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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

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów informuje

NIE DAJMY SIÊ OSZUKAÆ!

Filtrowana woda nie znaczy zdrowsza
Co pewien czas zg³aszaj¹ siê do
nas osoby, które zosta³y oszukane
przez nieuczciwych sprzedawców domowych filtrów do wody. Mechanizm
ich dzia³ania jest prosty. Dzwoni¹c,
podaj¹ siê za pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przedsiêbiorstwa wodoci¹gowego, urzêdu miasta, instytutu naukowego i umawiaj¹
siê na badanie wody, a klientów szukaj¹ zw³aszcza wród osób starszych.
Rzekome badanie wody to pomiar
jej przewodnoci w³aciwej, którego
wynik jest interpretowany tak, by
kupno filtru okaza³o siê konieczne. Tak
wiêc cyfry  200, 500 czy 600 - ukazuj¹ce siê na ekranie pomiarowego
urz¹dzenia ZAWSZE  zdaniem
sprzedawców - wskazuj¹ na wysokie
zanieczyszczenie wody. To fa³sz.
Jaka jest prawda? Te wartoci
kszta³tuj¹ siê znacznie poni¿ej normy, przewidzianej dla przewodnoci
wody na poziomie 2500 µS/cm (rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakoci
wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi - Dz.U. z 2007 r. Nr 61.
poz. 417), choæ sprzedawcy filtrów
twierdz¹ zupe³nie inaczej. Powo³uj¹
siê przy tym na polskie lub europejskie normy? Nie wierzcie im  te normy nie istniej¹.
To jeden sposób nabijania ludzi w
butelkê.
Kolejn¹ metod¹ badania wody
jest elektroliza polegaj¹ca na umieszczeniu elektrod w wodzie i przepuszczeniu przez nie pr¹du, jako ¿e woda
jest przewodnikiem. Dochodzi wtedy do wytr¹cania siê soli zawartych
w wodzie, ¿elaza z elektrod i tworzenia siê brunatnego osadu. Po wykonaniu tak obrazowych prezentacji akwizytor stwierdza, ¿e woda zawiera substancje ropopochodne, metale ciê¿kie
czy w³ókna azbestu. Ale ciê¿kie zatrucie nam nie grozi, bo on ma w³anie
do sprzedania doskona³y filtr, oczywicie po promocyjnej cenie, która i
tak mo¿e wynosiæ kilka tysiêcy z³otych.
Jaka jest prawda? Elektroliza butelkowanej wody mineralnej pochodz¹cej z naturalnych róde³, któr¹
mo¿na kupiæ w sklepie, daje podobny lub nawet silniejszy efekt. Tak
przeprowadzane badania wody nie

maj¹ nic wspólnego z analiz¹ jakoci
wody. S¹ jedynie fa³szyw¹ reklam¹
filtrów do wody.
Do zadañ Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej nale¿y prowadzenie monitoringu jakoci wody przeznaczonej
do spo¿ycia przez ludzi, a badania
prowadzone s¹ przez Laboratoria PIS
lub inne - o udokumentowanym systemie jakoci, prowadz¹ce badania zatwierdzone przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹. Ponadto Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gowo-Kanalizacyjne s¹
zobowi¹zane do prowadzenia wewnêtrznej kontroli jakoci wody dostarczanej konsumentom.
Laboratoria PIS posiadaj¹ nowoczesn¹ aparaturê obs³ugiwan¹ przez
wykwalifikowan¹ kadrê. Wiarygodnoæ wyników badañ wszystkich laboratoriów w województwie opolskim potwierdzaj¹ certyfikaty akredytacji PCA. Poziom merytoryczny
badañ laboratoryjnych, potwierdzany
w badaniach porównawczych, w tym
miêdzynarodowych, w pe³ni odpowiada standardom obowi¹zuj¹cym w
Unii Europejskiej.
O jakoci wody w naszym powiecie pisalimy nie tak dawno. Ale
przypomnijmy: do mieszkañców dostarczana jest tylko woda spe³niaj¹ca lub warunkowo spe³niaj¹ca
(nie zagra¿a zdrowiu i ¿yciu ludzi)
wymagania w/w rozporz¹dzenia.
Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Strzelcach Opolskich
prowadzi sta³y nadzór nad jakoci¹
wody dostarczanej do mieszkañców.
Jeli maj¹ Pañstwo w¹tpliwoci
co do jakoci wody lub chcecie uchroniæ siê przed nierzetelnymi akwizytorami urz¹dzeñ do uzdatniania wody
- nale¿y siê zg³osiæ do Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Strzelcach Opolskich, dostawcy
us³ug wodoci¹gowych lub w³aciwego wójta lub burmistrza.
Je¿eli ju¿ kto decyduje siê na zastosowanie filtra - w nastêpnym artykule zostan¹ opisane rodzaje profesjonalnych filtrów oraz wp³yw
uzdatniania wody na jej jakoæ.
Tomasz Nabzdyjak
PSSE Strzelce Opolskie
tel: 077 44 00 325
www.pssestrzelce.pl
komunalna@pssestrzelce.pl

Komputer dla Homera
dok. ze str 3
1. dla podstawowego sprzêtu komputerowego, elektronicznego i
oprogramowania oraz poszczególnych elementów s³u¿¹cych jego
uzasadnionej rozbudowie - 4,
2. dla specjalistycznego sprzêtu
komputerowego, elektronicznego
i oprogramowania oraz poszczególnych elementów s³u¿¹cych jego
uzasadnionej rozbudowie - 20,
3. dla specjalistycznych elektronicznych urz¹dzeñ brajlowskich oraz
poszczególnych elementów s³u¿¹cych ich uzasadnionej rozbudowie
 40,
4. dla urz¹dzeñ lektorskich  14.
Do uzyskania dofinansowania niezbêdny jest udzia³ w³asny, który w
zale¿noci od rodzaju przedmiotu
wynosi dla:
1. podstawowego sprzêtu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych

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

elementów s³u¿¹cych jego uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie
mniejszej ni¿ 10% ceny jego zakupu,
2. specjalistycznego sprzêtu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania, oraz poszczególnych elementów s³u¿¹cych ich
uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej ni¿ 2% ceny jego
zakupu,
3. specjalistycznych elektronicznych urz¹dzeñ brajlowskich oraz
poszczególnych elementów s³u¿¹cych ich uzasadnionej rozbudowie, w kwocie nie mniejszej ni¿
2% ceny jego zakupu,
4. urz¹dzeñ lektorskich, w kwocie
nie mniejszej ni¿ 7% ceny ich zakupu.
Wiêcej szczegó³ów znaleæ mo¿na na
stronie internetowej www.komputerdlahomera.pl

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.

W poprzednim numerze naszego dwutygodnika pisalimy o nowych przepisach obowi¹zuj¹cych od 21 grudnia 2007 w ca³ej Unii Europejskiej, ograniczaj¹cych stosowanie nieuczciwych praktyk w stosunku do konsumentów. Dzi
dodajemy wiêcej szczegó³ów.
Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych wzmacnia obowi¹zuj¹ce
normy UE w zakresie reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d i wyznacza nowe standardy unijne dotycz¹ce agresywnych praktyk handlowych, w tym nêkania,
przymusu oraz bezprawnego nacisku.
Czarna lista obejmuje ponad 30 praktyk uznawanych za nieuczciwe niezale¿nie od okolicznoci. W jej sk³ad wchodzi parszywa dwunastka praktyk
powszechnie znanych ze swojej szkodliwoci dla konsumentów:

Parszywa dwunastka
praktyk sprzedawców
Czarna lista obejmuje ponad 30 praktyk uznawanych za nieuczciwe niezale¿nie od okolicznoci. W jej sk³ad
wchodzi parszywa dwunastka praktyk powszechnie znanych ze swojej
szkodliwoci dla konsumentów:
1. Reklama przynêta: zachêca konsumenta do dokonania zakupów
u danego przedsiêbiorcy, reklamuj¹c produkt o bardzo niskiej
cenie, mimo braku odpowiednich
zapasów.
2. Fa³szywe darmowe oferty:
stwarzaj¹ fa³szywe wra¿enie darmowych ofert, opisuj¹c produkt
jako gratis, darmowy, bezp³atny lub w podobny sposób,
jeli konsument musi uiciæ jak¹kolwiek inn¹ nale¿noæ ni¿ nieunikniony koszt zwi¹zany z odpowiedzi¹ na praktykê handlow¹, odbiorem lub dostarczeniem produktu.
3. Bezporednie wzywanie dzieci
do zakupu reklamowanego produktu (np. kup ksi¹¿kê teraz)
lub do nak³onienia ich rodziców
lub innych doros³ych, przy wykorzystaniu wp³ywu dzieci na
decyzje zakupowe tych osób, do
nabycia dla nich reklamowanych
produktów (np. W³anie wysz³a
nowa kaseta wideo firmy Fondi
pt. »Alicja i jej magiczna ksi¹¿ka« - powiedz swojej mamie, by
kupi³a j¹ w najbli¿szym kiosku.
Bezporednie nak³anianie dzieci
jest zabronione w telewizji, a czarna lista rozszerza ten zakaz na
wszystkie masowe rodki przekazu, w tym przede wszystkim
na reklamê w Internecie.
4. Fa³szywe owiadczenia o w³aciwociach leczniczych  od leczenia alergii poprzez powstrzymanie wypadania w³osów do dzia³ania odchudzaj¹cego.
5. Artyku³y sponsorowane: wykorzystywanie treci publicystycznych w rodkach masowego przekazu w celu promocji produktu
w sytuacji, gdy przedsiêbiorca

zap³aci³ za tê promocjê, a nie jest
to wyranie zaznaczone.
6. Piramidy finansowe: systemy
promocyjne typu piramida, w
ramach których wiadczenie jest
uzale¿nione przede wszystkim
od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a nie od
sprzeda¿y lub konsumpcji produktów.
7. Wygrywanie nagród: stwarzanie
fa³szywego wra¿enia, ¿e konsument wygra³ nagrodê, podczas
gdy nie ma ¿adnych nagród lub
ubieganie siê o nagrodê jest uzale¿nione od zap³aty lub poniesienia kosztów przez konsumenta.
8. Wprowadzanie w b³¹d co do praw
konsumenta: prezentowanie
praw przys³uguj¹cych konsumentom na mocy przepisów
prawnych jako cechy wyró¿niaj¹cej ofertê przedsiêbiorcy.
9. Ograniczone oferty: fa³szywe
twierdzenie, ¿e produkt bêdzie
dostêpny jedynie przez ograniczony czas, w celu pozbawienia
konsumentów mo¿liwoci wiadomego wyboru.
10. Jêzyk us³ug po sprzeda¿y: zobowi¹zanie siê do zapewnienia konsumentom us³ug po sprzeda¿y i
udostêpnienie takich us³ug jedynie w innym jêzyku, bez wyranego poinformowania o tym konsumenta przed zawarciem przez
niego transakcji.
11. Dostawa niezamówiona: ¿¹danie
natychmiastowej lub odroczonej
zap³aty za produkty b¹d zwrotu lub przechowania produktów,
które zosta³y dostarczone przez
przedsiêbiorcê, ale nie zosta³y
zamówione przez konsumenta.
12. Gwarancje ogólnoeuropejskie
stwarzaj¹ce fa³szywe wra¿enie,
¿e us³ugi po sprzeda¿y dotycz¹ce danego produktu s¹ dostêpne
w innym pañstwie cz³onkowskim ni¿ to, w którym sprzedano ten produkt.

INFORMACJA
Starosta Strzelecki informuje,
¿e w siedzibie
Starostwa Strzeleckiego
przy ul. Jordanowskiej nr 2,
na tablicy og³oszeñ
wywieszono wykaz
nieruchomoci Skarbu Pañstwa
przeznaczonych do sprzeda¿y.
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.

