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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, 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

Konsumentka � Pani Ewa - kupi³a
obuwie zimowe i po 1 (s³ownie: jed-
nym!) dniu u¿ytkowania zmuszona
by³a z³o¿yæ reklamacjê � obuwie z nie-
wiadomych przyczyn nadmiernie
przemaka³o i nie mo¿na by³o z niego
korzystaæ zgodnie z przeznaczeniem.
Niestety reklamacja zosta³a rozpatrzo-
na negatywnie, z czym konsumentka
nie mog³a siê zgodziæ. Sprzedawca na-
tomiast zarzuci³ brak konserwacji i w
¿adnym wypadku nie dopuszcza³
wady obuwia.

Konsumentka zg³osi³a siê z pro-
blemem do Powiatowego Rzecznika
Konsumentów. Rzecznik przekaza³
obuwie do ekspertyzy do rzeczoznaw-
cy z listy rzeczoznawców przy Woje-
wódzkim Inspektorze Inspekcji Han-
dlowej w Opolu. Jego opinia by³a po-
zytywna dla konsumentki � stwier-
dzono, i¿ obuwie posiada wadê �
szczeliny, przez które dostaje siê woda
i reklamacja jest zasadna. Rzecznik
wyst¹pi³ do przedsiêbiorcy z pro�b¹
o uwzglêdnienie reklamacji powo³uj¹c
siê na opiniê rzeczoznawcy. Niestety
sprzedawca i tym razem nie uzna³ re-
klamacji � wys³a³ obuwie na swój koszt
do Centralnego Laboratorium Przemy-
s³u Obuwniczego w Krakowie, gdzie
wydano opiniê pozytywn¹ dla niego.
Konsumentce nie da³o to spokoju i

Sprawa pewnej pary butów �
czyli nie warto siê zra¿aæ

wys³a³a nastêpnie obuwie do Insty-
tutu w £odzi, gdzie z kolei uzyska³a
pozytywn¹ opiniê dla siebie. Rzecz-
nik wezwa³ sprzedawcê po raz ko-
lejny do polubownego zakoñczenia
sporu � bezskutecznie. W zwi¹zku z
powy¿szym konsumentka zdecydo-
wa³a siê z³o¿yæ pozew w s¹dzie. W
odpowiedzi na pozew przedsiêbior-
ca dostarczy³ opiniê z Instytutu Me-
teorologii dot. opadów w dniu, w któ-
rym konsumentka stwierdzi³a wadli-
wo�æ towaru. Z opinii wynika³o, i¿
w tym dniu by³y bardzo du¿e opa-
dy i jak stwierdzi³ sprzedawca -
ka¿de obuwie by przemok³o.

W zwi¹zku z rozbie¿nymi opi-
niami sêdzia zdecydowa³a o powo³a-
niu bieg³ego - rzeczoznawcy obuwia.
Bieg³y wyda³ opiniê korzystn¹ dla
konsumentki, od której sprzedawca
siê odwo³a³ i poprosi³ o wezwanie
bieg³ego na rozprawê. Bieg³y pod-
trzyma³ swoj¹ opiniê na rozprawie i
konsumentka wygra³a sprawê. Obu-
wie kosztowa³o 100 z³, a koszty
zwi¹zane z opiniami i s¹dowym do-
chodzeniem swych roszczeñ, które
musia³ pokryæ sprzedawca wynios³y
blisko 1000 z³. �wiadomo�æ konsu-
mencka i konsekwencja w tym wy-
padku pozwoli³y konsumentce sku-
tecznie dochodziæ swych praw.

Ma³gorzata P³aszczyk

Komentarz konsumentki:
Bardzo siê cieszê, ¿e sprawa zosta³a doprowadzona do koñca. Gdybym nie
mia³a podstaw, nie upiera³abym siê przy uznaniu reklamacji. Mo¿liwe, ¿e war-
to�æ butów wydaje siê �miesznie ma³a w porównaniu z zastosowanymi �rodka-
mi. Mo¿liwe, ze czas potrzebny na rozwi¹zanie problemu (dwa lata) wydaje siê
byæ stracony, bior¹c pod uwagê efekt koñcowy (zas¹dzenie zwrotu warto�ci
butów, ekspertyzy z Instytutu z £odzi oraz ustawowe odsetki za zw³okê w wyso-
ko�ci 30 z³). Mo¿liwe. Jednak¿e jestem przekonana, ¿e niejedna z naszych
czytelniczek zakupi³a kiedy� buty, które okaza³y siê po pewnym czasie ca³kowi-
cie bezu¿yteczne z powodu w³a�nie przemakania czy bolesnego obcierania.
Dzieje siê tak czêsto po jakim� okresie u¿ytkowania butów. Mo¿emy wtedy mieæ
tylko pretensje do siebie, ¿e nie zainwestowali�my wiêkszej sumy pieniêdzy w
lepsze gatunkowo obuwie. Jest to do�æ czêsty problem, poniewa¿ producenci
zwracaj¹ uwagê nierzadko tylko na wygl¹d � wiedz¹, ¿e tym siê przede wszyst-
kim kierujemy. Ró¿nica polega na tym, i¿ moim przypadku czas u¿ytkowania
by³ �miesznie krótki, tylko jeden dzieñ, wiêc ewidentnie to buty mia³y wadê. A w
momencie kiedy sprzedawca zarzuci³ mi, ¿e to z mojej winy powsta³ problem, a
nastêpnie twierdzi³, ¿e wina le¿y w �le przeprowadzonej ekspertyzie rzeczo-
znawcy (!), postanowi³am sprawy nie odpu�ciæ. Na szczê�cie spotka³am siê z
fachow¹ pomoc¹ Pani Rzecznik wiec efekt móg³ byæ tylko jeden. Wygrana. I
choæ nawet po wyroku sprzedawca nadal uchyla³ siê od odpowiedzialno�ci �
zwleka³ z zap³at¹ parê miesiêcy, poniewa¿ jak sam twierdzi³ � �zupe³nie zapo-
mnia³ o sprawie� � wiem, ¿e warto by³o.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Biuro Wspó³pracy Gospodarczej wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki
zaprasza firmy z regionu opolskiego do udzia³u w gie³dzie kooperacyjnej oraz
targach Contact w Luksemburgu.
Bran¿e:
Maszyny i przeróbka metali * Budownictwo i materia³y budowlane * Bran¿a
spo¿ywcza * Us³ugi dla firm * Energia i �rodowisko * Transport i logistyka

Firmy, które zdecyduj¹ siê na uczestnictwo w gie³dzie kontaktów bezpo�rednich
musz¹ ui�ciæ op³atê w wysoko�ci 75 euro (op³ata obejmuje koszty wy¿ywienia,
us³ugi t³umacza, transfer autobusowy z hotelu do miejsca imprezy, opiekê mery-
toryczn¹ itp)

Termin imprezy: 27-28.11.2007
Miejsce imprezy:  Luxexpo Exhibition Centre, 10 Circuit de la Foire Interna-
tionale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
Termin zg³oszenia: do 14 listopada 2008
Wymagania: znajomo�æ jednego z trzech jêzyków roboczych tzn. jêzyka
niemieckiego, angielskiego lub francuskiego
Zg³oszenie uczestnictwa odbywa siê drog¹ internetow¹
http://www.b2faironline.com/smeforum2008/ w jêzyku angielskim
Koszty w³asne: op³ata za przejazd i nocleg

ZAPROSZENIE do Luksemburga

Ka¿dy wiek jest piêkny i strze-
leccy emeryci staraj¹ siê umilaæ swo-
im cz³onkom jesieñ ¿ycia. Rok bie¿¹-
cy jest niezwykle aktywny. Tradycj¹
sta³y siê comiesiêczne wyjazdy do
Parku Wodnego w Tarnowskich Gó-
rach, w celu poprawy zdrowia osób
starszych. Do tej pory z 10 wyjaz-
dów (przynajmniej jeden w ka¿dym
miesi¹cu) skorzysta³o 477 osób!

Wyjazdy planowane s¹ do koñca
roku i jest ju¿ plan wyjazdów z ter-
minami na przysz³y rok. Oprócz
wyjazdów organizowanych przez
Oddzia³ Rejonowy niektóre ko³a (np.
Kolonowskie, Wysoka, Zawadzkie)
organizuj¹ wyjazdy dla swoich cz³on-
ków osobno, z powodu bardzo du¿e-
go zainteresowania tego rodzaju wy-
poczynkiem. Oddzia³ Rejonowy w
roku bie¿¹cym zorganizowa³ ponad-
to nastêpuj¹ce wydarzenia kultural-
ne, rekreacyjne i turystyczne:
- Wyjazd do Operetki w Gliwicach

na �Ptasznika z Tyrolu� � 1.02 �
54 osoby skorzysta³y

- Wyjazd do Operetki w Gliwicach
� �Zorba� � 13.04 � 46 osób

- Festyn Kulturowy w Izbicku w
ramach zadania dofinansowanego
przez Powiat � �Tradycje nie
znaj¹ granic� � impreza otwarta

- Wycieczka � �Panorama Rac³a-
wicka po³¹czona z rejsem statkiem
� 21.06 � 47 osób

- Wyjazd na obchody �wiatowego
Dnia Inwalidy w Opolu Winowie
� 28.06

- Wyjazd do Otmuchowa na ��wiê-
to Kwiatów� � 5.07 � 160 osób

- Wyjazd rekreacyjny w Beskidy �
14-16.07 � 57 osób

- Impreza Kulturalna Wojewódzki
Dzieñ Seniora w dniu 27.07 na
1500 osób

- Turnusy rehabilitacyjne w Sarbi-
nowie (50 osób) i Jastrzêbiej Gó-
rze (108 osób)

- festyn Kulturowy w Staniszczach
Wielkich w ramach zadania dofi-
nansowanego przez Powiat � �Tra-
dycje nie znaj¹ granic� � impreza
otwarta
Ponadto poszczególne Ko³a

Zwi¹zku zorganizowa³y szereg im-
prez we w³asnym zakresie. By³y za-
bawy taneczne zorganizowane przez
Ko³o Osiedle � 72 osoby, Ko³o Le�ni-
ca, Wysoka i Zalesie � 71 osób czy
�wiêto Kobiet organizowane przez
Ko³o Miasto � 50 osób. Niektóre Ko³a
pozyskiwa³y �rodki z poszczegól-
nych gmin � np. Ko³o Zawadzkie po-
zyska³o 3000 z³ z których zorganizo-
wa³o ciekawe wycieczki dla swoich
cz³onków (Czêstochowa, Turawa,
Góra �w. Anny, Kamieñ �l¹ski, Mosz-
na).

Liczba cz³onków Zwi¹zku stale
wzrasta i emeryci na ka¿dym kroku
pokazuj¹, ¿e chc¹ i potrafi¹ byæ ak-

tywni. Piêkn¹ inicjatyw¹ Zwi¹zku by³
w trym roku projekt: �Tradycje nie
znaj¹ granic � poznanie wielokulturo-
wo�ci powiatu strzeleckiego�. PZE-
RiI zorganizowa³ w roku bie¿¹cym
dwie interesuj¹ce imprezy, które po-
kazuj¹ ró¿norodno�æ kulturow¹ na-
szego powiatu. Pierwsza odby³a siê
w Izbicku i jej g³ówn¹ czê�ci¹ by³a
prezentacja grup wokalnych i arty-
stycznych z terenu powiatu. Druga
natomiast impreza odby³a siê pod
koniec wrze�nia � 28.09 � w Stanisz-
czach Wielkich. Jej organizacj¹ zajê³o
siê Ko³o Zwi¹zku z Kolonowskiego.
Imprezy zorganizowano dziêki dofi-
nansowaniu Zarz¹du Powiatu Strze-
leckiego. Zwi¹zek pozyska³ na ten cel
�rodki w ramach zadania �Tradycje nie
znaj¹ granic� � poznanie wielokultu-
rowo�ci w powiecie strzeleckim. Zre-
alizowano projekt p.n �Ró¿norodno�æ
kulturowa drog¹ do jedno�ci�
Festyny mia³y na celu:
* Popularyzacjê i edukacjê miesz-
kañców powiatu w zakresie zachowa-
nia dziedzictwa kulturowego powia-
tu
* Promowanie uczestnictwa miesz-
kañców powiatu w ¿yciu kultural-
nym, zw³aszcza przez emerytów ren-
cistów i osoby niepe³nosprawne
* Promocjê kultur mniejszo�ci na-
rodowych z terenu powiatu
* Integracjê mieszkañców powiatu
W Staniszczach Wielkich uczestnicy
�Pikniku Bawarskiego�, bo pod taka
nazw¹ imprezê zorganizowano mogli
pos³uchaæ wystêpów orkiestr dêtych.
Wyst¹pi³a czê�æ M³odzie¿owej Or-
kiestry Dêtej Mniejszo�ci Niemieckiej
Powiatu Strzeleckiego � orkiestra z
gminy Zawadzkie. Pogoda by³¹ prze-
piêkna i imprezê odwiedzi³o bardzo
wiele ludzi, nie tylko emerytów i ren-
cistów. Imprezê otwar³ Przewodni-
cz¹cy PZERiI W³adys³aw Haber, a
poprowadzi³ jej dalsz¹ czê�æ Zastêp-
ca Burmistrza Kolonowskiego Kon-
rad Wac³awczyk. Do imprezy w³¹-
czyli siê: Stowarzyszenie Odnowy
Wsi Staniszcze Wielkie, Rada So³ecka
Staniszcze Wielkie oraz Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna Staniszcze Wielkie.
Zwi¹zek Emerytów reprezentowany
by³ przez niemal wszystkie ko³a tere-
nowe, których jest ju¿ 21, a liczba
cz³onków zbli¿a siê do 2000. Ze Strze-
lec przyjecha³ autobus pe³en emery-
tów, którzy lubi¹ i potrafi¹ siê inte-
growaæ i uczestniczyæ w imprezach
kulturalnych. Impreza zakoñczy³a siê
zabaw¹ taneczn¹. W roku bie¿¹cym
planowana jest jeszcze zabawa ta-
neczna i szereg inicjatyw poszczegól-
nych kó³. Wszystkie te imprezy mo¿-
liwe by³y do realizacji dziêki ogrom-
nemu zapa³owi i charyzmie Przewod-
nicz¹cego Zwi¹zku � Pana W³adys³a-
wa Haber.

Krystyna Kozio³ek.

Ka¿dy wiek jest piêkny


