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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
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
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

Uwa¿aj na zwierzêta
na drodze

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje:

Co dla amatorów
telefonów komórkowych
Z komunikatu Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
Urz¹d Ochrony Konkurencji i
Konsumentów sprawdzi³ warunki,
na jakich operatorzy telefonii komórkowej zawieraj¹ umowy z konsumentami. Stwierdzono liczne
nieprawid³owoci
Rynek us³ug telekomunikacyjnych rozwija siê dynamicznie. Jak
wynika z danych GUS, w ubieg³ym
roku 96 proc. Polaków posiada³o telefon komórkowy. Jednoczenie ze
skarg nap³ywaj¹cych do instytucji
chroni¹cych konsumentów wynika,
¿e abonenci czêsto maj¹ problemy z
operatorami. Z tego wzglêdu w pierwszym pó³roczu tego roku UOKiK
skontrolowa³ wszystkich przedsiêbiorców wiadcz¹cych us³ugi telefonii komórkowej. Przeanalizowano
cenniki, regulaminy i warunki promocji oferowane przez operatorów sieci
Plus, Era, Orange , Play oraz mBank
mobile.
Badaj¹c wzorce Prezes UOKiK zwróci³ uwagê na praktykê stosowan¹
przez wielu operatorów, polegaj¹c¹ na
umieszczaniu istotnych warunków
kontraktu w cennikach, a nie jak to
by³o do tej pory w regulaminach. Ma
to istotne znaczenie, gdy¿ wi¹¿e siê z
ró¿nym zakresem ochrony konsumenta. Wprowadzenie nowych postanowieñ do regulaminu nak³ada bowiem
na operatora obowi¹zek poinformowania abonentów z wyprzedzeniem,
co najmniej jednego okresu rozliczeniowego, a tak¿e umo¿liwienia wypowiedzenia kontraktu, bez ¿adnych
kosztów. Natomiast w przypadku
zmiany cennika konsument mo¿e zrezygnowaæ z us³ug tylko w przypadku podwy¿szenia cen, jednoczenie
p³ac¹c karê umown¹. Zdaniem Prezesa Urzêdu nowa praktyka operatorów
jest niekorzystna dla nieprofesjonalnych uczestników rynku, gdy¿ wi¹¿e
siê z mniejsz¹ ochron¹ prawn¹. W ocenie Prezesa Urzêdu, istotne warunki
dotycz¹ce wiadczonej us³ugi powinny byæ uregulowane w regulaminie lub
w umowie.
UOKiK zakwestionowa³ ponadto postanowienia ró¿nicuj¹ce wysokoæ op³aty pobieranej za zmianê taryfy w zale¿noci od posiadanego abonamentu (zmiana na taryfê
o ni¿szym abonamencie 61 z³, o wy¿szym 6,10 z³). Zdaniem Prezesa
UOKiK nie jest to uzasadnione ekonomicznie. Pobierana kwota dotyczy
tej samej czynnoci zmiany taryfy i
nie powinna rekompensowaæ operatorowi utraconych korzyci.
Zastrze¿enia Urzêdu budzi tak¿e
wysokoæ pobieranej przez operatorów op³aty w wysokoci 610 z³ w
przypadku zdjêcia blokady SIMlock. W ocenie Prezesa UOKiK, jej
obecna wysokoæ jest wygórowana,
w szczególnoci w porównaniu z ce-

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

nami stosowanymi przez innych
przedsiêbiorców.
Przeprowadzona kontrola wykaza³a równie¿, ¿e istotnym problemem z jakim spotykaj¹ siê abonenci jest dochodzenie roszczeñ w przypadku zakupu wadliwego telefonu.
Wielokrotnie konsument nie wie do
kogo zwróciæ siê z reklamacj¹, co
wykorzystuj¹ sprzedawcy przerzucaj¹c odpowiedzialnoæ na kontrahentów. Zawieraj¹c umowê promocyjn¹
po³¹czon¹ z zakupem aparatu po
atrakcyjnej cenie w rzeczywistoci
mamy do czynienia z dwoma kontraktami - o wiadczenie us³ug telekomunikacyjnych oraz sprzeda¿y telefonu.
W konsekwencji dwa ró¿ne podmioty ponosz¹ odpowiedzialnoæ. Za
wady aparatu odpowiada sprzedawca, natomiast w przypadku niew³aciwego wykonania us³ug telekomunikacyjnych - operator.
Prezes Urzêdu zakwestionowa³
tak¿e postanowienia, w których operatorzy zastrzegali sobie prawo do
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez koniecznoci uprzedzania abonenta o
tym fakcie. Takie postanowienia s¹
sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego.
UOKiK sprawdzi³ równie¿, czy konsumenci s¹ informowani o konsekwencjach wynikaj¹cych z u¿ywania polskich znaków w wiadomociach tekstowych (sms). Zajmuj¹ one
wiêcej miejsca, co powoduje koniecznoæ wysy³ania wiêkszej liczby smsów, a tym samym ponoszenia wy¿szych kosztów. Z analizy wzorców
umownych stosowanych przez
przedsiêbiorców wynika, ¿e konsumenci nie otrzymywali rzetelnej i pe³nej informacji o us³udze.
W¹tpliwoci Urzêdu wzbudzi³a
praktyka polegaj¹ca na tym, ¿e operatorzy zawieszaj¹ wiadczenie
us³ug b¹d rozwi¹zuj¹ wszystkie
umowy z konsumentem korzystaj¹cym jednoczenie z kilku numerów
w przypadku, gdy opóni³ siê on ze
sp³at¹ nawet jednego rachunku. W
wietle przepisów prawa jest to niedopuszczalne.
W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci, wszystkich skontrolowanych wezwano do
dobrowolnej zmiany kwestionowanych postanowieñ. Przeciwko tym
operatorom, którzy nie zastosuj¹ siê
do zaleceñ skierowane zostan¹ pozwy
do S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po wpisaniu do rejestru
niedozwolonych klauzul stosowanie
ich w obrocie z konsumentami bêdzie
zakazane. Przedsiêbiorcom stosuj¹cym niedozwolone postanowienia
gro¿¹ kary finansowe w wysokoci
do 10 proc. przychodu.
Ma³gorzata P³aszczyk

Wydzia³ Finansowy
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.

Dzikie zwierzêta moga pojawiæ siê na ka¿dej drodze, i to zupe³nie nagle

Gdy p. Teodor Mróz robi³ to zdjêcie na pocz¹tku sierpnia przy drodze
Olszowa  S³awiêcice, na wysokoci przystanku w Kluczu, dzik prawdopodobnie nie ¿y³ ju¿ od jakich dwóch-trzech dni. Potr¹cony zosta³ zapewne
przez doæ du¿y samochód, skoro zderzenie zakoñczy³o siê jego mierci¹: nie
nale¿a³ przecie¿ do ma³ych osobników.
Jak dosz³o do takiego zdarzenia? Spekulacja jest bardzo prawdopodobna:
dziki  jak wiadomo  lubi¹ kukurydzê. Ca³y dzieñ mog¹ z niej nie wychodziæ.
Ale dzik musi te¿ piæ. Przechodzi wiêc z powrotem do lasu akurat wtedy, kiedy
my jedziemy i... nieszczêcie gotowe. I dla niego, jeli tego nie prze¿yje, i dla
nas, bo samochód raczej na pewno trafi do naprawy.
- Pamiêtajmy o jednym  mówi pan Teodor  w ¿adnym wyadku nie zaberajmy potr¹conego zwierzêcia do wnêtrza samochodu. Zwierzê nie musi zgin¹æ na
miejscu; czasem jest tylko oszo³omione uderzeniem i nieprzytomne. Gdy ocknie siê wewn¹trz samochodu  mo¿e byæ niebezpieczne nie tylko dla nas,
kierowców, ale i dla pasa¿erów. Ciê¿ko poraniæ mo¿e nie tylko dzik, ale i
zabrana sarna: jej cewki (racice) s¹ bardzo ostre. Ponadto trzeba pamiêtaæ, ¿e
miêso dzika musi byæ bezwglêdnie przebadane przez weterynarza na obecnoæ
w³oni, a w³onica to jedna z najniebezpieczniejszych dla cz³owieka chorób.
- Czasem wiêc lepiej o ca³ym zdarzeniu powiadomiæ najbli¿szego leniczego.

Konkurs dla m³odzie¿y UE

Plakatem w dyskryminacjê!
Komisja Europejska og³asza konkurs Unia Europejska a walka z dyskryminacj¹, którego celem jest uwra¿liwienie m³odych Europejczyków na problem
dyskryminacji i dzia³ania UE w tym zakresie. Konkurs jest skierowany do
dzieci i m³odzie¿y w wieku 1218 lat. Ka¿dy z uczestników ma stworzyæ
plakat ilustruj¹cy ideê walki z dyskryminacj¹ w Unii Europejskiej i sprzeciw
wobec tego zjawiska. Do wygrania s¹ dwie nagrody: w etapie krajowym oraz
europejskim. Na zaproszenie Komisji Europejskiej zwyciêzcy z ka¿dego kraju
pojad¹ do Brukseli.

Termin zg³oszeñ do konkursu mija 24 wrzenia,
a prace mo¿na nadsy³aæ do 31 padziernika.
Wiêcej informacji www.powiatstrzelecki.pl

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.

