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S T R Z E L E C K I

KIEROWNIK BUDOWY  KTO, KIEDY, PO CO ?

Od 17 padziernika obowi¹zuje

Dom Pomocy Spo³ecznej

zarz¹dzenie Starosty Powiatu

w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie

Strzeleckiego, reguluj¹ce korzy-

stanie z sali narad, zlokalizowa-

nej w budynku Starostwa Powia-

tel. 4623845

towego przy ulicy Jordanowskiej

z fili¹ w Lenicy
tel. 4639840, 4639830

2 w Strzelcach Opolskich.

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744

Szczegó³owe zasady zawiera za-

³¹cznik do tego zarz¹dzenia, któ-

rego treæ publikujemy w ca³o-

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

ci.

Sala narad
starostwa
- udostêpniona
Instrukcja reguluje sposób i wa-

w Strzelcach Op.

runki korzystania z sali narad zlo-

tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych

kalizowanej w budynku przy ul.
Jordanowskiej 2 (II piêtro).

w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541

Liceum Ogólnokszta³c¹ce

tel. 4616430

nale¿y prowadzenie dziennika budo-

jest, i¿ oprócz kierownika - rejestru-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie

e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

w Strzelcach Opolskich

e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

dowlanych, geodeta, pracownicy nad-

e-mail: gimspecj@tlen.pl

uprawnione do kontroli. Wpisy po-

*

w Kad³ubie

§2

mi Polskimi Normami oraz prze-

ni s¹ do osobistego ustalenia z osob¹

terminów organizowanych spotkañ

wa¿niejszy

nie sali narad.

je siê, ¿e w Polsce osteoporoz¹ do-

³o 14 tys. najpowa¿niejszych z³amañ

naczelnika, kierownika lub inn¹ oso-

koci udowej.

wstêpnie ustalony z osob¹ odpowie-

ryzuj¹ca siê ubytkiem masy kostnej i

dzialn¹ za jej udostêpnienie.

tel. 4615261
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki

szczególnie nadgarstka, krêgos³upa

moci na drzwiach sali narad.

oraz zniekszta³cenie sylwetki.

Po¿arnej w Strzelcach Opolskich

równie¿ silny ból, spadek wagi cia³a

Choroba ta nazywana jest czêsto

cich¹ epidemi¹ z powodu bezobja-

§ 5

wowego przebiegu w pocz¹tkowym

wyposa¿enia sali narad bez wcze-

okresie rozwoju a¿ do momentu wy-

dy ze strony osoby odpowiedzialnej

którym nastêpuje ju¿ kaskada z³a-

niejszego ustalenia i uzyskania zgo-

st¹pienia pierwszego z³amania, po

za udostêpnianie tej sali.

mañ.

§ 6

ciej po menopauzie, jednak nie jest

¿ywania napojów alkoholowych na

kobieca. Coraz czêciej dotyka ona

prawd¹, ze jest to choroba wy³¹cznie

terenie sali narad.

równie¿ mê¿czyzn.

Najskuteczniejsz¹ drog¹ do bu-

W przypadku nieobecnoci osoby

tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Budowlanego w Strzelcach Opolskich

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.

pornoci koci jest dba³oæ o ich zdro-

wymienionej w § 1 niniejszej instruk-

wie przez ca³e ¿ycie. Oto dzia³ania

pracownik wydzia³u organizacyjne-

w walce z osteoporoz¹:

cji zastêpstwo pe³ni wyznaczony

profilaktyczne, które nale¿y podj¹æ

go.

*

spo¿ywanie pokarmów bogatych

w wapñ (mleko i jego przetwory: ser ¿ó³ty, jogurt, kefir)

§ 8

Powiatowy Inspektorat Nadzoru

tel. 4639099

dowania i utrzymywania masy i od-

§ 7

w Strzelcach Opolskich

Osteoporoz¹ zagro¿one s¹

Zabrania siê palenia tytoniu oraz spo-

tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji

i wit.

W sprawach spornych oraz innych

D (tran, ¿ó³tko jaj) tak, ¿eby ko-

strukcj¹ decyduje Starosta Strzelec-

dulca,

ci mia³y odpowiedni¹ iloæ bu-

nie uregulowanych niniejsz¹ inki, a pod jego nieobecnoæ Wicesta-

*

rosta Strzelecki lub Sekretarz Powiatu Strzeleckiego.

*
§ 9

Instrukcja obowi¹zuje od dnia 17 pa-

dziernika 2005 r.

inwestorowi,

do

sprawdzenia lub odbioru, wyko-

ne koniecznoci¹ zwiêkszenia
budowlanych lub usprawnienia

*

procesu budowy,

ustosunkowania siê w dzienniku
budowy do zaleceñ w nim zawartych.

Tak wiêc teraz, na podstawie poda-

w umowie, prób i sprawdzeñ in-

nych informacji, inwestor zadaj¹cy

przewodów kominowych, przed

niczno-budowlanym, pytanie: po co

go do odbioru,

przygotowanie dokumentacji

sobie, oraz w wydziale architekto-

potrzebny jest na budowie kierow-

nik budowy i kto mo¿e nim byæ mo¿e

sobie na to pytanie odpowiedzieæ.

(cz)

powykonawczej,

necznych powstaje wit. D,

*

prowadzenie aktywnego trybu

*

ograniczenie do minimum u¿y-

*

¿ycia,

wek tj. kawy, alkoholu, papierosów,

unikanie sytuacji mog¹cych do-

prowadziæ do upadku, a w kon-

*

*

sekwencji do z³amañ koci,
wykonanie

badania densytome-

trycznego koci (gêstoci koci).

Poni¿ej przedstawiamy testy, które

pomog¹ oceniæ czy jeste zagro¿ona
/ zagro¿ony osteoporoz¹.

Sprawd ! Powiêæ jedn¹ minutê!
Test dla kobiet
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

przede wszystkim kobiety, najczê-

Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y

zmniejszeniem jej gêstoci. S³aboæ

oraz szyjki koci udowej. Powoduje

wywieszony jest do ogólnej wiado-

zg³aszanie

Jest to choroba koci, charakte-

Terminarz planowanych spotkañ

tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

osteoporotycznych  z³amañ szyjki

koæca zwiêksza ryzyko z³amañ,

Zabrania siê wynoszenia elementów

w Górze w. Anny

wspó³czesnych spo³eczeñstw. Szacu-

Sala zostaje udostêpniona osobie

e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe

zdrowotny

Rocznie odnotowywanych jest oko-

§ 4

tel. 4615261

problem

tkniêtych jest oko³o 4 milionów osób.

§ 3

e-mail: zsskadlub@wp.pl

Szkolno-Wycho-wawczy w Lenicy

Osteoporoza jest uwa¿ana, zaraz

po chorobach uk³adu kr¹¿enia, za naj-

oraz osób odpowiedzialnych za przy-

gotowanie, a nastêpnie uporz¹dkowa-

bezpieczeñstwa realizacji robót

go),

20 padziernika 2005r.  wiatowy Dzieñ Osteoporozy

ce korzystaæ z sali narad zobowi¹za-

tel. 4636422, 463637

Specjalny Orodek

*

wê, przepisami i obowi¹zuj¹cy-

zmiany w rozwi¹zaniach projektowych, je¿eli s¹ one uzasadnio-

zg³oszeniem obiektu budowlane-

dow¹ w sposób zgodny z pro-

wystêpowania do inwestora o

spektora nadzoru inwestorskie-

stalacji, urz¹dzeñ technicznych i

organizowanie i kierowanie bujektem i pozwoleniem na budo-

Naczelnicy poszczególnych wydzia-

*

dziennika budowy (np. przez in-

nych przepisami, lub ustalonych

zapewnienie geodezyjnego wyty-

odpowiedniego

realizacja zaleceñ wpisanych do

zapewnienie dokonania wymaga-

czenia obiektu,

dzonych wad i przekazanie in-

Kierownik budowy ma prawo:

nie z projektem,

kryciu, b¹d zanikaj¹cych, oraz

ka budowy nale¿y:

dopilnowanie usuniêcia stwier-

owiadczenia.

nywanych robót ulegaj¹cych za-

winny byæ opatrzone dat¹ i podpi-

bê organizuj¹c¹ spotkanie na czas

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS

*

zoru budowlanego i inne organy

wyznaczonej  odpowiednio  przez

tel. 4612882

*

stor, projektant, inspektor nadzoru

*

sie do dziennika budowy doty-

nie w odbiorze,

westorowi

zawiadomienie inwestora o wpi-

wodu wykonywania ich niezgod-

inwestorskiego, kierownik robót bu-

dzonych tam spotkañ zosta³ wyzna-

sali oraz ustalanie terminów prowa-

*

westora,

cz¹cym wstrzymania robót z po-

dziennika mog¹ dokonywaæ: inwe-

Odpowiedzialnym za udostêpnianie

e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

w Strzelcach Opolskich

*

i

maj¹cych

rozbiórki i monta¿u  wpisów do

odpowiedzialn¹ za udostêpnianie sali

tel. 4613026

budowy

d³owoci wykonywania budowy,

organizacyjnych lub inne osoby chc¹-

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

przebieg

wydarzeñ

wp³yw na ocenê technicznej prawi-

³ów starostwa, kierownicy jednostek

tel. 4613381, 4613901

ca³y

zg³oszenie obiektu budowlanego

do odbioru przez wpis do dziennika budowy oraz uczestnicze-

budowie i w razie stwierdzenia

tym w³aciwego organu oraz in-

dzeñ i odbiorów. Przy czym wa¿ne
j¹cego

zapewnienie bezpieczeñstwa na

dowlanych i powiadomienie o

mentów, opinii, protoko³ów, spraw-

wszystkich

*

pisami bhp,

zagro¿eñ wstrzymanie robót bu-

wy i przechowywania innych doku-

Powiatu  Albina Konopka.

e-mail: liceumza@edu.apple.pl

*

Do obowi¹zków kierownika budowy

Ponadto do obowi¹zków kierowni-

czony  Kierownik Biura Rady

w Zawadzkiem

nabyæ m.in. w ksiêgarni budowlanej.

sem osoby wpisuj¹cej.

§ 1

e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

dok. ze str. 3

tak

Jedno z rodziców z³ama³o biodro podczas lekkiego

uderzenia lub upadku.

Dozna³am z³amania przedramienia lub biodra podczas

lekkiego uderzenia lub upadku.

Utraci³am wiêcej ni¿ 3 cm wzrostu.
Nadu¿ywam alkoholu.

Palê wiêcej ni¿ 20 papierosów dziennie.

Cierpiê na biegunkê

(spowodowan¹ celiakli¹ lub chorob¹ Chrona ).

Menopauza przypad³a przed 45 rokiem ¿ycia.

Nie mia³am okresu przez 12 miesiêcy

lub wiêcej z powodu innego ni¿ ci¹¿a.

Test dla mê¿czyzn
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

nie

tak

nie

Jedno z rodziców z³ama³o biodro podczas lekkiego

uderzenia lub upadku.

Dozna³em z³amania przedramienia lub biodra podczas lekkiego

uderzenia lub upadku.

Przyjmowa³em strerydy d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce.

Utraci³em wiêcej ni¿ 3 cm wzrostu.
Nadu¿ywam alkoholu.

Palê wiêcej ni¿ 20 papierosów dziennie.

Cierpiê na biegunkê

(spowodowan¹ celiakli¹ lub chorob¹ Chrona ).

Cierpia³em na impotencjê, brak popêdu p³ciowego

lub inne choroby zwi¹zane z niskim poziomem testosteronu.

przy diecie ubogiej w wapñ

przyjmowanie preparatów wapniowo  witaminowych,

utrzymywanie prawid³owej dla

p³ci, wieku i wzrostu masy cia³a,
korzystanie ze s³onecznej pogo-

Je¿eli w rozwi¹zaniu testu pojawi³a siê jedna odpowied tak, mo¿esz

byæ zagro¿ona / zagro¿ony osteoporoz¹ i radzimy skonsultowaæ siê z

lekarzem, który zaleci odpowiednie badania i wdro¿y leczenie.

dy  pod wp³ywem promieni s³o-

Centrala Starostwa Powiatowego

Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735

w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)

Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru

Tel. +48 77 4401700

i Gospodarki Nieruchomociami

Sekretariat Zarz¹du Powiatu

Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,

Tel. +48 77 4401703

745, 746, 747, 749.

Faks +48 77 4401701

Wydzia³ Architektoniczno  Budowlany

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.

Tel. +48 77 4401756

Wydzia³ Organizacyjny

Wydzia³ Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych

Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,

Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,

758, 764

715, 716, 717, 718,719,720.

Zespó³ Kontroli

Wydzia³ Finansowy

Tel. wew.: 775.

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.

Patrycja P³oszaj

PSSE w Strzelcach Op.

