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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  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.: 705.

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 Ochrony �rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
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

- przewozy autokarowe okazjonalne(pielgrzymki, pogrzeby,wesela, mecze
itp.),

- wynajem autokarów na przewozy turystyczne w kraju i zagraniczne,
- dla szkó³ i przedszkoli oferty wyjazdu do:  Dinopark  Krasiejów, Le�ny

Park w Ustroniu i Park Miniatur  w Inwa³dzie
Posiadamy autokary o zró¿nicowanej liczbie miejsc siedz¹cych od 19   do

54 osób wyposa¿one w barek kawowy ,WC, wideo (zdjêcia - strona
www.pks.strzelceop.pl).

PRZEDSIÊBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
W STRZELCACH  OPOLSKICH S.A.

ul.  1 Maja 59,   47-100 Strzelce Opolskie

Centrala tel: 77 4613281       fax::77 4613358
Dzia³  Przewozów Pasa¿erskich: 77 4622535, 77 4622536

Dworzec autobusowy: 77 4612713
www.pks.strzelceop.pl     e-mail: pks@pks.strzelceop.pl

 Gwarantujemy wysok¹ jako�æ  us³ug!

PKS w Strzelcach  Opolskich SA  oferuje:

Zakupy dokonywane przez naj-
m³odszych mog¹ byæ niebezpieczne.
M³odzi nie s¹ w stanie oceniæ ryzy-
ko zakupów i cenê, zw³aszcza przez
Internet. A coraz czê�ciej m³odzi kon-
sumenci kupuj¹ przez Internet. W
zwi¹zku z pierwszym dzwonkiem
pamiêtajmy, i¿ m³odzi konsumenci
maj¹ swoje prawa i s¹ w pewnych
przypadkach chronieni. Pamiêtajmy
równie¿, by zwracaæ uwagê na pro-
dukty szkolnym które kupujemy na-
szym pociechom.

Prawie ka¿dy polski nastolatek
dostaje kieszonkowe. Najwiêcej, bo
a¿ 82 z³, otrzymuje m³odzie¿ w wie-
ku 15-18 lat, m³odsze nastolatki do-
staj¹ ok. 43 z³. W³asnymi pieniêdzmi
dysponuj¹ równie¿ najm³odsze dzie-
ci w wieku od 4 do 6 lat - wynika z
najnowszych badañ Ipsos*. Najczê-
�ciej kupuj¹ s³odycze, napoje, kosme-
tyki, ale tak¿e telefony komórkowe.
Czy jednak nastolatek mo¿e kupiæ
wszystko, co mu siê spodoba, a
sprzedawca ma obowi¹zek zrealizo-
waæ transakcjê? Zgodnie z przepisa-
mi dzieci poni¿ej 13 roku ¿ycia w
ogóle nie powinny samodzielnie
kupowaæ. Warto zauwa¿yæ, ¿e znacz-
nie wiêcej mo¿liwo�ci maj¹ nastolat-
ki - zgodna z prawem jest bowiem
sprzeda¿ dzieciom miêdzy 13. a 18.
rokiem ¿ycia jedynie rzeczy, które
dotycz¹ drobnych bie¿¹cych spraw
¿ycia codziennego. Dlatego doro�li
mog¹ sprzedawaæ nastolatkom ga-
zety, ¿ywno�æ, napoje, artyku³y
papiernicze. Je¿eli wiêc dwunasto-
latek bêdzie chcia³ bez obecno�ci ro-
dzica kupiæ odtwarzacz mp3, sprze-
dawca powinien odmówiæ. Jak poka-
zuje do�wiadczanie UOKiK oraz ba-
dania w³a�nie tej grupy wiekowej, w
praktyce jest inaczej. Dzieci dyspo-
nuj¹c okre�lonym bud¿etem bardzo
czêsto dokonuj¹ zakupów na nie-
wielk¹ kwotê np. same wybieraj¹ ze-
szyty, batony, kanapki, itp. Nasto-
latki równie¿ bez towarzystwa oso-
by doros³ej bardzo czêsto zawieraj¹

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

umowy kupna-sprzeda¿y, nie za-
wsze maj¹c �wiadomo�æ ograniczeñ
prawnych. Warto wiedzieæ, ¿e je¿eli
mimo ograniczeñ prawnych transak-
cja z udzia³em dziecka lub nastolatka
dojdzie do skutku, rodzic siê na ni¹
nie zgadza, ma prawo ¿¹daæ jej
uniewa¿nienia i zwrotu pieniêdzy.
W my�l przepisów taka umowa nie
jest wa¿na. Wiêcej informacji na ten
temat mo¿na znale�æ na stronie
www.konsumenckieabc.pl, która in-
formuje najm³odszych konsumentów
o ich prawach, uczy jak rozs¹dnie
kupowaæ w sklepie tradycyjnym
oraz internetowym. Strona zawiera
tak¿e materia³y dla nauczycieli.

Plastelina, farbki, kleje, na-
druki na koszulkach mog¹ zawie-
raæ niebezpieczne dla zdrowia
substancje. Zbyt du¿e stê¿enie
metali ciê¿kich o³owiu czy chro-
mu mo¿e byæ przyczyn¹ wielu cho-
rób. Uczulaæ mog¹ tak¿e niektóre
substancje chemiczne, np. ftalany
obecne w sk³adzie czê�ci plastiko-
wych. Dlatego zwracajmy szcze-
góln¹ uwagê na sk³ad kupowanych
produktów oraz na ich termin wa¿-
no�ci. Szczególnie niebezpieczne s¹
produkty zawieraj¹ce szkodliwe sub-
stancje do³¹czane w postaci saszetek
do pude³ek z obuwiem.

Ponadto szczególn¹ uwagê po-
winni�my zwróciæ kupuj¹c ubrania
dla dzieci. Sprawdzajmy np. czy
ozdobne elementy s¹ przymocowa-
ne w sposób trwa³y i dziecko nie
bêdzie w stanie ich od³¹czyæ (doty-
czy dzieci do lat 3). Zagro¿enie dla
dzieci mog¹ stwarzaæ równie¿ sznur-
ki �ci¹gaj¹ce zastosowane przy odzie-
¿y. Unikajmy zatem tych elementów,
zw³aszcza w przypadku kapturów i
elementów os³aniaj¹cych szyjê w
ubraniach dla ma³ych dzieci (do lat 7)
z uwagi na ryzyko uduszenia dziec-
ka.

Kupuj¹c �wiadomie powinni�my
równie¿ zwracaæ uwagê na oznako-
wanie niektórych produktów prze-

znaczonych dla dzieci. Pojawiaj¹cy
siê na okre�lonych wyrobachznak CE
nie jest potwierdzeniem wyproduko-
wania na terenie Unii Europejskiej o
czym przekonanych jest b³êdnie wielu
konsumentów. Znak CE, który mo-
¿emy znale�æ m.in. na zabawkach,
komputerach, radiach, telewizorach,
lampach, kaskach rowerowych ozna-
cza, ¿e produkt spe³nia specjalne,
przewidziane prawem wymogi. War-
to pamiêtaæ, ¿e inne oznaczenia,
np. rekomendacje instytutów, cer-
tyfikaty, s¹ dobrowolne.

Plecak i zeszyt gratis? Dwa piór-
niki w cenie jednego? Rodzicu, upew-
nij siê, czy to rzeczywi�cie okazja.
Zdarza siê, ¿e gratisa bêdziemy mu-
sieli zap³aciæ. Aby tego unikn¹æ, naj-
lepiej przeliczyæ cenê ka¿dego pro-
duktu w zestawie i porównaæ z cen¹
kompletu. Mo¿e siê okazaæ, ¿e za-
p³aciliby�my mniej za zakup pleca-
ka i zeszytu osobno. Praktyki pole-
gaj¹ce na wprowadzaniu w b³¹d kon-
sumentów, co do wysoko�ci ceny
zestawów promocyjnych s¹ niezgod-
ne z prawem.

Podrêczniki, które kupili�my
przez pomy³kê? Bluza, która okaza-
³a siê za ma³a? Plecak, który po pro-
stu uczniowi siê nie podoba? rzeczy,
które nie maj¹ wad zale¿¹ tylko od
dobrej woli sprzedawcy. Dotyczy to
równie¿ wymiany produktu. Je¿eli
jednak produkt ma wady (np. w pod-
rêczniku brakuje kilku stron), prawo
do reklamacji. Sk³adamy j¹ na pi�mie
u sprzedawcy. Mo¿emy to zrobiæ w
ci¹gu dwóch lat od dnia zakupu, jed-
nak nie pó�niej ni¿ w ci¹gu dwóch
miesiêcy od wykrycia wady. Je¿eli
przekroczymy ten termin, stracimy
przys³uguj¹ce nam uprawnienia.

Je¿eli dziecko bez zgody rodzica
kupi³o produkt, a sprzedawca nie chce
zwróciæ pieniêdzy, odmawia przyjê-
cia reklamacji wadliwej rzeczy mo¿-
na liczyæ na bezp³atn¹ pomoc Rzecz-
nika Praw Konsumenta.

Ma³gorzata P³aszczyk

Zakupy kontrolowane
W stosunku go wyborów sprzed

czterech lat zmian jest kilka m.in.
wyd³u¿ony zosta³ termin powo³ania
obwodowych komisji wyborczych,
zmieniono godziny g³osowania (wcze-
�niej od 6.00 do 20.00) a tak¿e po raz
pierwszy pojawiaj¹ siê w wyborach
samorz¹dowych pe³nomocnicy do
g³osowania.
Kalendarz wyborczy (w skrócie)
do 2 pa�dziernika - w PKW rejestr-
wa³y siê komitety wyborcze i kandy-
daci na radnych
do 22 pa�dziernika do godz. 24.00
- zg³aszanie terytorialnym komi-
sjom wyborczym list kandydatów na
radnych odrêbnie dla ka¿dego okrêgu
wyborczego dla wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików woje-
wództw
do 27 pa�dziernika do godz. 24.00
- zg³aszanie gminnym komitetom
wyborczym kandydatów na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
do 6 listopada
- rozplakatowanie obwieszczeñ:
a) terytorialnych komisji wybor-
czych o zarejestrowanych listach kan-
dydatów na radnych
b) gminnych komisji wyborczych o
zarejestrowanych kandydatach na
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast
do 11 listopada
- z³o¿enie w urzêdzie gminy wnio-
sku o sporz¹dzenie aktu pe³nomoc-
nictwa do g³osowania
do 16 listopada
- wyborca niepe³nosprawny, na
swój wniosek wniesiony do urzêdu
gminy, jest dopisywany do spisu
wyborców w wybranym przez sie-
bie obwodzie g³osowania
19 listopada godz. 24.00
- zakoñczenie kampanii wyborczej
21 listopada godz. 8.00-22.00
- g³osowanie
5 grudnia godz. 8.00-22.00
- druga tura wyborów wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast

Wybory
21 listopada


