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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.

Do Rzecznika Konsumentów tra-
fia coraz wiêcej zapytañ dotycz¹cych
rozliczenia zaliczki lub zadatku w
przypadku gdy umowa nie dojdzie do
skutku. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e
pojêcia te s¹ równowa¿ne. Zawiera-
my umowê, czasem p³acimy zalicz-
kê, czasem zadatek, jak kto zdefiniu-
je, nie zastanawiamy siê czy to to
samo.  Tak samo wp³acamy jak¹�
kwotê przed wykonaniem umowy ale
skutki wrêczania wykonawcy zadat-
ku   i zaliczki s¹ inne. Ró¿ne s¹ tak¿e
przepisy prawne, które okre�laj¹ te
obie formy �przedp³aty�. Gdy umo-
wa nie zostanie zrealizowana, Kodeks
Cywilny dok³adnie okre�la dalsze losy
zadatku. O tym, co siê dzieje z za-
liczk¹, mo¿na natomiast wywniosko-
waæ z ogólnych przepisów o wyko-
nywaniu wzajemnych umów.

Z tych samych przyczyn kwota
wrêczona wykonawcy staje siê za-
datkiem tylko wtedy, gdy zostanie
to jasno sprecyzowane w umowie -
bez tego zaznaczenia - bêdzie to
po prostu zaliczka.

Przy zawieraniu umów o dzie³o
profesjonalista zwykle stawia, jako je-
den z warunków umowy, wp³acenie
zaliczki. To istotny element umowy i
konsument powinien mieæ pewno�æ,
czy faktycznie chodzi o zaliczkê czy
mo¿e o zadatek.

Ró¿nica miêdzy zadatkiem i za-
liczk¹ jest zasadnicza, zw³aszcza, je-
�li chodzi o skutki ewentualnego nie-
dotrzymania warunków umowy.
Zaliczka ulega zaliczeniu na poczet
ceny w przypadku wykonania umo-
wy. Jednak w przypadku niewyko-
nania lub nienale¿ytego wykonania
umowy zaliczka nie jest traktowana
jako forma odszkodowania.

Zadatek natomiast, w braku od-
miennego zastrze¿enia umownego
albo zwyczaju, dany przy zawarciu
umowy ma to znaczenie, ¿e w razie
niewykonania umowy przez jedn¹
ze stron druga strona mo¿e, bez wy-
znaczenia terminu dodatkowego,
od umowy odst¹piæ i otrzymany
zadatek zachowaæ, a je¿eli sama go
da³a, mo¿e ¿¹daæ sumy dwukrot-
nie wy¿szej. Przyk³adowo w umo-
wie sprzeda¿y je�li sprzedawca
otrzyma³ zadatek, a kupuj¹cy nie uisz-
cza ceny w pozosta³ej czê�ci pomi-
mo up³ywu ustalonego w umowie ter-

minu � mo¿e on odst¹piæ od umowy i
zatrzymaæ zadatek dla siebie. Je�li
natomiast sprzedaj¹cy nie wywi¹zuje
siê z zobowi¹zania poprzez wydanie
towaru, kupuj¹cy bêdzie uprawniony
do odst¹pienia od umowy i ¿¹dania
zap³aty od sprzedaj¹cego zadatku w
jego podwójnej wysoko�ci.

Strony mog¹ jednak¿e w umowie
zmodyfikowaæ powy¿sze zasady po-
przez wprowadzenie odmiennego za-
strze¿enia.

W razie wykonania umowy zada-
tek ulega, podobnie jak zaliczka, zali-
czeniu na poczet �wiadczenia strony,
która go da³a. Je¿eli takie zaliczenie
nie jest mo¿liwe, zadatek ulega zwro-
towi. W razie rozwi¹zania umowy za-
datek powinien byæ zwrócony przez
us³ugodawcê, wtedy obowi¹zek zap³a-
ty sumy dwukrotnie wy¿szej odpa-
da. To samo dotyczy przypadku, gdy
niewykonanie umowy nast¹pi³o wsku-
tek okoliczno�ci, za które ¿adna ze
stron nie ponosi odpowiedzialno�ci,
albo za które ponosz¹ odpowiedzial-
no�æ obie strony.

Nale¿y zatem uwa¿aæ, aby w
umowie by³o u¿yte odpowiednie
s³owo: zadatek b¹d� zaliczka � ade-
kwatne do funkcji, jak¹ ma pe³niæ.
Zadatek stanowi dodatkowy element,
jaki strony mog¹ wprowadziæ w za-
wieranej umowie celem zabezpiecze-
nia ich wzajemnych interesów. W
praktyce zadatek najczê�ciej jest sto-
sowany w umowach sprzeda¿y, czy
te¿ umowach o charakterze �us³ugo-
wym� np. umowie zlecenia, umowie
o dzie³o.

Inn¹ funkcjê pe³ni zaliczka, do któ-
rej nie stosuje siê zasad obowi¹zuj¹-
cych przy zadatku. Je�li wiêc umowa
nie zostanie wykonana przez jedn¹ ze
stron, druga strona, która da³a zalicz-
kê nie bêdzie mog³a domagaæ siê jej
zap³aty w podwójnej wysoko�ci. Bê-
dzie natomiast mog³a skorzystaæ z in-
nych uprawnieñ przewidzianych
przez przepisy prawa cywilnego np.
dochodziæ odszkodowania

Podstawowe znaczenie w oma-
wianej kwestii ma w³a�ciwe oznacze-
nie s³owne wyp³acanego �wiadczenia
� najlepiej w formie pisemnej, tak aby
nie powsta³y w¹tpliwo�ci jaki by³
rzeczywisty zamiar stron zawiera-
j¹cych umowê.

Ma³gorzata P³aszczyk

Zaliczka, a zadatek

Je¿eli dopisze pogoda w dniach 25 - 26 wrze�nia br. na terenie wojewódz-
twa opolskiego przeprowadzona zostanie kolejna akcja szczepienia lisów
wolno ¿yj¹cych przeciw w�ciekli�nie. Bêdzie to kontynuacja szczepieñ pro-
wadzonych od 1995 r.
Na tereny le�ne, ³¹ki i pola rozrzucone bêdzie z samolotów 160000 dawek
szczepionki. Szczepionka umieszczona jest w przynêcie w postaci ciemno
br¹zowych pier�cieni o �rednicy ok. 4 i grubo�ci ok.  2 cm o zapachu ryby.
Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, ¿e szczepionka jest w pe³ni bez-
pieczna dla zwierz¹t i ludzi, jednak prosi o niedotykanie i nie podnoszenie
jej, poniewa¿ lisy wyczuwaj¹c zapach cz³owieka nie podejm¹ szczepionki.
W okresie 2 tyg. od zakoñczenia szczepieñ nale¿y równie¿ w czasie
spacerów z psami poza miastem prowadziæ je na smyczy, aby nie podejmo-
wa³y szczepionki, poniewa¿ zmniejszaj¹ tym samym ilo�æ szczepionki prze-
znaczonej dla lisów.
Prosimy wszystkich o zastosowanie siê do powy¿szych wskazañ.

po Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
lek. wet. Wac³aw Bortnik

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Szczepienia lisów przeciw w�ciekli�nie
UWA¯AJ w lesie

Ju¿ po raz
czwarty uczniowie
szkó³ ponadgimna-
zjalnych powiatu
strzeleckiego wziêli
udzia³ w finale po-

wiatowym konkursu wiedzy o samo-
rz¹dzie terytorialnym, który mia³
miejsce w auli Zespo³u Szkó³ Ogól-
nokszta³c¹cych w Strzelcach Opol-
skich.

Wy³onieni drog¹ eliminacji szkol-
nych uczniowie rozpoczêli zmagania
od testu pisemnego. W przerwie miê-
dzy czê�ci¹ pisemn¹ a ustn¹ ucznio-
wie mieli mo¿liwo�æ uczestniczenia
w mini debacie z udzia³em  Waldema-
ra Gaidy - Przewodnicz¹cego Zarz¹-
du Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Edukacji i Kultury w Powiecie Strze-
leckim. Po przerwie trzej najlepsi

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Samorz¹dzie Terytorialnym

uczestnicy walczyli o zwyciêstwo,
odpowiadaj¹c na pytania ustne oraz
problemowe.

Ostatecznie zwyciêzc¹ indywi-
dualnym zosta³ Jacek Pietrzela z
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Za-
wadzkiem, II miejsce zaj¹³ Marcin
Nocoñ z Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego w Strzelcach Opolskich, III
miejsce przypad³o Dawidowi Brze�-
nemu z ogólniaka w Zawadzkiem.

Dru¿ynowo najlepsi byli ucznio-
wie z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Zawadzkiem, wyprzedzaj¹c uczest-
ników z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Strzelcach Opolskich, z Zespo³u
Szkó³ nr 1 w Strzelcach Opolskich
oraz z Zespo³u Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem.

Dariusz Szczypura

W sobotni ranek 16 wrze�nia ju¿
po raz szósty zawodnicy stanêli do
walki na zorganizowanych przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Edu-
kacji i Kultury w Powiecie Strzelec-
kim VI Powiatowych Mistrzostwach
o tytu³ najlepszego tenisisty ziemne-
go w Powiecie Strzeleckim. Do tur-
nieju zg³osi³o siê 21 zawodników.
Rozgrywki prowadzone by³y bez po-
dzia³u na kategorie wiekowe. Dlatego
te¿ walka o tytu³ Mistrza Powiatu
wy³oni³a rzeczywi�cie najlepszych
zawodników w tej dyscyplinie. Nie-
którzy zawodnicy grali w ci¹gu jed-
nego dnia nawet 5 pojedynków. Ka¿-
dy, kto choæ raz spróbowa³ zagraæ,
wie o czym piszemy. Dodaj¹c do tego
pra¿¹ce s³oñce i grê �na pe³ny gaz�
jak na mistrzostwa przysta³o, nie na-
le¿y siê dziwiæ, ¿e finali�ci schodzili
z kortów mocno wyczerpani. Jedne-
go jednak nie mo¿na im odmówiæ, woli
walki i gry do ostatniej pi³ki o tytu³
najlepszego. Zwyciêzc¹ ca³ego turnie-
ju zosta³ Waldemar Malcherek ze
Strzelec Op., który pokona³ w finale

VI Powiatowe Mistrzostwa
w Tenisie Ziemnym

Romana Ko�cielnego z Kolonowskie-
go. Zdobywc¹ trzeciego miejsca jest
Jaros³aw D³utowski ze Strzelec Op.
po zwyciêskim pojedynku z Jerzym
Jackiem z Zawadzkiego.

Specjalne s³owa uznania nale¿¹ siê
firmie PHP HART z siedzib¹ w Opo-
lu przy ul. Morcinka 43, która by³a
wraz z organizatorem Mistrzostw
wspó³fundatorem nagród oraz pi³ek do
rozegrania meczów. Dziêkujemy!

Oprócz nagród ufundowanych
przez firmê HART, zwyciêzcy tur-
nieju otrzymali od organizatora efek-
towne puchary i dyplomy.

Corocznie do naszych Mi-
strzostw zg³asza siê coraz wiêcej za-
wodników. Ju¿ teraz zapraszamy do
wspó³zawodnictwa w przysz³ym
roku. Zarówno tych, którzy s¹ z nami
od kilku lat, jak i tych którzy z ró¿-
nych powodów nie skorzystali jesz-
cze z naszego zaproszenia. Dziêkuje-
my wszystkim uczestnikom tegorocz-
nych zmagañ. I do zobaczenia w przy-
sz³ym roku.

Andrzej Piontek

da³oby siê u¿ycie w tym przypadku
s³owa bardziej znanego z telewizji �
ogl¹dalno�æ. Zawody po¿arnicze za-
wsze s¹ atrakcyjne dla oka, ale prze-
cie¿ nierzadko na widowni zasiadaj¹
wraz z rodzicami ci, którzy za kilka
lat mog¹ staæ siê pe³noprawnymi
cz³onkami M³odzie¿owych Dru¿yn
Po¿arniczych. Nale¿y wiêc ich zachê-

Podwójny start
ciæ do takiego rodzaju aktywno�ci.
Tak wiêc 16 wrze�nia, gdy na starcie
stanê³o 7 dru¿yn z OSP Borycz, OSP
Kro�nica i OSP Izbicko (doros³ych i
zrzeszonych w M³odzie¿owych Dru-
¿ynach Po¿arniczych � mêskich i ¿eñ-
skich) � sêdzia postanowi³ uatrakcyj-
niæ zawody w³a�nie podwójnymi star-
tami: trzeba uszanowaæ ludzi, którzy
przyszli na imprezê.
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