocznie zwanym surojadk¹ ) i g¹sk¹
zielonk¹. Natomiast muchomor jadowity i wiosenny (miertelnie truj¹ce odmiany muchomora sromotnikowego o bia³ych kapeluszach) bywa
mylony z m³od¹ pieczark¹ lub m³od¹
czubajk¹ kani¹. Do innych grzybów
powoduj¹cych zatrucia miertelne
wskutek uszkodzenia nadnerczy, nerek i w¹troby, nale¿y zas³onak rudy
i piestrzenica kasztanowata.

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 Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych
Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,
715, 716, 717, 718,719,720.
Wydzia³ Finansowy

Trucizny zawarte w tych grzybach
nie rozpuszczaj¹ siê w wodzie, dlatego obgotowywanie tych gatunków nic
nie daje, bo nie zmniejsza ich w³aciwoci truj¹cych. Pamiêtajmy o tym!
Inn¹, niemniej wa¿n¹ grupê grzybów
stanowi¹ gatunki, które zawieraj¹ trucizny atakuj¹ce system nerwowy. Do
najbardziej znanych nale¿¹: strzêpiaki, lejkówki, muchomor czerwony,
muchomor plamisty. Do tej grupy
zalicza siê równie¿ popularn¹ olszówkê (krowiak podwiniêty), która zawiera truciznê rozpuszczaln¹ w wodzie. Obgotowywanie zmniejsza w³aciwoci truj¹ce tego gatunku, ale nie
likwiduje ich zupe³nie. St¹d grzyby te
u niektórych osób mog¹ nie wywo³ywaæ widocznych objawów zatrucia, a
wystêpuj¹ce zaburzenia w oddychaniu i kr¹¿eniu niekiedy nie s¹ kojarzone ze spo¿yciem grzyba.
Trzeci¹ grupê stanowi¹ grzyby
powoduj¹ce zatrucia gastryczne, okrelane czêsto jako nie¿yt ¿o³¹dkowo 
jelitowy (bóle brzucha, biegunki, wymioty), który doprowadza do odwodnienia organizmu oraz du¿ego os³abienia. Zatrucia tego rodzaju wystêpuj¹
po spo¿yciu kilku gatunków grzybów,
takich jak: borowik szatañski, czubajka cielista, wieruszka zatokowata, malanka wi¹zkowa, muchomor
cytrynowy oraz ró¿nych gatunków
mleczajów, go³¹bków i g¹sek.
Przy zatruciach grzybami nale¿y
wspomnieæ o tzw. zatruciach nieswoistych grzybami. Mówimy tutaj o
trzech grupach:
- zatrucia grzybami surowymi w postaci sa³atek lub spo¿ywanych
bez dok³adnej obróbki termicznej. Takie gatunki jak: g¹sówka naga, opieñka miodowa spo¿yte na surowo powoduj¹ nudnoci, wymioty, bóle brzucha,
- zatrucia grzybami zepsutymi 
grzyby nale¿¹ do produktów spo¿ywczych ³atwo psuj¹cych siê,
zw³aszcza owocniki stare, przejrza³e
ulegaj¹ bardzo ³atwo procesom rozk³adu. Przechowywane w nieodpowiednich warunkach ulegaj¹ zepsuciu,
przegrzaniu, stanowi¹c doskona³¹ po¿ywkê dla rozwoju pleni i bakterii.
Takie grzyby zawieraj¹ ró¿ne substancje toksyczne, powoduj¹c nie¿yt
¿o³¹dkowo  jelitowy, zaburzenia nerwowe, zmiany w obrazie klinicznym
krwi,
- zatrucia grzybami zaka¿onymi
bakteriami chorobotwórczymi 
grzyby wie¿e oraz suszone mog¹ byæ
zaka¿one bakteriami chorobotwórczymi: Salmonella, Escherichia coli. Zatrucia takimi grzybami przebiegaj¹ z
podwy¿szon¹ temperatur¹ cia³a, ogólnym rozbiciem i dreszczami.

Zaproszenie

60-lecie Ludowego Klubu Sportowego PLON
w Blotnicy Strzeleckiej
Wydarzenie roku! Hit sezonu! Swieto sportu !
SOBOTA 12 sierpnia 2006 r.
Rozpoczecie godz. 1500 Boisko LKS PLON
Oldboje zespolów: Wisla-Kraków, Odra-Opole, PlonBlotnica Strzelecka
Mecz juniorów: Jemielnica-Blotnica godz.1500 - 1550
Rozpoczecie rozgrywek pilkarskich o puchar Prezesa LKS PLON
:
I mecz godz. 1600  1650
II mecz godz. 1700  1750
III mecz godz. 1830  1920
Czesc oficjalna 1800  1830
W przerwie meczów: gry, zabawy, konkursy.
godz. 2000 zabawa taneczna w parku UL, gra zespól A.Sojki
NIEDZIELA 13 sierpnia 2006 r. godz. 1500
Trampkarze: Blotnica  Nowa Wies godz. 1500 - 1550
Rozgrywki seniorów
o puchar Marszalka Województwa Opolskiego:
I mecz godz. 1600 - 1650
II mecz godz. 1700 - 1750
III mecz godz. 1800 - 1850
Wreczenie pucharów
W przerwie meczów: gry, zabawy, konkursy.

Zbadaj siê profilaktycznie!
W roku 2006 SP ZOZ Strzelce Opolskie podpisa³ umowê z Narodowym
Funduszem Zdrowia w Opolu na realizacjê Programu profilaktyki raka
piersi  900 mammografii oraz Programu profilaktyki raka szyjki macicy  575 badañ.
Termin obowi¹zywania umów:
- Programu profilaktyki raka piersi od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
- Programu profilaktyki raka szyjki macicy od 15.01.2006 r. do
31.12.2006 r.
Do programu profilaktyki raka piersi zaprasza siê kobiety w wieku 50-69
lat, które nie mia³y wykonywanej mammografii w ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy.
Natomiast do programu profilaktyki szyjki macicy zaprasza siê kobiety w
wieku od 25 do 59 lat, które nie mia³y wykonywanego badania cytologicznego w ostatnich 36 miesi¹cach.
Nie trzeba mieæ skierowania!
Badania s¹ bezp³atne!
Badania mammograficzne s¹ wykonywane w Zak³adzie Diagnostyki
Obrazowej Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
- od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 1200 - 2000,
Badania mammograficzne - nr tel. 077 461 32 91 do 95 wew. 141

Uwaga!
Aby unikn¹æ zatrucia grzybami nale¿y zrezygnowaæ ze zbierania grzybów
z blaszkami, a na ka¿de grzybobranie
wybieraæ siê z atlasem grzybów.

Badania cytologiczne s¹ wykonywane w oddziale ginekologiczno-po³o¿niczym Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
- w poniedzia³ki i pi¹tki, w godzinach 1300  1430.

Pañstwowa Inspekcja Sanitarna
¿yczy bezpiecznego grzybobrania i
przyjemnego wypoczynku w lesie.

Badania cytologiczne - nr tel. 077 461 32 91 do 95 wew. 332
Pacjentki winny zg³osiæ siê do badania z ksi¹¿eczk¹ RUM i aktualnym
dokumentem ubezpieczenia.

Patrycja P³oszaj

Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomociami
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.

Prosimy o wczeniejsze dokonywanie rejestracji
osobicie lub telefonicznie.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
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.

