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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 Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych
Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,
715, 716, 717, 718,719,720.
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 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.

W walce z nieuczciwymi przed-siêbiorcami czêsto potrzebna jest fa-chowa porada. Bywa, ¿e natychmia-stowa. Byæ �wiadomym konsumen-
tem, to znaæ swoje prawa i wiedzieæ,gdzie szukaæ pomocy. Tymczasemznajomo�æ praw przys³uguj¹cychkonsumentom i obowi¹zków, jakiemaj¹ wzglêdem nich przedsiêbiorcy,jest w Polsce wci¹¿ niedostateczna.Konsumenci czêsto nie wiedz¹ o ist-nieniu instytucji, które korzystaj¹c zwiedzy prawniczej i wieloletniej prak-tyki doradzania s³abszym uczestnikomrynku, mog¹ udzieliæ im efektywnejpomocy w egzekwowaniu roszczeñ.
Jedynie 9 proc. spo�ród nas wie odzia³alno�ci miejskiego lub powiato-wego rzecznika konsumentów. Tylko2 proc. potrafi spontanicznie wymie-niæ nazwê instytucji rozwi¹zuj¹cejproblemy s³abszych uczestników ryn-ku. Dotychczas ze swoimi pytania-mi konsumenci zwracali siê bezpo-�rednio do wspó³pracuj¹cych z Urzê-dem organizacji pozarz¹dowych orazpowiatowych i miejskich rzeczników.Efekt ubieg³orocznej pracy 369 miej-skich i powiatowych rzeczników,dziêki którym konsumenci coraz le-piej znaj¹ swoje prawa, to bez ma³a1200 powództw wytoczonych narzecz poszkodowanych, ponad 32tys. wyst¹pieñ do przedsiêbiorcóworaz blisko 175 tys. udzielonych po-rad i informacji.UOKiK realizuje politykê konsu-menck¹ opart¹ na wieloletniej prak-tyce i do�wiadczeniu w ochronie naj-s³abszych uczestników rynku. Prio-rytetem  jest stworzenie efektywne-go systemu informacji - w tym przedewszystkim poradnictwa.0800 800 008 � bêdzie ju¿ od 7listopada wa¿nym numerem, którywarto mieæ zawsze w portfelu. Uru-chomienie infolinii konsumenckiej jestpierwszym tego typu przedsiêwziê-ciem w Polsce, zak³adaj¹cym funkcjo-nowanie w skali ogólnokrajowej jed-nego, ³atwo identyfikowalnego przezkonsumentów numeru, pod którymbêdzie mo¿na uzyskaæ informacjê ipomoc w rozwi¹zaniu problemów.Skomplikowane sprawy konsumenc-kie bêd¹ przekazywane do dalszych

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

0800 800 008 - to numer telefonu, który powinien znaæ ka¿dy. Z
inicjatywy UOKiK rusza infolinia konsumencka, która umo¿liwi
ka¿demu konsumentowi w Polsce bezp³atny kontakt telefoniczny
z prawnikiem

Z komunikatu Urzêdu Ochrony
Konkurncji i Konsumentów:

analiz i interwencji Federacji Konsu-mentów, która podpisa³a w tym za-kresie umowê z UOKiK. Rozwi¹za-nie takie zosta³o wcze�niej z powo-dzeniem wdro¿one w innych krajacheuropejskich, takich jak Austria czyNiemcy. Za obs³ugê infolinii dzia³aj¹-cej od 9.00 do 17.00 - od poniedzia³kudo pi¹tku, odpowiedzialne jest Sto-warzyszenie Konsumentów Polskich.Projekt w 20 proc. finansowany jestprzez UOKiK.Obecnie w Urzêdzie trwaj¹ rów-nie¿ przygotowania do realizacji na-stêpnego projektu-  internetowej BazySkarg Konsumentów. Dziêki niej kon-sument bêdzie móg³ równie¿ wirtual-nie skontaktowaæ siê z organizacj¹powo³an¹ do ochrony jego praw. Bazazapewnia wymianê informacji miêdzywszystkimi instytucjami chroni¹cymis³abszych uczestników rynku, tj. miej-skimi oraz powiatowymi rzecznika-mi konsumentów, Inspekcj¹ Handlow¹oraz S¹dami Polubownymi przy In-spekcji Handlowej, a tak¿e najwiêk-szymi organizacjami konsumenckimiudzielaj¹cymi porad prawnych -  Fe-deracj¹ Konsumentów oraz Stowarzy-szeniem Konsumentów Polskich.  Zapomoc¹ jednego formularza umiesz-czonego na stronie internetowej - bê-dzie mo¿na z³o¿yæ  skargê do prawie500 podmiotów zajmuj¹cych siêochron¹ konsumentów. I t¹ sam¹ drog¹otrzymaæ odpowied�. Baza SkargKonsumenckich umo¿liwi PrezesowiUOKiK dokonywanie bie¿¹cej anali-zy sytuacji prawnej konsumentów ikreowanie w³a�ciwej polityki konsu-menckiej. Baza Skarg Konsumenckichbêdzie unikatowym na skalê Polskinarzêdziem rejestruj¹cym skargi, ichspecyfikê, zakres terytorialny i tema-tyczny.Powiatowy Rzecznik Konsumen-tów w Strzelcach Opolskich udzieli³w roku bie¿¹cym ju¿ ponad 1000 po-rad oraz zarejestrowa³ ponad 150spraw  w których podj¹³ interwencjê.W porównaniu z latami ubieg³ymiwidoczny jest wzrost wiadomo�cikonsumenckiej oaz zainteresowanieporadami . Rzecznik udziela porad namiejscu w Starostwie oraz telefonicz-nie � 077 440 17 56.
Ma³gorzata P³aszczyk

Powiatowa Stacja Sanitarno �
Epidemiologiczna w Strzelcach Opol-
skich rokrocznie uczestniczy w ogól-
nopolskiej kampanii spo³ecznej, do-
tycz¹cej profilaktyki HIV/AIDS.
G³ównym tematem tegorocznej akcji
przebiegaj¹cej pod has³em �Rodzina
razem przeciw AIDS� jest promo-
wanie warto�ci rodzinnych w kontek-
�cie zapobiegania epidemii.

Jednym z dzia³añ edukacyjnych
prowadzonych w ramach tegorocznej
kampanii, by³o zorganizowanie przez
Powiatow¹ Stacjê Sanitarno � Epide-
miologiczn¹ w Strzelcach Op. szko-
lenia dla dyrektorów, pedagogów oraz
nauczycieli szkó³ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z powiatu
strzeleckiego.

Spotkanie pod has³em �Szko³a i
rodzice razem przeciw AIDS� odby-
³o siê 24 pa�dziernika br. w sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Op., z udzia³em lekarza z
Kliniki Chorób Zaka�nych AM we
Wroc³awiu Marcina Czarneckiego
oraz psychologa z Poradni Psycholo-
giczno � Pedagogicznej w Strzelcach
Op. p. Ma³gorzaty £oskot.

Celem szkolenia by³o nie tylko
przekazanie uczestnikom aspektów
medycznych, epidemiologicznych do-
tycz¹cych wirusa HIV oraz choroby
AIDS, ale równie¿ zaanga¿owanie ka-
dry nauczycielskiej w proces eduka-
cji uczniów w tym zakresie. Wiedza
na ten temat, a przede wszystkim sto-
sowanie jej w praktyce, jest czynni-
kiem mog¹cym uchroniæ przed zaka-
¿eniem, szczególnie w sytuacji, z któ-
rej wynika, ¿e w Polsce systematycz-
nie wzrasta liczba zaka¿eñ przeno-
szonych drog¹ kontaktów heterosek-
sualnych, a zaka¿enia te dotycz¹ g³ów-
nie ludzi m³odych. W Polsce 2 osoby
dziennie dowiaduj¹ siê o swoim zaka-
¿eniu HIV, a prawie 60% osób zaka-
¿aj¹cych siê to ludzie poni¿ej 30. roku
¿ycia. Niepokojem napawa równie¿

W Polsce 2 osoby dziennie dowiaduj¹ siê o swoim zaka¿eniu
HIV, a prawie 60% osób zaka¿aj¹cych siê to osoby poni¿ej
30. roku ¿ycia.

Szko³a i rodzice razem
przeciw AIDS

systematyczne obni¿anie wieku ini-
cjacji seksualnej - w�ród uczniów w
wieku 15 � 19 lat prawie co czwarta
dziewczyna i 35% ch³opców udziela
twierdz¹cej odpowiedzi na pytanie o
do�wiadczenie inicjacji seksualnej.
Podczas szkolenia szko³y zachêcone
zosta³y równie¿ do podjêcia dzia³añ
maj¹cych na celu zaanga¿owanie ro-
dziców uczniów w prowadzenie edu-
kacji z zakresu profilaktyki HIV/
AIDS. Bez w¹tpienia najwa¿niejszym
miejscem, gdzie kszta³tuje siê osobo-
wo�æ m³odego cz³owieka jest dom ro-
dzinny. Pog³êbianie wiêzi rodzinnych,
opartych na wzajemnym szacunku,
zaufaniu i otwarto�ci oraz rozumienie
i dostrzeganie potrzeb dziecka, sta-
nowi podstawê w³a�ciwego rozwoju
emocjonalnego m³odego cz³owieka, a
co za tym idzie prowadzi do odpo-
wiedzialnego podejmowania przez
niego wa¿nych decyzji ¿yciowych.
Niezwykle istotne jest, aby to rodzi-
ce byli pierwszymi edukatorami dzieci
w zakresie HIV/AIDS.

Kluczowym elementem dzia³añ
profilaktycznych maj¹cych na celu
ograniczenie zasiêgu epidemii jest sys-
tematyczna edukacja m³odzie¿y, do
prowadzenia której gor¹co namawiam
nie tylko nauczycieli szkó³ powiatu
strzeleckiego, ale równie¿ wszystkich
rodziców. Niezbêdne informacje mo¿-
na uzyskaæ na stronie internetowej
www.aids.gov.pl lub pod numerem
telefonu zaufania 022 692 82 26.

Mo¿na równie¿ skorzystaæ z po-
mocy poradni psychologiczno � pe-
dagogicznej w³a�ciwej dla miejsca za-
mieszkania.

Zapraszamy równie¿ do skorzy-
stania z materia³ów na ten temat, któ-
rymi dysponuje Powiatowa Stacja Sa-
nitarno � Epidemiologiczna w Strzel-
cach Op.

Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Op.

Zarz¹d Ko³a Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Strzelcach Opol-
skich zaprasza swoich cz³onków oraz niezrzeszonych chorych i opieku-
nów chorych na cukrzycê w dniu 22.11 br. o godz. 15.30 do du¿ej sali
Miejskiego Domu Kultury w Strzelcach Op., pl. ¯eromskiego 8 na uroczy-
ste spotkanie z okazji �wiatowego Dnia Walki z Cukrzyc¹.

W programie uroczysto�ci przewidziano wyk³ad lekarza diabetologa,
pokaz gimnastyczny uczniów szko³y podstawowej, badanie poziomu glu-
kozy i ci�nienia têtniczego.

Na go�ci czekaj¹ równie¿ inne atrakcje.
Serdecznie wszystkich zapraszamy!

�wiatowy Dzieñ Walki z Cukrzyc¹


