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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

Sposób na Sukces

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Skontrolowane us³ugi
Sprawy konsumenckie obejmuj¹
szeroki zakres, wszêdzie tam gdzie
konsument styka siê z przedsiêbiorc¹
mo¿emy mówiæ o sprawie konsumenckiej. S¹ to wiêc zarówno przypadki sprzeda¿y konsumenckiej,
sprzeda¿y poza lokalem przedsiêbiorstwa, na odleg³oæ, ale równie¿
us³ugi  telekomunikacyjne, turystyczne, bankowe czy ubezpieczeniowe. Najwiêcej skarg i zapytañ kierowanych do Rzecznika dot. sprzeda¿y konsumenckiej. Jednak na drugim
miejscu s¹ wszelkiego rodzaju us³ugi
 i to od najmniejszych dot. zabiegów
w gabinetach kosmetycznych czy
us³ug fryzjerskich lub pralniczych po
naprawy samochodów i wykonanie
remontów budynków. Zlecaj¹c komu
wykonanie us³ugi pamiêtajmy o zachowaniu ostro¿noci, uzgodnieniu
ceny i spisaniu umowy, gdy¿ potem
trudno bêdzie nam udowodniæ ustalone kwestie. Przychodz¹ do mnie konsumenci skar¿¹c, i¿ ustalili cenê us³ugi ustnie, a faktura opiewa na o wiele
wy¿sz¹ kwotê. Zdarza siê, ¿e us³uga
nie zostanie wykonana w ca³ym ustalonym zakresie czy terminie. Niestety brak dowodów nie zawsze pozwala konsumentom na s¹dowe dochodzenie swych roszczeñ w przypadku braku woli polubownego zakoñczenia
sporu przez przedsiêbiorców.
Cennik w szufladzie zamiast w
widocznym miejscu, reklamacje tylko w dniu odbioru us³ugi  to przyk³ady nieprawid³owoci wykrytych
podczas kontroli us³ugodawców zleconej przez Prezesa UOKiK. Kwestionowane praktyki dotycz¹ ponad
40 proc. przedsiêbiorców
Inspekcja Handlowa na zlecenie
Prezesa UOKiK skontrolowa³a ponad
260 przedsiêbiorców wiadcz¹cych
us³ugi m.in.: fryzjerskie, szewskie,
pralnicze, fotograficzne, kosmetyczne, motoryzacyjne. Stwierdzone uchybienia dotyczy³y przede wszystkim
braku cenników na oferowane us³ugi,
niew³aciwego oznakowania towarów
oraz stosowania w regulaminach postanowieñ ograniczaj¹cych prawa
konsumentów.
Jak wykaza³o badanie, a¿ 25 proc.
skontrolowanych przedsiêbiorców nie
opracowa³o cennika na oferowane us³ugi. Ponadto w kilku przypadkach informacje o cenie znajdowa³y siê w
miejscach niewidocznych i niedostêpnych dla klientów, np. w szufladzie.
Skutkiem tego by³ m.in. brak mo¿liwoci oszacowania ca³kowitego kosztu zamawianej us³ugi.
Przeanalizowano równie¿ regulaminy dostêpne w zak³adach. Zakwestionowano w nich klauzule, które naruszaj¹ interesy konsumentów  np.
zak³ad przyjmuje reklamacje tylko w
dniu odbioru (pralnia) czy zamawiaj¹cy ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoæ
materialn¹ za mienie i bezpieczeñstwo
pracowników w trakcie wykonywania
us³ugi (zak³ad wideofilmowania). W
wielu przypadkach postanowienia dostêpne w obowi¹zuj¹cych regulaminach ju¿ wczeniej zosta³y zakwestionowane przez s¹d i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Ich stosowanie jest niezgodne z prawem.

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

Podejmujmy zatem przemylane
decyzje przy wyborze wykonawcy
oraz precyzyjne okrelajmy swoje
oczekiwania.
Po pierwsze  sporz¹dzajmy umowê
na pimie. U³atwi to dochodzenie roszczeñ w przypadku konfliktu z us³ugodawc¹, np. w zwi¹zku z nieterminowym wykonaniem zobowi¹zania.
Wielokrotnie zawarcie jedynie umowy ustnej pozbawia konsumentów
mo¿liwoci udowodnienia swojej racji. Dlatego warto wymagaæ potwierdzenia na pimie praw i obowi¹zków
stron  szczególnie w przypadku
umów o wiêkszej wartoci. Forma
pisemna wp³ywa na ograniczenie niedomówieñ mog¹cych powstaæ w trakcie realizacji us³ugi.
Po drugie  okrelmy szczegó³owo warunki realizacji umowy. Doprecyzujmy niezbêdne informacje  z kim
j¹ zawieramy, koszt wykonania us³ugi i termin realizacji, oraz kary wynik³e w zwi¹zku z niewywi¹zaniem siê
fachowców z umowy.
Po trzecie  reklamujmy wadliwie wykonan¹ us³ugê. Prawo w zale¿noci od rodzaju us³ugi przewiduje
ró¿ne mo¿liwoci dochodzenia roszczeñ. W przypadku zamawiania rzeczy ruchomej, np. szafki wykonanej
przez stolarza, okien na zamówienie
 chroni¹ nas przepisy, jak w przypadku zakupu towarów w sklepie,
wynikaj¹ce z ustawy o szczególnych
warunkach sprzeda¿y konsumenckiej.
Przede wszystkim reklamacje mo¿emy z³o¿yæ w ci¹gu 2 lat od daty
wadliwie wykonanej us³ugi. Od
us³ugodawcy mo¿emy ¿¹daæ wymiany lub bezp³atnej naprawy  a w
sytuacji, gdy te rozwi¹zania nie s¹
mo¿liwe, przys³uguje nam prawo
do obni¿enia ceny lub zwrotu pieniêdzy. Reklamacjê sk³adamy wykonawcy, najlepiej na pimie. Ma on 14
dni na ustosunkowanie siê do niej.
Inne prawa przys³uguj¹ w przypadku umów zawieranych z fachowcem, których przedmiotem nie jest
rzecz, ale rezultat  np. upranie
spodni. W przypadku reklamacji us³ug
pralniczych, fryzjerskich, itp. nie ma
specjalnych przepisów chroni¹cych
zamawiaj¹cych. Na podstawie kodeksu cywilnego konsument mo¿e
za¿¹daæ od wykonawcy naprawy
us³ugi i wyznaczyæ termin na dokonanie tej czynnoci. Je¿eli
przedsiêbiorca nie usunie wady w
wyznaczonym przez nas czasie lub
nie jest to mo¿liwe z innych przyczyn  mamy prawo odst¹piæ od
umowy i za¿¹daæ zwrotu zap³aconej kwoty. Pamiêtajmy, odst¹pienie
od umowy jest mo¿liwe, jeli wada
jest istotna. Dodatkowo mo¿emy domagaæ siê odszkodowania, je¿eli w
zwi¹zku z wadliwym wykonaniem
us³ugi nara¿eni zostalimy na dodatkowe koszty, np. skorzystanie z us³ug
innego przedsiêbiorcy. Konieczne s¹
rachunki, aby udowodniæ poniesion¹
szkodê i wyst¹piæ o odszkodowanie.
W tekcie wykorzystano informacje z treci Komunikatu Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Ma³gorzata P³aszczyk

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.

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze dzia³ania kreuj¹ce przedsiêbiorczoæ i nowe miejsca pracy na terenach wiejskich.
Je¿eli prowadzisz mikro, ma³¹ lub
redni¹ firmê, tworzysz nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich poza
rolnictwem, realizujesz ciekawe pomys³y aktywizuj¹ce lokalne spo³ecznoci wiejskie - zapraszamy do
udzia³u w konkursie Sposób na
Sukces
Cele konkursu to przede wszystkim promocja pozarolniczych przedsiêwziêæ tworz¹cych nowe miejsca
pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysiêcy mieszkañców oraz
aktywizacja lokalnych spo³ecznoci
wiejskich.
Do konkursu mog¹ byæ zg³aszane
przedsiêwziêcia realizowane przez
osoby fizyczne, prawne oraz nie maj¹ce osobowoci prawnej spó³ki prawa handlowego, a wiêc np.: mieszkañ-

ców wsi, podmioty gospodarcze, samorz¹dy gminne oraz powiatowe, w
tym z miast do 20 tys. mieszkañców,
organizacje spo³eczno-zawodowe i
bran¿owe rolników, organizacje pozarz¹dowe.
W roku bie¿¹cym zostan¹ przyznane nagrody za najlepsze przedsiêwziêcia zrealizowane w roku 2006 i
pierwszym pó³roczu 2007 roku.
Regulamin konkursu dostêpny
na stronie: www.cdr.gov.pl
Dodatkowych informacji udziela
Dzia³ Rozwoju Obszarów Wiejskich
w CDR: tel. 0-22/ 729 66 34 do 38
wew. 145, 116 i 146
Zg³oszenia, w 5 egzemplarzach,
mo¿na nadsy³aæ na Karcie
Zg³oszenia w terminie
do 30 wrzenia 2007 roku
na adres: Centrum Doradztwa
Rolniczego, 05-840 Brwinów,
ul. Pszczeliñska 99
z dopiskiem: Konkurs
Sposób na Sukces

DNI KRONICY
3-5 sierpnia 2007
Pi¹tek  3 sierpnia
19.00  Uroczyste otwarcie
19.40  Nasze Panie piewaj¹ 
Echo Kronicy
20.00  Masztalski i Ecik  Plejada
dowcipów
21.30  Biesiada z zespo³em l¹skie
Pierony
00.00  Dyskoteka
Sobota  4 sierpnia
17.00  Dzieciaki prezentuj¹
17.30  Wystêp chóru
18.00  Pokazy taneczne
18.30  Biesiada z zespo³em l¹skie
Trio  Piotr Szefer z córk¹
Agnieszk¹ oraz Henrykiem Dudkiem

20.00  Gwiazda Dni Kronicy
zespó³ Babyloon
21.30  Zabawa taneczna z zespo³ami Music Box i Contex
Niedziela  5 sierpnia
14.00  Koncert Orkiestry Dêtej
15.00  Grupa taneczna Ha³as
15.30  Orkiestra Dêta
16.00  Ha³as
16.30  Echo Kronicy
17.00  Hity niemieckich list przebojów zespó³ Metrum
19.00  Grupa Ladies
20.30  Zabawa taneczna z zespo³em Salsa
***ZAPRASZAMY**

LODY DLA OCH£ODY

Lody to wspania³y sposób na
och³odê w letnie, upalne dni. Ka¿dy z
nas chêtnie siêga po lody w³oskie, ga³kowe i na patyku. Producenci oferuj¹
ich pe³n¹ gamê. Lody w zale¿noci od
smaku maj¹ od 1,5-2,2 g bia³ka na 100g
produktu, 13,6-16,1g wêglowodanów
na 100 g produktu, 5,3- 8 g t³uszczu
na 100 g produktu. Energia pochodz¹ca ze spo¿ycia 100 g lodów waha siê
w granicach od 114-135 kcal.
Lody s¹ bardzo smaczne niestety
jednak czêsto nie zdajemy sobie sprawy z tego, ¿e mog¹ stanowiæ przyczynê zatruæ pokarmowych. Zatrucia
spowodowane s¹ przez pa³eczki salmonella, które mag¹ dostaæ siê do lodów w wyniku nieprzestrzegania zasad higieny. Bakterie bardzo ³atwo
przechodz¹ z r¹k na produkty spo¿ywcze lub z ¿ywnoci¹ na sprzêt
kuchenny. Z tego wzglêdu musimy
zwracaæ uwagê na przestrzeganie zasad higieny przy sprzeda¿y lodów, w
szczególnoci z automatu i ga³kowych.
Sprzedawca powinien posiadaæ czyst¹
odzie¿ i czepek na g³owie, a lody serwowaæ w jednorazowej rêkawiczce,
u¿ywanej tylko do porcjowania lodów.
Konsument powinien otrzymaæ lód w
chusteczce os³aniaj¹cej wafelek. Musimy pamiêtaæ, aby kupowaæ tam gdzie
widaæ, ¿e zachowana jest czystoæ i
porz¹dek.

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.

Kupuj¹c lody w
opakowaniach
jednostkowych
producenta nale¿y zwróciæ
uwagê na na
warunki ich
przechowywania.
Powinny byæ
przechowywane w urz¹dzeniach mro¿¹cych w tem- peraturze co najmniej
 18 ° C, któr¹ mo¿na bardzo ³atwo
sprawdziæ, gdy¿ najczêciej wywietlacze temperatury znajduj¹ siê na
urz¹dzeniach. Niedopuszczalne jest
kupowaæ lodów rozmro¿onych, b¹d
spo¿ywanie powtórnie zamro¿onych.
W czasie ciep³ych dni musimy
tak¿e zwróciæ uwagê na warunki przechowywania innych produktów ³atwo
psuj¹cych: ciastek z kremem, produktów, mlecznych i miêsnych (szczególnie miêsa mielonego). Powinny byæ
zawsze przechowywane w urz¹dzeniu ch³odniczym, gdzie zachowana
jest temperatura zalecana przez producenta oraz termin przydatnoci do
spo¿ycia. Zdrowie w du¿ej mierze
zale¿y od nas, dlatego miejmy oczy
szeroko otwarte.
Justyna ¯o³nierz  p.o. kierownik
Oddzia³u Higieny ¯ywnoci,
¯ywienia i Przedmiotów U¿ytku

