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45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

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

koi, w których mog¹ siê znale�æ jedno
lub dwa ³ó¿ka. Oprócz tego w budyn-
ku znajdzie miejsce Poradnia Opieki
Paliatywnej, Zespó³ Domowej Opieki
Hospicyjnej,  Domowe Hospicjum dla
Dzieci, Poradnia opieki nad rodzinami
chorych i osieroconymi, pokoje go�cin-
ne dla najbli¿szych, kaplica, pomiesz-
czenia dla wolontariuszy. Dziêki po-
mocy i zaanga¿owaniu wielu osób, in-
stytucji i firm uda³o siê wyremonto-
waæ dach i piwnice, wymieniæ stropy,
wybudowaæ szyb windowy, wymie-
niæ okna i odrestaurowaæ elewacjê. Jed-
nak bez dalszego wsparcia oczekiwa-
ne przez mieszkañców hospicjum nie
zostanie otwarte. Do tej pory na re-
mont budynku wydali�my ponad 1
milion z³otych. Najwiêksze wsparcie
otrzymali�my od Miasta Opole �
600000 z³. Oprócz tego zwracamy siê
z pro�bami o pomoc pieniê¿n¹ i mate-
ria³ow¹ do ró¿nych firm i instytucji.
Aby dokoñczyæ remontu potrzebuje-
my jeszcze ponad 2000000 z³otych.
Ju¿ raz starali�my siê o �rodki z Unii
Europejskiej. Nasz wniosek zosta³ od-
rzucony, poniewa¿ niestety nie posia-
dali�my wystarczaj¹cych �rodków
w³asnych. Ka¿da udzielona nam po-
moc zbli¿a nas do osi¹gniêcia tak ocze-
kiwanego i potrzebnego celu. Nasze
Stowarzyszenie nie posiada pracow-
ników etatowych. Dzia³alno�æ Zarz¹-
du i biura jest prowadzona spo³ecznie.
Wszystkie otrzymywane �rodki prze-
znaczamy na remont hospicjum.

Od 1 lutego 2006 roku rozpoczê³o
dzia³alno�æ Centrum Opieki Hospicyj-
nej. W ramach Centrum prowadzona
jest Poradnia Medycyny Paliatywnej,
Zespó³ Domowej Opieki Hospicyjnej,

Pomó¿ Opolskiemu
Hospicjum

jak równie¿ Pomoc w ¯a³obie.
Zatrudnione zosta³y przygoto-

wane do tej pracy pielêgniarki oraz
lekarze. Pomoc jest �wiadczona w
oparciu o kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia. To znaczy, ¿e
pacjenci nie ponosz¹ z tego tytu³u
¿adnych wydatków. Pielêgniarki i le-
karze s¹ w zasadzie pod telefonem
24 godziny na dobê.

W tej chwili wynajmujemy po-
mieszczenie na Przychodniê, gdzie
mog¹ siê zg³aszaæ chorzy i ich bliscy.
Prowadzona jest obowi¹zuj¹ca doku-
mentacja, jak równie¿ statystyka.
Regularnie mamy pod opiek¹ oko³o
15 pacjentów. Wiemy, ¿e opieka do-
mowa jest bardzo potrzebna, ale po-
trzebne jest równie¿ hospicjum sta-
cjonarne. Nie zawsze chory mo¿e
pozostaæ w domu, nie zawsze rodzi-
na ma mo¿liwo�ci by we w³a�ciwy
sposób zaopiekowaæ siê chorym.
Nasza pomoc jest kompleksowa.
Przy wsparciu  Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Opolu prowadzona
jest wypo¿yczalnia sprzêtu dla cho-
rych i niepe³nosprawnych. Nasi pa-
cjenci otrzymuj¹ ³ó¿ka, materace
przeciwodle¿ynowe, chodziki, prze-
no�ne toalety, gdy potrzeba równie¿
i pampersy.

Dziêkujemy tym, którzy do tej
pory nam pomagali i zachêcamy
wszystkich do w³¹czenia siê w to
trudne, ale jak¿e potrzebne dzie³o.

Do naszej pro�by do³¹czamy
ogólny kosztorys. W razie potrzeby
dostarczymy ca³¹ szczegó³ow¹ do-
kumentacjê.

Prezes Stowarzyszenia
 /ks. dr Marian Niemiec/

Kosztorys adaptacji budynku na hospicjum � zestawienie zbiorcze:
1. Roboty budowlane wewn¹trz budynku 100.227,00 z³
2. Roboty wykoñczeniowe 595.176,00 z³
3. Stolarka wewnêtrzna 531.430,00 z³
4. Roboty elektryczne 218.700,00 z³
5. Roboty sanitarne 575.178,00 z³

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM OPOLSKIE
45-061 Opole, ul. Katowicka 67B

tel. 077/ 454 44 20, fax 077/ 40 25 236
NIP 754-26-77-352

PKO BP S.A. I O/Opole 13 1020 3668 0000 5002 0116 9168
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Pod takim has³em rusza kam-
pania billboardowa promuj¹ca in-
stytucjê polubownych s¹dów kon-
sumenckich. Urz¹d Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów oraz In-
spekcja Handlowa bêd¹ zachêcaæ
konsumentów i przedsiêbiorców do
pozas¹dowego rozwi¹zywania spo-
rów szybciej, taniej i skuteczniej
Trzy czwarte Polaków nigdy nie s³y-
sza³o o polubownych s¹dach kon-
sumenckich (TNS OBOP, 2007).

W³a�nie dlatego przez dwa przed-
�wi¹teczne tygodnie miêdzy 1 a 15
grudnia br. Urz¹d Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów wspólnie z In-
spekcj¹ Handlow¹ prowadzi kampa-
niê promuj¹c¹ dzia³alno�æ polubow-
nych s¹dów konsumenckich. W 48
miastach pojawi siê 1000 billboardów,
których celem jest zwrócenie uwagi
na korzy�ci p³yn¹ce z polubownego
rozwi¹zywania sporów dla wszyst-
kich uczestników rynku. Zasady po-
stêpowañ prowadzonych przez s¹dy
polubowne s¹ bardzo proste. Konsu-
ment przede wszystkim powinien z³o-
¿yæ wniosek o rozpatrzenie sporu i
nie jest to obarczone ¿adnymi kosz-
tami. Mo¿e to zrobiæ za pomoc¹ spe-
cjalnego formularza dostêpnego w se-
kretariacie ka¿dego s¹du. Je¿eli oka¿e
siê, ¿e sprawie mo¿na nadaæ dalszy
bieg, odpis wniosku zostanie dorêczo-
ny przedsiêbiorcy. Ten w ci¹gu tygo-
dnia powinien odpowiedzieæ na pi�mie
wraz z o�wiadczeniem czy zgadza siê
na tak¹ formê rozstrzygniêcia. W sy-
tuacji, gdy przedsiêbiorca nie wyrazi
chêci na polubowne rozwi¹zanie spra-
wy, s¹d zwróci wniosek konsumen-
towi. Wyrok takiego s¹du i ugoda
przed nim zawarta maj¹ moc równ¹
wyrokowi s¹du powszechnego i
ugodzie zawartej przed takim s¹-
dem. Od jego decyzji nie przys³uguje
odwo³anie. Strona niezadowolona
mo¿e jednak za¿¹daæ uchylenia wy-
roku, a nastêpnie z³o¿yæ skargê do s¹du
powszechnego. Obecnie g³ówn¹ ba-
rier¹ dla rozwoju s¹downictwa polu-
bownego jest niska �wiadomo�æ
uczestników rynku. Konsumenci oba-
wiaj¹ siê skierowania sprawy do s¹du
konsumenckiego uto¿samiaj¹c go z
s¹dem powszechnym, sformalizowa-
nymi procedurami i konieczno�ci¹ po-
noszenia du¿ych nak³adów finanso-
wych na udowodnienie swojej racji.

W pierwszym pó³roczu 2007 roku
z³o¿ono zaledwie 1383 wniosków o
rozpatrzenie sprawy przez s¹d polu-
bowny przy lokalnych jednostkach
Inspekcji Handlowej. W analogicz-
nym okresie 2008 roku by³o ich ju¿ o
ponad 200 mniej. Niechêtni s¹ jednak
nie tylko konsumenci ale równie¿
przedsiêbiorcy, którzy nie widz¹ ko-
rzy�ci z poddania siê polubownej ju-
rysdykcji. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym
prawem, aby sprawa mog³a byæ roz-
strzygana w taki sposób zgodê musz¹
wyraziæ obie strony sporu. Tymcza-

sem w 2007 roku na blisko 2700 wnio-
sków, a¿ w 1026 przypadkach przed-
siêbiorcy odmówili uczestnictwa w
postêpowaniu. Bez prokonsumenckiej
postawy nie mo¿na jednak mówiæ o
budowaniu reputacji i przewagi kon-
kurencyjnej. Co wiêcej, utrata zaufa-
nia klientów mo¿e okazaæ siê znacz-
nie bardziej kosztowna ni¿ naprawa
lub wymiana towaru czy zwrot pie-
niêdzyJak wynika z badañ zleconych
przez Urz¹d, a¿ 72 proc. Polaków
uwa¿a, ¿e dobrowolne poddawanie
siê ocenie s¹du polubownego do-
brze �wiadczy o firmie. Konsumen-
ci znacznie chêtniej (57 proc.) kupili-
by produkt lub us³ugê przy za³o¿e-
niu, ¿e cena i jako�æ by³yby porów-
nywalne od firmy, która zobowi¹za-
³aby siê do poddania takiej procedu-
rze w spornej sytuacji. Obecnie przy
Wojewódzkich Inspektoratach In-
spekcji Handlowej istnieje 16 sta³ych
polubownych s¹dów konsumenckich
oraz 15 o�rodków zamiejscowych na
terenie ca³ego kraju. Rozpatruj¹ spo-
ry o prawa maj¹tkowe, które powsta-
³y w wyniku umów sprzeda¿y pro-
duktów i �wiadczenia us³ug konsu-
mentom. Spod ich jurysdykcji wy³¹-
czone s¹ jednak sprawy dotycz¹ce
m.in. banków oraz ubezpieczycieli.
Nie podlegaj¹ jej równie¿ przedsiê-
biorcy �wiadcz¹cy us³ugi pocztowe,
telekomunikacyjne, informatyczne,
naukowo-badawcze, edukacyjne, a
tak¿e po�rednicy finansowi i produ-
cenci paliw. Polski system pozas¹do-
wego dochodzenia roszczeñ tworz¹,
oprócz s¹dów polubownych przy In-
spekcji Handlowej, organizacje poza-
rz¹dowe, rzecznicy konsumentów
oraz s¹dy dzia³aj¹ce przy innych in-
stytucjach zaufania publicznego.

W zakresie us³ug bankowych s³ab-
si uczestnicy rynku mog¹ liczyæ na
pomoc Arbitra Bankowego, przy
ubezpieczeniach s¹d polubowny przy
Rzeczniku Ubezpieczonych.

W sporach z przedsiêbiorcami
�wiadcz¹cymi us³ugi komunikacyjne,
elektroniczne i pocztowe w³a�ciwy
jest s¹d polubowny przy Urzêdzie
Komunikacji Elektronicznej, nato-
miast w finansowych s¹d przy Ko-
misji Nadzoru Finansowego.Wiêcej in-
formacji na temat zasad funkcjonowa-
nia s¹dów polubownych oraz ich
kompetencji mo¿na znale�æ w specjal-
nym przewodniku na internetowej
stronie UOKiK Po co drzeæ koty? Po-
lubowne S¹dy Konsumenckie przy In-
spekcji Handlowej.

W przypadku chêci rozstrzygniê-
cia sporu przed Sta³ym Polubownym
S¹dem Konsumenckim Rzecznik
Konsumentów pomaga w procedurach
z tym zwi¹zanych.

Wykorzystano Komunikat Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ma³gorzata P³aszczyk

PO  CO  DRZEÆ  KOTY?
Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

zaprasza do sk³adania ofert na dostarczanie gotowych artyku³ów spo¿ywczych
do magazynów organizacji charytatywnych w ramach programu �Dostarczanie
¿ywno�ci dla najubo¿szej ludno�ci Unii Europejskiej 2009�

Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest dostawa gotowych artyku³ów spo¿ywczych tj.
1) m¹ki pszennej, makaronu �widerki, makaronu krajanka, kaszy jêcz-
miennej mazurskiej, kaszy jêczmiennej wiejskiej, p³atków kukurydzia-
nych, musli, dañ gotowych, krupniku, kawy zbo¿owej instant, serów pod-
puszczkowych dojrzewaj¹cych, serów topionych, mleka UHT, mleka pe³-
nego w proszku, mas³a ekstra w zamian za okre�lon¹ w formularzu oferty
kwotê �rodków pieniê¿nych,
2) cukru bia³ego, d¿emu, soków owocowych w zamian za nieprzetworzone
towary ¿ywno�ciowe znajduj¹ce siê we wskazanych w formularzu oferty magazy-
nach interwencyjnych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Nieprzetwo-
rzony towar ¿ywno�ciowy odebrany, na koszt w³asny oferenta uwzglêdniaj¹cy wszel-
kie op³aty wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów, ze wskazanego w ofercie maga-
zynu stanowiæ bêdzie zap³atê za dostawê oferowanej ilo�ci odpowiedniego artyku³u
spo¿ywczego, do magazynów organizacji charytatywnych na terenie Polski w ter-
minie do 31 grudnia 2009 r.

Ofertê sporz¹dzon¹ zgodnie z �Warunkami przetargu na dostarczenie goto-
wych artyku³ów spo¿ywczych do organizacji charytatywnych � Program 2009�
nale¿y dostarczyæ do kancelarii ogólnej Agencji na adres: Agencja Rynku Rolne-
go, 00-400 Warszawa, ul. Nowy �wiat 6/12, w terminie do dnia 12 grudnia
2008 r. do godz. 1000.

Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nast¹pi w dniu 12 grudnia 2008 r.
o godz. 1015 w sali 12 wej�cie D w siedzibie Agencji Rynku Rolnego.

Agencja Rynku Rolnego


