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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. 4615261

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.

Ka¿dy z nas jest konsumentem
na co dzieñ. Niezale¿nie od wieku. Inne
s¹ nasze potrzeby, jednak wszyscy
kszta³tujemy konsumpcjê. Szczegól-
nym rodzajem konsumentów s¹ m³o-
dzi ludzie. S¹ to konsumenci �jutra�
maj¹cy znaczny wp³yw na decyzje
dot. zakupów w domach i od ich po-
stawy zale¿y równie¿ jako�æ sprze-
dawanych towarów i us³ug oraz prze-
strzeganie przepisów przez przedsiê-
biorców. Urz¹d Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów prowadzi kampa-
niê edukacyjno � informacyjn¹ pod
has³em- Kupujesz to? Moje konsu-
menckie abc. Dziêki niej najm³odsi
poznaj¹ swoje prawa, dowiedz¹ siê,
jak skutecznie rozwi¹zywaæ proble-
my oraz do jakich instytucji mog¹
zwróciæ siê po bezp³atn¹ pomoc

Wiedza na temat mechanizmów
rynkowych, praktyk marketingowych
czy podstawowych praw konsu-
menckich jest w Polsce niewielka.
M³odzie¿ i dzieci s¹ grupami szcze-
gólnie nara¿onymi na negatywne kon-
sekwencje nieznajomo�ci regu³ panu-
j¹cych we wspó³czesnym �wiecie.
Niezbêdne jest zatem podjêcie d³ugo-
falowych dzia³añ edukacyjnych ma-
j¹cych na celu podniesienie �wiado-
mo�ci konsumenckiej najm³odszych,
co ma na celu kampania.

�Moje konsumenckie ABC�
jest najnowszym projektem edukacyj-
nym i informacyjnym skierowanym
przede wszystkim do dzieci i m³o-
dzie¿y w wieku od 5 do 18 lat a tak-
¿e ich rodziców. Kampania sk³ada siê
z wielu ró¿nych elementów przezna-
czonych dla przedszkolaków,
uczniów szkó³ podstawowych i gim-
nazjów oraz szkó³ ponadgimnazjal-
nych. W jej ramach realizowany bê-
dzie tak¿e pilota¿owy program dla
studentów �Etyka w biznesie�.

Najwa¿niejszymi za³o¿eniami
kampanii s¹ m.in.: zwiêkszenie zna-
jomo�ci praw przys³uguj¹cych naj-
m³odszym konsumentom, rozbudze-
nie krytycznego podej�cia m³odzie¿y
do oferty rynkowej i technik sprze-
da¿y, a tak¿e edukacja w zakresie umie-
jêtnego korzystania z reklamy jako
�ród³a informacji o produktach i us³u-
gach oraz wzmocnienie asertywnych
postaw m³odzie¿y wobec przekazów
reklamowych i praktyk marketingo-
wych.

Kampaniê pod dwuznacznym ha-
s³em Kupujesz to? rozpoczê³a ogól-
nopolska konferencja naukowa, która
odby³a siê 2 marca w Warszawie. W
jej trakcie, jak równie¿ konferencji re-
gionalnych, prezentowane s¹ wyniki
ogólnopolskich badañ spo³ecznych:
�W krainie konsumpcji: nastolatki
wobec marki, reklamy, konsumpcji�
przeprowadzonych przez CBOS na
zlecenie UOKiK. Celem sonda¿u by³o
m.in. okre�lenie stopnia niezale¿no-
�ci nastolatków w dokonywanych
przez nich wyborach konsumenckich
oraz znajomo�ci przys³uguj¹cych im
praw.

W ramach kampanii zosta³a uru-
chomiona strona internetowa
www.konsumenckieabc.pl, gdzie
oprócz informacji na temat praw kon-
sumenckich (w formie historyjek �
opowiadañ) dostêpne s¹ gry eduka-
cyjne, testy, konkursy oraz interne-
towe forum dyskusyjne �M³odzi o
konsumpcji�. Stronê naprawdê warto
odwiedziæ.

Kupujesz to?
Moje konsumenckie abc

Kolejnym elementem kampanii
bêd¹ publikacje informacyjne i eduka-
cyjne: kolorowanki, komiksy oraz
podrêczniki i filmy dla nastolatków.
Studenci otrzymaj¹ skrypt na temat
etyki w biznesie. W ramach akcji po-
wstaj¹ równie¿ scenariusze lekcji dla
poszczególnych typów szkó³. Ponad-
to 900 wychowawców przedszkoli i
1600 nauczycieli szkó³ podstawo-
wych w ca³ej Polsce we�mie udzia³ w
szkoleniach dotycz¹cych edukacji
konsumenckiej.

Pocz¹wszy od kwietnia odbywa
siê siedem regionalnych konferencji
naukowych (w Gdañsku, Katowicach,
Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szcze-
cinie oraz Wroc³awiu). W tych samych
miastach prowadzone s¹ warsztaty
dla studentów kierunków ekonomicz-
nych, po�wiêcone spo³ecznej odpo-
wiedzialno�ci biznesu oraz odbêd¹ siê
happeningi na temat znaczenia etyki
w biznesie.

Jako Powiatowy Rzecznik Kon-
sumentów bra³am udzia³ w konferen-
cji regionalnej w Katowicach. Dzieci i
m³odzie¿ coraz czê�ciej robi¹ zakupy
same lub w towarzystwie rówie�ni-
ków, co sprawia, ¿e wzór zachowañ
rodziców staje siê coraz mniej zna-
cz¹cy. Z badañ dr Izabeli Sowy z Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach
wynika, ¿e wybory konsumenckie
nastolatków maj¹ przede wszystkich
charakter negatywny: zdecydowanie
odrzucaj¹ te przedmioty, z posiada-
niem których wi¹¿¹ siê negatywne
do�wiadczenia. Niekoniecznie musz¹
to byæ ich osobiste prze¿ycia, czêsto
s¹ to opinie wypowiadane przez ró-
wie�ników. Takie powtarzanie opinii
nie sprzyja racjonalnym zachowa-
niom konsumenckim.

Nastolatki s¹ szczególnie na-
ra¿one na nieznajomo�æ regu³
wspó³czesnego rynku. Podlegaj¹
presji rówie�ników, gdzie posiada-
nie okre�lonych dóbr jest elemen-
tem przynale¿no�ci do grupy, a tak-
¿e symbolem w³asnej indywidual-
no�ci. O tym, na ile systematyczna
edukacja z zakresu wiedzy ekono-
micznej mo¿e budowaæ �wiadomo�æ
konsumenck¹, dyskutowano m.in. w
Katowicach, na pi¹tej regionalnej kon-
ferencji naukowej zorganizowanej w
ramach kampanii edukacyjnej �Moje
konsumenckie ABC�

Wci¹¿ najczêstszym sposobem
edukacji konsumenckiej dzieci i m³o-
dzie¿y jest obserwacja doros³ych.
Rozs¹dnego podej�cia do zakupów
czy reklamy nastolatki ucz¹ siê przede
wszystkim w domach rodzinnych. W
szko³ach po�wiêca siê jej niewiele
uwagi.

Trwaj¹c¹ do wrze�nia kampaniê
zakoñczy podsumowuj¹ca przedsiê-
wziêcie ogólnopolska konferencja na-
ukowa.

Kampania �Moje konsumenckie
ABC� jest finansowana ze �rodków
Unii Europejskiej oraz Urzêdu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów.

Edukacja konsumencka jest nie-
zmiernie wa¿na, gdy¿ dziêki �wiado-
mym zakupom mo¿emy unikn¹æ chy-
bionych decyzji co do wyboru towa-
rów czy us³ug i tego warto uczyæ siê
jak najwcze�niej.

Ma³gorzata P³aszczyk
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Zamek w Toszku zaprasza na

JARMARK  KWIATOWY  - FESTYN  �L¥SKI
11 czerwca 2006, od 16.00 do 24.00

FESTYN  STOWARZYSZENIA  ,,DOBRO  DZIECKA�
18  CZERWCA  2006  ROKU

So³ectwo Nowa Wie�

zaprasza na

Festyn

Powitanie Lata 2006
9-11 czerwca

(w du¿ym namiocie przy boisku)

11.04.2006r po raz kolejny, a tra-
dycyjnie ju¿ w piêknym Parku Wiej-
skim w Raszowej odby³y siê Mistrzo-
stwa Województwa Opolskiego w
Biegach Prze³ajowych. Mo¿na rzec,
¿e by³y to trzy imprezy w jednej, bo
brali w niej udzia³ sportowcy niepe³-
nosprawni reprezentuj¹cy PTSS
�Sprawni-Razem�, OLIMPIADY
SPECJALNE POLSKA oraz dzieci
szkó³ masowych z terenu Gminy Le-
�nica. Zawody zorganizowa³ SOSW
w Le�nicy wraz z sekcj¹ �Karlusy�
OLIMPIAD SPECJALNYCH przy
tej placówce oraz Urz¹d Miejski w
Le�nicy, Oddzia³ Wojewódzki PTSS
�Sprawni Razem� w Opolu oraz SZS
w Le�nicy.

Sportowcy niepe³nosprawni bie-
gali indywidualnie na dystansach od
800 do 3000m, w zale¿no�ci od p³ci i
kategorii wiekowej natomiast dzieci ze
szkó³ terenu Gminy Le�nica rywali-
zowa³y w sztafetach 10x800m dziew-
cz¹t i ch³opców .

W ca³ej imprezie mimo niesprzy-
jaj¹cych warunków atmosferycznych
(zimno i deszczowo) wziê³o udzia³
ponad 200 zawodników (!) z Brzegu,
Czarnow¹sów, G³ogówka, G³ubczyc,
Jêdrzejowa, Kad³uba, Kêdzierzyna-
Ko�la, Kietrza, Krapkowic, Le�nicy,
Opola, Praszki, Radawia, Raszowej,
Strzelec Opolskich, Zalesia �l¹skiego
oraz Zawadzkiego, którzy walczyli na
trasie z pe³nym zaanga¿owaniem i
godn¹ podziwu determinacj¹. Oklaski
otrzymywali zarówno ci, którzy wy-
grywali, jak i ci którzy tylko si³¹ woli
docierali do mety. Czasami walka by³a
tak zaciêta, ¿e i rzut na ta�mê decydo-
wa³ o wygranym pojedynku. Na bie-
¿¹co komunikaty z zawodów nada-

wa³o RADIO PARK FM z Kêdzie-
rzyna-Ko�la, a relacjê nada³o równie¿
Radio OPOLE.

Impreza by³a szczegó³owo dopra-
cowana, a tym samym bardzo udana
mimo wspomnianej wcze�niej z³ej
pogody.(organizacj¹ zajmowali siê
Tomasz Siciak i Marek Walichowski
� nauczyciele SOSW Le�nica).
Wszystkim dopisywa³y humory.
Ka¿dy uczestnik nie kry³ te¿ zado-
wolenia z udzia³u w zawodach bo
otrzyma³ symboliczn¹ nagrodê czy to
w postaci statuetki, medalu czy dy-
plomu.za udzia³ oraz gor¹cy posi³ek.
Fundatorem nagród by³ Pan Hubert
Kurza³ - burmistrz Gminy Le�nica,
który jako go�æ honorowy razem z
Dyrektorem OLIMPIAD SPECJAL-
NYCH POLSKA-Odzia³ OPOLE p.
Ew¹ Ha³ambiec, prezesem PTSS
�Sprawni Razem� Piotrem Dañkow-
skim i dyrektorem SOSW LE�NICA
Ryszardem Baszukiem otwierali za-
wody.

Ca³¹ imprezê dzielnie wspierali
swoj¹ nieocenion¹ pomoc¹ wolonta-
riusze w sile 34 osób z Publicznego
Gimnazjum w Le�nicy z opiekunk¹
Katarzyn¹ Luc¹ oraz z Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych ze Strzelec Opol-
skich pod wodz¹ Beaty Mehlich.
Atrakcj¹ dla wszystkich by³y równie¿
pokazy sprawno�ci stra¿ackiej jedne-
go z najlepszych w Polsce oddzia³ów
z OSP w Raszowej.

Z tego miejsca chcia³bym gor¹co
podziêkowaæ wszystkim tym, którzy
pomogli w organizacji tego du¿ego
przedsiêwziêcia oraz zaprosiæ na je-
sieñ, kiedy to odbêd¹ siê kolejne za-
wody w biegach prze³ajowych.

Marek Walichowski

Razem na prze³aj


