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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
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Bezpieczeñstwo produktów
Czasem czytamy czy
s³yszymy, ze
jaki produkt zosta³ wycofany
ze sprzeda¿y z
uwagi na
zagra¿aj¹ce niebezpieczeñstwo jego
u¿ywania. Jako wiadomi konsumenci mo¿emy sprawdzaæ, co kupujemy
pod k¹tem bezpieczeñstwa produktów. Przedsiêbiorca, który wprowadzi³ do obrotu produkt niebezpieczny, zobowi¹zany jest powiadomiæ o
tym Prezesa UOKiK. Prezes Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wszczyna postêpowanie administracyjne po otrzymaniu informacji od Inspekcji Handlowej, która jest organem kontroluj¹cym produkty pod
k¹tem spe³niania przez nie wymagañ
bezpieczeñstwa. Podstaw¹ do podjêcia dzia³añ s¹ równie¿ sygna³y pochodz¹ce z innych róde³  na przyk³ad
od konsumentów lub od w³adz nadzoru innych Pañstw Cz³onkowskich
UE. Gdy Prezes UOKiK stwierdzi,
¿e produkt stwarza zagro¿enie dla
¿ycia i zdrowia u¿ytkowników, mo¿e
 w drodze decyzji  na³o¿yæ na jego
producenta lub dystrybutora okrelone obowi¹zki, m.in. zakazaæ wprowadzania produktu na rynek lub nakazaæ:
* oznakowanie produktu ostrze¿eniami o zagro¿eniach, jakie powoduje,
* ostrze¿enie konsumentów, np.
przez zamieszczenie og³oszenia w
prasie,
* wyeliminowanie zagro¿enia,
* wycofanie produktu z rynku,
* wycofanie produktu od konsumentów.
Wycofanie produktu od konsumentów oznacza, ¿e przedsiêbiorca
musi go odkupiæ od u¿ytkowników
za cenê, po jakiej go kupili, bez wzglêdu na stopieñ zniszczenia. Konsument
posiadaj¹cy dowód zakupu mo¿e wyst¹piæ z takim roszczeniem do dystrybutora, u którego wyrób zakupi³, a
w przypadku, gdy takiego dowodu nie
posiada  bezporednio do producenta.
Je¿eli konsument poniesie szkodê w zwi¹zku z u¿ytkowaniem wyrobu, ma prawo wyst¹piæ do jego producenta o odszkodowanie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Postêpowanie takie prowadzi s¹d cywilny z powództwa osoby, której
produkt wyrz¹dzi³ szkodê. Konsument nie musi udowadniaæ winy
przedsiêbiorcy, konieczne jest natomiast wykazanie zwi¹zku miêdzy
poniesion¹ szkod¹ i faktem, ¿e produkt by³ niebezpieczny.

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

Doniesienie o wyrobie niebezpiecznym mo¿na równie¿ (niezale¿nie od wyst¹pienia do s¹du o odszkodowanie) przekazaæ do UOKiK
lub Inspekcji Handlowej. Informacje takie stanowi¹ podstawê do wszczêcia postêpowania administracyjnego przez Prezesa UOKiK. Toczy
siê ono przeciwko producentowi lub
dystrybutorowi produktu, co do którego istnieje podejrzenie niespe³nienia wymagañ bezpieczeñstwa.
W trakcie postêpowania przedsiêbiorca mo¿e zostaæ zobowi¹zany do
podjêcia dzia³añ, które wyeliminuj¹ istniej¹ce ryzyko.
Informacje o wyrobach stwarzaj¹cych zagro¿enie mo¿na znaleæ w
Rejestrze produktów niebezpiecznych. Podstawê do umieszczenia w
nim wyrobów stanowi¹ decyzje Prezesa UOKiK. Rejestr dostêpny jest
na stronie internetowej UOKiK
Wpis do rejestru mo¿e mieæ charakter czasowy  jego usuniêcie jest
mo¿liwe na wniosek osoby zainteresowanej, która udowodni, ¿e z rynku
zosta³y wycofane wszystkie egzemplarze produktu stwarzaj¹cego zagro¿enie lub usuniêto jego niezgodnoci
z wymaganiami bezpieczeñstwa.
Szukaj¹c informacji o produktach
niebezpiecznych wycofanych z rynków innych ni¿ polski, mo¿na równie¿ siêgn¹æ do systemu europejskiego RAPEX.
System RAPEX utworzono dla
zapewnienia wysokiego poziomu
ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa
konsumentów na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Podstaw¹ prawn¹ jego funkcjonowania jest
Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeñstwa produktów.
G³ównym i bezporednim celem
funkcjonowania systemu jest zapewnienie szybkiej wymiany informacji
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi i
Komisj¹ Europejsk¹ na temat produktów stwarzaj¹cych zagro¿enie oraz
rodków podjêtych w danym kraju,
by wykluczyæ lub ograniczyæ ich
wprowadzanie na rynek, a tak¿e ewentualnie u¿ytkowanie.
RAPEX obejmuje wszystkie
produkty nie¿ywnociowe przeznaczone dla konsumentów oraz takie,
co do których istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e mog¹ byæ przez nich
u¿yte. Rejestr nie zawiera informacji na temat rodków farmaceutycznych, wyrobów medycznych,
pasz ani ¿ywnoci  ta ostatnia grupa posiada w³asny system (RASFF).
Konsumenci mog¹ siê zapoznaæ z
informacjami znajduj¹cymi siê w
systemie RAPEX na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
w tekcie wykorzystano
materia³y ze strony UOKiK

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.

Dla uczestników
dyplomy

W pi¹tek 28 wrzenia po raz drugi w Parku Wiejskim w Raszowej rozegrano Mistrzostwa Województwa
Opolskiego w Wêdkarstwie Sp³awikowym Szkó³ Specjalnych. Pomys³odawc¹ i organizatorem zawodów by³
Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Lenicy. Akweny, dziêki
uprzejmoci burmistrza Huberta Kurza³a, udostêpni³a Gmina Lenica.
W zawodach wziê³y udzia³ kilkuosobowe dru¿yny ch³opiêce reprezentuj¹ce placówki z Ozimka, G³ubczyc,
Kêdzierzyna-Kola i oczywicie z Lenicy. £¹cznie wystartowa³o 14 zawodników. Aura niestety nie by³a
zbyt sprzyjaj¹ca, czêste opady deszczu, dosyæ ch³odny wschodni wiatr,
oraz cinienie poni¿ej 1000 hPa nie
sprzyja³y intensywnemu ¿erowaniu
ryb. Po krótkiej odprawie, na której
przypomniano regulamin zawodów,
wrêczono ufundowane przez firmê
Traper zanêty wêdkarskie, odby³o siê
losowanie sektorów. Ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo wêdkuj¹cych opiekunowie dru¿yn wyznaczali w sektorze stanowiska swoim zawodnikom. Punktualnie o godzinie 945 rozpoczêto zawody. Na hakach l¹dowa³y piêknie ubarwione wzdrêgi, p³ocie
i okonie. Po³ów ryb odbywa³ siê na
jedn¹ wêdkê ze sp³awikiem (metoda
dowolna). Rywalizacja by³a bardzo
zaciêta, do koñca nie by³o wiadomo
kto uplasuje siê na podium, wszak w
raszowskich stawach p³ywa wiele
okaza³ych karpi. O godzinie 13.00 zakoñczono ³owienie. Komisja sêdziowska na stanowiskach wêdkarskich dokona³a wa¿enia z³owionych ryb. Po
zwa¿eniu zawodnicy, zgodnie
z zasad¹ no kill, z³owione ryby
wpucili z powrotem do wody.
Pierwsze miejsce zaj¹³ Mariusz
M³otek z Zespo³u Szkó³ w
Ozimku 960 g z³owionych ryb,
drugie jego kolega ze szko³y 
Maksymilian Kowalik 130 g
z³owionych ryb, III - Waldemar Lazar z SOSW w Lenicy
30 g z³owionych ryb. Mariusz
zdeklasowa³ rywali iloci¹ z³owionych ryb (46) oraz ich
wag¹. Z³oliwi twierdz¹, ¿e
mia³ wyj¹tkowo skuteczn¹ zanêtê i wylosowa³ dobre stanowisko. Zwyciêzcy, którzy zajêli miejsca od I do VI otrzymali piêkne pami¹tkowe pucha-

ry, statuetki, medale, wêdki, ko³owrotki oraz akcesoria wêdkarskie.
Wród nagród dominowa³ sprzêt
wêdkarski, takich znanych firm jak
Shimano, Dragon, Jaxon, Konger.
Pierwsze miejsce dru¿ynowo zaj¹³
Zespó³ Szkó³ z Ozimka, drugie
SOSW z Lenicy, trzecie SOSW z
G³ubczyc, czwarte - Zespó³ Szkó³ z
Kêdzierzyna Kola. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y wyczynowe siatki
do przechowywania ryb. Wszyscy
uczestnicy imprezy: zestawy ¿y³ek,
haczyków, przyponów, sp³awików
itp. W trakcie zawodów zaserwowano uczestnikom gor¹c¹ herbat¹ i kanapki, a na zakoñczenie wymienity
bigos przygotowany przez panie
kucharki z orodka w Lenicy. Sponsorami zawodów byli: Zarz¹d Okrêgu Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego
w Opolu, firma Jaxon, Konger, Traper, Dragon.
Bardzo dobra organizacja, przyjemna atmosfera podczas trwania ca³ej
imprezy, wspania³e nagrody ufundowane przez sponsorów, uroki Parku
Wiejskiego w Raszowej oraz rybna
woda zachêcaj¹ uczestników zawodów do wziêcia udzia³u w III edycji
SZUWARKA w maju 2008 roku.
Po³amania kija i taakiej ryby w nastêpnej edycji SZUWARKA ¿ycz¹
organizatorzy Aleksandra Pêkala,
Marta Jahn, Franciszek Cembala i
Ryszard Baszuk. Szczególne podziêkowania sk³adamy gospodarzowi
parku, Panu Janowi Polaczemu, za
pomoc w organizacji zawodów.
R.B.

Zwyciêzca - Mariusz M³otek
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.

