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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 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

Niezwracanie czê�ci sk³adki ubezpieczeniowej i kosztów obs³ugi po-
¿yczki w domu w przypadku jej wcze�niejszej sp³aty to postanowienie
stosowane przez Provident Polska. Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów skierowa³ w tej sprawie pozew do s¹du.

Problemy finansowe najczê�ciej rozwi¹zujemy zapo¿yczaj¹c siê - z badañ
przeprowadzonych przez CBOS w 2008 roku wynika, ¿e 41,5 proc. konsu-
mentów ¿yje na kredyt. Najczê�ciej kupujemy na raty, po¿yczamy pieni¹dze
od rodziny i znajomych. Jednak brak zdolno�ci kredytowej, krótki czas oczeki-
wania na pieni¹dze, mo¿liwo�æ za³atwienia formalno�ci bez wychodzenia z
domu sprawiaj¹, ¿e chêtnie korzystamy z us³ug instytucji finansowych, które
nie s¹ bankami.

W zwi¹zku ze skargami konsumentów Urz¹d postanowi³ przyjrzeæ siê
wzorcom umów stosowanych przez firmê Provident Polska - instytucji finan-
sowej, która udziela szybkich po¿yczek. W skierowanym w³a�nie do s¹du
pozwie przeciwko temu przedsiêbiorcy Urz¹d kwestionuje postanowienie,
zgodnie z którym w przypadku wcze�niejszej sp³aty po¿yczki nie zwraca
on: sk³adki ubezpieczeniowej oraz kosztów zwi¹zanych z obs³ug¹ po¿yczki w
domu. Zdaniem Urzêdu, dzia³aj¹c w ten sposób, przedsiêbiorca czerpie nieuza-
sadnione korzy�ci za okres, w którym nie korzystamy z jego us³ug. Ubezpie-
czenie kredytu chroni przedsiêbiorcê przed ryzykiem zwi¹zanym z brakiem
jego sp³aty. W momencie, w którym ryzyko to ju¿ nie istnieje, czyli wcze-
�niejszej sp³aty, konsumentowi przys³uguje zwrot zap³aconej sk³adki.
Provident proponuje te¿ konsumentom udzielanie i obs³ugê po¿yczki w domu
jednak za tak¹ us³ugê musz¹ oni dodatkowo zap³aciæ. Zdaniem Urzêdu, ta op³a-
ta równie¿ powinna byæ zwrócona za czas, w którym przedsiêbiorca nie odbie-
ra rat po¿yczki w miejscu zamieszkania konsumenta.

W zwi¹zku z tym, konsument, który decyduje siê na sp³atê po¿yczki
przed terminem, zobowi¹zany jest do wp³acenia kwoty obejmuj¹cej koszty
obs³ugi po¿yczki w domu i sk³adki ubezpieczeniowej za ca³y okres trwania
umowy. W opinii UOKiK, op³aty powinny byæ pobierane proporcjonalnie do
rzeczywistego czasu trwania umowy, czyli dnia, w którym wcze�niej sp³acimy
zobowi¹zanie.

Prezes Urzêdu uzna³a, ¿e postanowienie stosowane przez Provident Pol-
ska ra¿¹co narusza interesy konsumentów i skierowa³a w tej sprawie pozew do
S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Je¿eli s¹d podzieli argumenty Pre-
zesa Urzêdu, zakwestionowane postanowienie zostanie wpisane do rejestru
klauzul niedozwolonych, a jego stosowanie bêdzie zabronione. Je�li przedsiê-
biorcy mimo to bêd¹ je stosowali, UOKiK mo¿e wszcz¹æ postêpowanie w
sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i w konsekwencji na-
³o¿yæ na przedsiêbiorcê karê w wysoko�ci do 10 proc. ubieg³orocznego przy-
chodu.

Kredyt konsumencki jest umow¹ zawart¹ miêdzy konsumentem a przed-
siêbiorc¹ - nie musi byæ nim bank i dotyczy sum do 80 000 z³ lub ich równowar-
to�ci w innej walucie. UOKiK przypomina, ¿e zanim podpiszemy umowê
powinni�my dok³adnie zapoznaæ siê z jej warunkami, które nie zawsze s¹ dla
nas korzystne Ponadto, tak¹ umowê mo¿emy wypowiedzieæ w ci¹gu 10 dni od
jej zawarcia. Je¿eli wcze�niej sp³acimy kredyt, przedsiêbiorca nie mo¿e pobie-
raæ od nas prowizji.

Ma³gorzata P³aszczyk

Powiatowy Rzecznik konsumentów radzi

Uwa¿aj na Providenta
Bardzo popularne w okresie letnio � jesiennym jest zbieranie grzybów.

Chêtnie je spo¿ywamy ze wzglêdu  na walory smakowe oraz rozmaito�æ po-
traw, które mo¿na z nich przyrz¹dziæ. Z jednej strony s¹  doskona³ym produk-
tem kulinarnym, jednak z drugiej strony mog¹ staæ siê powodem nawet �miertel-
nych   zatruæ pokarmowych. W polskich lasach ro�nie wiele gatunków grzybów
zarówno jadalnych jak i truj¹cych. Najbardziej toksycznymi gatunkami s¹: Bo-
rowik grubotrzonowy, Borowik szatañski, Czernid³ak pospolity, G¹ska tygry-
sowata, Go³¹bki, Krowiak podwiniêty, Lejkówki,   Mleczaje,  Muchomor czer-
wony, Muchomor jadowity, Muchomor plamisty, Muchomor wiosenny, Pie-
strzenica kasztanowata, Strzêpiaki, Têgoskór pospolity, Wieruszka zatokowa-
ta, Zas³onak rudy.

Zatrucia grzybami stanowi¹ powa¿ny problem i nie wolno zlekcewa¿yæ
objawów gdy¿ mo¿e to mieæ tragiczne konsekwencje.

Objawy zatrucia pokarmowego ujawniaj¹ siê bardzo szybko w zale¿no�ci
od toksyczno�ci gatunku, czas waha siê od kilkunastu minut do kilku godzin.
Do najczêstszych objawów zatruæ grzybami mo¿emy zaliczyæ:
- bóle g³owy,
- ostry nie¿yt ¿o³¹dkowo-jelitowych-  ból brzucha, biegunka, wymioty,
- sk¹pomocz,
- poczucie gor¹ca oraz podwy¿szona temperatura cia³a,
- �linotok,
- pora¿enie uk³adu nerwowego � objawiaj¹ce siê skurczami miê�ni, drgawki,
szum w uszach, zaburzenia równowagi, zaburzenia wzroku, zaburzenia oddy-
chania,
- os³abienie,
- utrata przytomno�ci,
- halucynacje i omamy.

W przypadku zatrucia grzybami, pierwsz¹ czynno�ci¹ jaka nale¿y podj¹æ,
jest niezw³oczne przewiezienie chorego do szpitala. W ka¿dym zatruciu pokar-
mowym, a w szczególno�ci grzybami, bardzo wa¿ne jest zabezpieczenie mate-
ria³ów od chorych (wymioty, ka³, mocz) oraz resztek pokarmowych ze wzglê-
du na u³atwienie szybkiej identyfikacji grzyba, co w konsekwencji umo¿liwia
w³a�ciw¹ diagnozê i leczenie.

Przy zatruciach grzybami nale¿y wspomnieæ o tzw. zatruciach nieswoistych
grzybami. Mówimy tutaj o trzech grupach:
- zatrucia grzybami surowymi  - w postaci sa³atek lub spo¿ywane bez
dok³adnej obróbki termicznej. Takie gatunki jak: g¹sówka naga, opieñka miodo-
wa spo¿yte na surowo  powoduj¹ nudno�ci, wymioty, bóle brzucha,
- zatrucia grzybami zepsutymi � grzyby nale¿¹ do produktów spo¿ywczych
³atwo psuj¹cych siê, zw³aszcza owocniki stare, przejrza³e ulegaj¹ bardzo ³atwo
procesom rozk³adu. Przechowywane w nieodpowiednich warunkach ulegaj¹
zepsuciu, przegrzaniu, stanowi¹c doskona³¹ po¿ywkê dla rozwoju ple�ni i bak-
terii. Takie grzyby zawieraj¹ ró¿ne substancje toksyczne, powoduj¹c nie¿yt ¿o³¹d-
kowo � jelitowy, zaburzenia nerwowe, zmiany w obrazie klinicznym krwi,
- zatrucia grzybami zaka¿onymi bakteriami chorobotwórczymi � grzyby �wie¿e
oraz suszone mog¹ byæ zaka¿one bakteriami chorobotwórczymi: Salmonella,
Escherichia coli. Zatrucia takimi grzybami przebiegaj¹ z podwy¿szon¹ tempe-
ratur¹ cia³a, ogólnym rozbiciem i dreszczami.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e chorzy z powodu zatrucia grzybami to prawie wy³¹cz-
nie ofiary nie�wiadomo�ci oraz  lekkomy�lno�ci. Dlatego najwa¿niejszym punk-
tem profilaktyki tych zatruæ jest dok³adna znajomo�æ gatunków jadalnych i po-
dobnych do nich gatunków truj¹cych.
Pamiêtaj !!!! Grzybów nieznanych i niepewnych nie wolno zbieraæ!!! Je¿eli nie
jeste� na 100% pewny nie jedz ich!!! Nie warto!!!

PSSE w Strzelcach Op.
Opr. Katarzyna Krêpa

ZATRUCIA  POKARMOWE
GRZYBAMI!!!!

Ponadto oferujemy:
- Pomoc w organizacji i realizacji �Festynu pokoleñ� � projektu bêd¹cego
podsumowaniem udzia³u w warsztatach �Dialogu miêdzypokoleniowego� �
przeznaczonego dla seniorów, ale nie tylko.
- Uzyskanie certyfikatu potwierdzaj¹cego kwalifikacje nabyte w trakcie pro-
gramu.
- Nasze do�wiadczenie i dzielenie siê posiadan¹ wiedz¹.
- Zdobycie solidnych podstaw do rozwiniêcia w³asnej dzia³alno�ci na rzecz
�rodowiska lokalnego.

Je�li jeste� zainteresowany udzia³em w programie wype³nij formularz zg³osze-
niowy (dostêpny na stronie www.jfm.opole.pl w dziale �pobierz�, w zak³adce
�formularze zg³oszeniowe�) i  wy�lij go poczt¹, b¹d� mailem do: 10 wrze�nia
2009 r., na adres:

Jugendforumm³odych/ Niemieckie Towarzystwo O�wiatowe
ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole, e-mail: jfm@jfm.opole.pl

Wszelkich informacji o programie udziela Magdalena Klyszcz
pod numerem telefonu: (077) 441 13 42, 441 13 43, wew. 28,

b¹d� mailowo: jfm@jfm.opole.pl

ZG£O� SIÊ DO KOLEJNEJ
EDYCJI PROGRAMUdok. ze str. 220 wrze�nia 2009 r.

Góra �w. Anny � namiot obok Domu Pielgrzyma
Od godz. 13.30 wyst¹pi¹:
1.Gminna Orkiestra Dêta z Polskiej Cerekwi
2.Orkiestra OSP Wêgry
3.Bialska Orkiestra Dêta
4.Parafialna Orkiestra ze �wibia
5.Orkiestra Gminna Prószków
6.Orkiestra Dêta Borki Wielkie
7.M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Gogolina
8.M³odzie¿owa Orkiestra Dête KAPRYS z Boguszyc
9.Orkiestra Miasta i Gminy Zawadzkie
10.Jemielnicka Orkiestra Dêta i Zespo³u Szkó³ Elektrycznych im. T.Ko-
�ciuszki w Opolu
11.M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z G³ogówka
12.M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Le�nicy
Przedsiêwziêcie realizowane dziêki dotacji:
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
Konsulatu Generalnego Niemiec we Wroc³awiu,
Samorz¹du Województwa Opolskiego

Wspó³praca:
Urz¹d Miejski  w Le�nicy, Le�nicki O�rodek Kultury i Rekreacji

OSP Zalesie �l.,  Dom Pielgrzyma

�l¹skie Stowarzyszenie Samorz¹dowe w Le�nicy
Zarz¹d TSKN, Burmistrz Le�nicy

serdecznie zapraszaj¹ na

XVII Przegl¹d Orkiestr
Mniejszo�ci Niemieckiej

Le�nica 2009


