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z fili¹ w Szymiszowie
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Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
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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, Turystki i Promocji
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

Strzelce Opolskie, dnia   07.05.2009r.

STAROSTA  STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008r. o udostêpnia-
niu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochro-
nie �rodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na �rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z 2008r. z pó�n. zm.), podaje do publicznej wiadomo�ci informa-
cjê o wydaniu w dniu 05 maja 2009r. decyzji administracyjnej Nr 143/09 o
pozwoleniu na przebudowê (modernizacjê) ulicy Le�nej w miejscowo�ci Je-
mielnica na dzia³kach nr: 629/8, 594, 593/1, 572/3, 572/4, 571/3, 593/2, 632/
2, 593/3, 2784,   2771, 2800, 2834, 593/4, 2783, 2865, 2833, 2873, 2880, 662,
obrêb Jemielnica.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich � Wydzia³ Architekto-
niczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piêtro, pokój nr 211, (w godzinach
pn. 800÷1600, wt.-pt. 730÷1530), mo¿na zapoznaæ siê z tre�ci¹ decyzji oraz z
dokumentacj¹ sprawy.

STAROSTA
JÓZEF SWACZYNA

Oddzia³ Opolski Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych uprzejmie informuje, ¿e w dniu 4 maja 2009 roku zosta³y urucho-
mione programy:
1. �PEGAZ 2003� w module pomocy w aktywizowaniu osób niepe³no-
sprawnych poprzez likwidacjê barier transportowych i w komunikowaniu
siê.
2. �KOMPUTER DLA HOMERA 2003 � program pomocy w zakupie sprzê-
tu elektronicznego oraz oprogramowania umo¿liwiaj¹cego rehabilitacjê zawo-
dow¹ i spo³eczn¹ osób niewidomych i niedowidz¹cych�.

Termin sk³adania wniosków up³ywa z dniem 05 czerwca 2009 roku.
Za datê z³o¿enia wniosku uwa¿a siê datê jego wp³yniêcia do Oddzia³u PFRON,
a w przypadku wniosków sk³adanych drog¹ pocztow¹, datê stempla poczto-
wego.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce programu oraz druki wniosków mo¿na
uzyskaæ w Oddziale Opolskim Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych w Opolu przy ul. Koraszewskiego 8-16, w godzinach od
7.00 do 16.00 (telefon nr: 077 423 29 95 lub 077 423 29 90 wew. 95) oraz na
stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (zak³adka: Programy i zada-
nia PFRON).

O G £ O S Z E N I E

Dzia³aj¹c zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2oo8r. o udostêpnia-
niu
informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
�rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na �rodowisko (Dz. U. nr 199 poz.
1227),

Marsza³ek Województwa Opolskiego
podaje do publicznej wiadomo�ci informacjê o projekcie dokumentu

pn.: Program ochrony powietrza
dla strefy krapkowicko-strzeleckiej,

w zakresie emisji py³u PM10

Ponadto Marsza³ek Województwa Opolskiego informuje o mo¿liwo�ci
zapoznania siê z ww. projektem Programu oraz o mo¿liwo�ci sk³adania uwag
i wniosków.
Dokumentacja sprawy zostaje wy³o¿ona do wgl¹du:
- w Urzêdzie Miasta i Gminy Krapkowice, Wydzia³ Gospodarki Grunta-
mi, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska, ul. 3 Maja 17, w godzinach od 7.15 do
15.oo, -w Urzêdzie Miasta i Gminy Strzelce Opolskie, Wydzia³ Gospodarki
Mieniem Komunalnym i Ochrony �rodowiska, pl. My�liwca 1, w godzinach
od 7.3o do 15:3o,
- w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Opolskiego, Departament
Ochrony �rodowiska, ul. Piastowska 17, w godzinach od 7.3o do 15.3o oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Opolskiego: http://umwo.ogole.pl/bip/.

Uwagi i wnioski nale¿y wnosiæ do Marsza³ka Województwa Opolskiego,
jako w³a�ciwego organu do ich rozpatrzenia, w terminie 21 dni od daty
ukazania siê niniejszego og³oszenia, w formie pisemnej (poczt¹ na adres: Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Opolskiego Departament Ochrony �rodowi-
ska 45-082 Opole ul. Piastowska 17), ustnie do protoko³u lub za pomoc¹
�rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno�ci opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym (na adres email: m.piekarz@umwo.ogo-
le.pl).

Uwagi i wnioski z³o¿one po up³ywie 21 dni od daty ukazania siê og³osze-
nia zostan¹ pozostawione bez rozpatrzenia.

Programy PFRON

Konflikt z operatorem nieko-
niecznie musi oznaczaæ walkê z
wiatrakami. Pamiêtajmy, ze niedo-
zwolone klauzule umowne nie
musz¹ nas wi¹zaæ.

Op³ata za zdjêcie blokady kar-
ty SIM, uci¹¿liwe formalno�ci w
przypadku kradzie¿y telefonu czy
pozbawienie konsumenta dostêpu
do us³ug, za które regularnie p³aci
to tylko niektóre dzia³ania opera-
torów telekomunikacyjnych kwe-
stionowane przez Prezes UOKiK.
Urz¹d skierowa³ do s¹du pozwy
przeciwko operatorom sieci: Era,
Orange oraz Play
 

UOKiK prowadzi sta³y monitoring
wzorców umownych stosowanych przez
przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w ró¿nych
bran¿ach. Zgodnie z kodeksem cywil-
nym, postanowienia umowy zawieranej
z konsumentem nieuzgodnione indywi-
dualnie nie wi¹¿¹ go, je¿eli kszta³tuj¹
jego prawa i obowi¹zki w sposób sprzecz-
ny z dobrymi obyczajami, ra¿¹co naru-
szaj¹c jego interesy. Klauzule uznane
przez S¹d Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów za niedozwolone s¹ wpisy-
wane do rejestru prowadzonego przez
Prezes UOKiK. Od tego momentu ich
stosowanie w obrocie prawnym z udzia-
³em konsumentów jest zakazane. Obec-
nie znajduje siê w nim ponad 1500 klau-
zul dotyczy us³ug telekomunikacyjnych
i internetowych.

W ostatnich dniach Prezes
UOKiK skierowa³a trzy pozwy do
s¹du o uznanie za niedozwolone
klauzul stosowanych przez opera-
torów sieci: Era, Orange oraz Play.
To wynik du¿ej kontroli przeprowadzo-
nej przez Urz¹d, podczas której spraw-
dzane by³y wzorce umowne stosowane
przez operatorów sieci Plus, Era, Oran-
ge oraz Play. UOKiK zakwestionowa³
wówczas szereg postanowieñ, które do
chwili obecnej nie zosta³y zmienione
przez pozwanych przedsiêbiorców. Ope-
rator sieci Plus unikn¹³ pozwu w wyniku
wspó³pracy podjêtej z Urzêdem i zmie-
rzaj¹cej do usuniêcia kwestionowanych
postanowieñ umownych.

W pozwach znajduj¹ siê
³¹cznie 24 klauzule. Zastrze¿enia
Prezes UOKiK budz¹ m.in. postanowie-
nia, które w momencie zalegania z
p³atno�ci¹ daj¹ mo¿liwo�æ rozwi¹-
zania wszystkich umów ³¹cz¹cych
operatora z konsumentem.

Nie ma przy tym znaczenia, ¿e za-
leg³o�ci dotycz¹ tylko jednej z nich, np.
korzystania z Internetu. Klauzula taka
w sposób ra¿¹cy narusza interesy kon-
sumentów, powoduj¹c, ¿e s¹ oni pozba-
wieni mo¿liwo�ci korzystania z us³ug,
które op³acaj¹ w terminie. Urz¹d kwe-
stionuje tak¿e praktyki ograniczaj¹ce
dostêp do czê�ci lub wszystkich us³ug
oraz jednocze�nie konieczno�æ zap³a-
cenia jednorazowej op³aty z tego tytu-

³u, jak równie¿ za ponowne ich urucho-
mienie. Tak¿e te klauzule zosta³y skie-
rowane do s¹du.
Prezes Urzêdu kwestionuje równie¿ po-
bieranie przez operatora teleko-
munikacyjnego op³aty (nawet kil-
kaset z³) za zdjêcie blokady karty
SIM w trakcie trwania umowy - jej
usuniêcie umo¿liwia konsumentowi ko-
rzystanie z us³ug innych operatorów.
Zdaniem Prezes UOKiK brak jest pod-
staw do pobierania takich op³at, bior¹c
pod uwagê, ¿e po wyga�niêciu umowy
us³uga ta jest bezp³atna. Ponadto po-
bieranie op³aty pe³ni de facto funkcjê
dodatkowej kary umownej, która jest
nieuzasadniona w �wietle prawa teleko-
munikacyjnego,                       a
jednocze�nie stanowi dodatkow¹ barie-
rê maj¹c¹ zniechêciæ konsumenta do
ewentualnej zmiany operatora.
Zastrze¿enia Urzêdu wzbudzi³o równie¿
uzale¿nianie przez przedsiêbiorcê swo-
jej odpowiedzialno�ci, w przypadku
kradzie¿y, zniszczenia, zgubienia
b¹d� utraty karty SIM, od spe³nie-
nia przez konsumenta nadmiernie
uci¹¿liwych formalno�ci. Zdaniem
Prezes UOKiK ju¿ samo zg³oszenie te-
lefoniczne powinno powodowaæ zawie-
szenie mo¿liwo�ci wykonywania po³¹-
czeñ wychodz¹cych i przychodz¹cych.
Tymczasem przedsiêbiorcy zastrzegaj¹,
¿e za op³aty wynikaj¹ce z u¿ywania
przez osoby trzecie utraconej karty
SIM, do momentu wydania przez ope-
ratora potwierdzenia pisemnego zg³o-
szenia od konsumenta, wy³¹czn¹ odpo-
wiedzialno�æ ponosi abonent.

Przedsiêbiorcy zastrzegaj¹ sobie
równie¿ prawo obci¹¿enia konsu-
menta odsetkami karnymi i jed-
nocze�nie jednorazow¹ op³at¹ w
momencie zalegania z p³atno�ci¹.
Zdaniem UOKiK nak³adanie na konsu-
mentów skumulowanych sankcji w sy-
tuacji opó�nienia w zap³acie nale¿no-
�ci nie znajduje uzasadnienia.

Je¿eli s¹d podzieli argumenty Pre-
zes Urzêdu, zakwestionowane postano-
wienia zostan¹ wpisane do rejestru klau-
zul niedozwolonych, a ich stosowanie
w obrocie bêdzie zabronione. Je�li
przedsiêbiorcy mimo to bêd¹ j¹ stoso-
wali, UOKiK mo¿e wszcz¹æ postêpo-
wanie w sprawie naruszenia zbiorowych
interesów konsumentów i w konse-
kwencji na³o¿yæ karê w wysoko�ci do
10 proc. ubieg³orocznego przychodu.

W przypadku us³ug telekomunika-
cyjnych s³absi uczestnicy rynku mog¹
uzyskaæ pomoc w Urzêdzie Komunika-
cji Elektronicznej, który zajmuje siê
rozwi¹zywaniem sporów konsumentów
z przedsiêbiorcami poprzez mediacje,
jak równie¿ przed dzia³aj¹cym przy
Prezesie UKE s¹dem polubownym. W
sprawach tych pomagaj¹ równie¿ rzecz-
nicy konsumentów.

Dodatkowe informacje na stronie
www.uokik.gov.pl

Ma³gorzata P³aszczyk

Powiatowy rzecznik konsumentów informuje

Operatorzy
telekomunikacyjni

pod kontrol¹

Wa¿ne dla niepe³nosprawnych

Nadle�nictwo Strzelce Opolskie informuje, ¿e w okresie od 10 maja do 20
maja br. prowadzone bêdzie w kompleksie le�nym pomiêdzy Kad³ubem, Spóro-
kiem a Krzy¿ow¹ Dolin¹ zwalczanie osnui gwia�dzistej � gro�nego szkodnika
drzewostanów sosnowych. Zabieg ten jest konieczny ze wzglêdu na silne uszka-
dzanie drzewostanów przez te owady. Dla zachowania ca³kowitego bezpieczeñ-
stwa ludzi wzywamy do przestrzegania zakazu wstêpu na tereny le�ne objête
zabiegami w okresie od wywieszenia do zdjêcia tablic ostrzegawczych.

Zakaz wstêpu do lasu


