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POWIAT STR Z E LE C K I

Z okazji Miêdzynarodowego Dnia
Osób Niepe³nosprawnych
sk³adamy Wszystkim Osobom Niepe³nosprawnym
Powiatu Strzeleckiego serdeczne ¿yczenia pogody ducha,
optymizmu,realizacji w³asnych planów ¿yciowych,
a tak¿e nieustannej radoci pomimo przeciwnoci losu.
Niechaj ka¿dy nasz dzieñ bêdzie niepowtarzaln¹
okazj¹ do podejmowania dzia³añ sprzyjaj¹cych
wyrównywaniu szans oraz inicjatyw,
które skutecznie bêd¹ prze³amywaæ lêk i strach
w kontakcie z niepe³nosprawnoci¹,
a tak¿e likwidowaæ wszelkie
przejawy dyskryminacji i nietolerancji.
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Strzelce Opolskie, 3 grudnia 2007

Opolskie - tutaj zostajê
Starosta Powiatu Strzeleckiego Józef Swaczyna wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzêdu Pracy
w Strzelcach Opolskich podpisa³ z
Marsza³kiem Województwa Opolskiego i Dyrektorem Wojewódzkiego Urzêdu Pracy Porozumienie o wspó³pracy w realizacji programu Opolskie tutaj zostajê.
Projekt jest skierowany do osób
ucz¹cych siê, studiuj¹cych i poszukuj¹cych pracy na terenie województwa opolskiego. Ma na celu zahamowanie zarobkowej emigracji zagranicznej oraz emigracji m³odych ludzi
do du¿ych orodków takich jak Wroc³aw, Katowice czy Kraków. Dodatkowym celem jaki postawili sobie
projektodawcy to zachêcanie do powrotu na Opolszczyznê tych, którzy ju¿ pracuj¹ zagranic¹.
Projekt nie jest projektem wysokobud¿etowym, dziêki któremu finansowane bêd¹ nowe miejsca pracy, czy
te¿ tworzone nowe kierunki kszta³cenia. Jest on ukierunkowany na
wskazanie mo¿liwoci, które istniej¹, a mo¿e czasami nie s¹ w³aciwie popularyzowane, a tym samym i wykorzystywane. Skoordynowanie dzia³añ wszystkich urzêdów
pracy w zakresie ofert pracy, ogólnie
dostêpna informacja o nowych inwestycjach w regionie, czy szkoleniach

bêd¹cych odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie pracodawców z ca³ego województwa mo¿e pozytywnie zawa¿yæ na decyzji osób wahaj¹cych siê,
rozwa¿aj¹cych decyzjê o emigracji
lub pozostaniu na Opolszczynie.
W ramach projektu utworzono m.in.
wojewódzk¹ bazê ofert pracy, któr¹
zasilaj¹ wszystkie urzêdy pracy. W
projekcie uczestniczy te¿ kilkunastu
pracodawców, którzy oferuj¹ miejsca
pracy.
Wspólne spotkania pracodawców
oraz przedstawicieli urzêdów pracy
s¹ p³aszczyzn¹ wymiany dowiadczeñ oraz dyskusji m.in. np. nad formami zachêt dla osób, którym oferuje siê pracê. Pracodawcy s¹ sk³onni
p³aciæ 2,5  4 tys. z³, ale stawiaj¹ adekwatne do wynagrodzeñ wymagania
w zakresie kwalifikacji  dowiadczenie, uprawnienia zawodowe, znajomoæ jêzyków, dyspozycyjnoæ itp.
Urzêdy pracy nie ograniczaj¹ siê tylko do rozpowszechniania ofert pracy, lecz wzbogacaj¹ projekt poprzez
konkretne dzia³ania zwi¹zane z finansowaniem szkoleñ pod potrzeby
bezporedniego pracodawcy, czy te¿
oferuj¹c bezrobotnym rodki na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej. Miejmy nadziejê, ¿e cele projektu zostan¹
osi¹gniête.
Norbert Jaskó³a

Koncert równoci

2 grudnia w naszym powiecie odby³
siê szczególny koncert  Wojewódzki Koncert Równoci. Organizatorem Koncertu by³ Polski Zwi¹zek
Emerytów Rencistów i Inwalidów
Oddzia³ Rejonowy w Strzelcach
Opolskich. Zwi¹zek podj¹³ inicjatywê koncertu wraz z Powiatowym
Rzecznikiem Konsumentów. Na realizacjê zadania pozyskano rodki Samorz¹du Województwa Opolskiego,
którymi dysponuje Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej. Zwi¹zek

Emerytów zg³osi³ projekt w ramach
otwartego konkursu ofert.
Wszyscy jestemy równi wobec prawa, by jednak móc korzystaæ ze swoich praw, musimy je znaæ. G³ównym
celem koncertu by³o podniesienie
wiadomoci emerytów, rencistów,
osób samotnych, niepe³nosprawnych, wykluczonych spo³ecznie o
przys³uguj¹cych im uprawnieniach.
W czêci oficjalnej koncertu poruszono kwestie roli stowarzyszeñ i organizacji pozarz¹dowych w podnosze-

Przed wiêtami  ostro¿nie z zakupami
W ¿adnym wypadku nie ulegajmy naciskom, np. banku, czy przedstawiciela handlowego - proszê podpisaæ, tam nie ma nic gronego albo
proszê nam zaufaæ, to tylko czysta formalnoæ. Nie dajmy siê nabraæ na
³adne s³ówka. A przy kasie, zw³aszcza w supermarketach  szczególnie
uwa¿nie czytajmy paragony. Towar wystawiony na pó³ce w promocyjnej
cenie  wcale nie musi mieæ takiej przy kasie.
wiêta zbli¿aj¹ siê wielkimi krokami i czeka nas przyjemnoæ lub koniecznoæ zrobienia wi¹tecznych zakupów. By w wigilijny wieczór humor nam dopisywa³ i bymy nie ¿a³owali wydanych pieniêdzy  b¹dmy
rozs¹dni.
Przede wszystkim zaplanujmy
zakupy. Im wczeniej je zrobimy,
tym lepiej. Spiszmy na kartce listê
osób, które chcemy obdarowaæ, planowane zakupy i sprawdmy czy
staæ nas na te wydatki. Nie dajmy siê
oczarowaæ magi¹ wi¹t i mo¿liwoci¹
zakupów na raty. Nie podpisujmy
umów kredytowych, nie bêd¹c pewnym ich warunków. Przed wiêtami
roi siê od ofert szybkich kredytów,
od rêki, bez zawiadczeñ. Pamiêtajmy, ¿e jest to najwiêksze ryzyko.
Nie ma nic gorszego w sporach o
charakterze konsumenckim ni¿ zawarcie umowy bez jej przeczytania i zrozumienia. Je¿eli treæ umowy konsumenckiej jest skomplikowana lub niezrozumia³a, lepiej poprosiæ o wzór
umowy i w domowym zaciszu powiêciæ odpowiedni czas na jej spokojn¹ lekturê. W ¿adnym wypadku
nie ulegajmy naciskom przedsiêbiorcy np. banku, czy przedstawiciela
handlowego - proszê podpisaæ, tam
nie ma nic gronego albo proszê nam
zaufaæ, to tylko czysta formalnoæ,
jak równie¿ nie podpisujmy ¿adnych
owiadczeñ o zapoznaniu siê z treci¹ umowy lub tabeli taryf i op³at,
je¿eli tego faktycznie nie zrobilimy.
Lepszym rozwi¹zaniem jest poproszenie o kopiê takiego dokumentu i
podpisanie go po wnikliwym zapoznaniu siê z jego treci¹.
Sklepy i centra handlowe przygotowuj¹ siê do Bo¿ego Narodzenia  przyci¹gaj¹ w swoje progi dekoracjami, zapachami, muzyk¹ a
nade wszystko obietnic¹ naprawdê wspania³ych, wyj¹tkowych i
magicznych wi¹t. Kryj¹ siê za tym

coraz liczniejsze pu³apki.
Owietlone witryny sklepów
kusz¹ tym bardziej, im brzydsza aura
panuje na zewn¹trz. Wiêkszoæ z nas
robi zakupy po po³udniu, w szybko
zapadaj¹cym mroku, chêtnie wiêc
odrywamy wzrok od smutnych krajobrazów, trudno jest oprzeæ siê pokusom.
W mniejszym lub wiêkszym
stopniu ulegamy wiêc, bo przecie¿
wiêta s¹ raz w roku. W³anie te
emocje nauczyli siê wykorzystywaæ
i rozbudzaæ wszyscy ci, którzy na
nich zarabiaj¹. wi¹teczne stoiska s¹
umieszczane w takich miejscach, by
ka¿dy wchodz¹cy do sklepu musia³
choæ rzuciæ na nie okiem. Czêsto taki
rzut okiem prowadzi do przypomnienia sobie, ¿e przecie¿ trzeba odwie¿yæ kolekcjê posiadanych choinkowych ozdób, wymieniæ lampki,
kupiæ wiece, p³ytê z kolêdami, kartki wi¹teczne czy serwetki. Nie
mamy problemu z ustaleniem, jaki
prezent sprawi³by najwiêksz¹ radoæ
naszemu dziecku - wyra¿a to ca³ym
sob¹. Jednak nie zawsze kupienie
tego prezentu jest w naszym zasiêgu, nie zawsze te¿ uwa¿amy ¿e w³anie to jest maluchowi potrzebne.
Trudno jednak wyt³umaczyæ mu, ¿e
dostanie co innego, skoro i w sklepie i nawet w reklamach przed dobranock¹ promowane s¹ akurat takie
a nie inne zabawki.
Dzieci s¹ szczególnie wra¿liwe na reklamê, dlatego od samego
pocz¹tku trzeba je szczepiæ na takie przekazy, pokazywaæ ró¿nicê
miêdzy reklam¹ a rzeczywistoci¹.
Moda to bardzo silny czynnik wp³ywaj¹cy na decyzjê o zakupach. W
przypadku kupowania prezentów
oddzia³uje ona w pewien sposób porednio, ale nie mniej silnie, jeli wemiemy pod uwagê pragnienie uradowania obdarowywanej osoby, któ-

niu wiadomoci i integracji cz³onków, zadañ powiatu z zakresu pomocy spo³ecznej i pomocy osobom
niepe³nosprawnym, zadañ gminy z
zakresu pomocy spo³ecznej czy
praw konsumentów.
Przeprowadzono te¿ test wiadomoci konsumenckiej i wród prawid³owych odpowiedzi rozlosowano nagrody. Czêæ oficjalna sk³ada³a siê z
wyst¹pieñ: Przewodnicz¹cego Oddzia³u Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów
W³adys³awa Habera, Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyny, Burmistrza Strzelec Opolskich Tadeusza
Goca, Zastêpcy Burmistrza Strzelec
Opolskich Marii Feliniak, Proboszcza Parafii pw. w. Wawrzyñca Ks.
Wolfganga Joko, Naczelnik Wydzia³u Ochrony Konsumentów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Opolu Anny Lubañskiej
oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Strzelcach Opolskich
Ma³gorzaty P³aszczyk.
W przerwie wszyscy zostali zaproszeni bezp³atny poczêstunek (kawa,
ko³acz etc.) i mogli wzi¹æ ulotki przygotowane przez Orodek Pomocy
Spo³ecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego
Rzecznika Konsumentów w Strzelcach Opolskich. Mo¿na by³o nabyæ

równie¿ ozdoby wi¹teczne wykonane przez uczestników Warsztatów
Terapii Zajêciowej w Zawadzkiem
oraz Centrum Integracji Spo³ecznej w
Strzelcach Opolskich.
Po przerwie wszyscy obecni mogli
pos³uchaæ piêknego koncertu M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej Mniejszoci Niemieckiej Powiatu Strzeleckiego, która to orkiestra sk³ada siê z blisko 100 osób. Licznie zgromadzonej
publicznoci (pe³na sala Domu Kul-

ra marzy o czym najnowszym lub
najmodniejszym.
wi¹tecznymi promocjami zachêcaj¹ wszyscy - sklepy spo¿ywcze, drogerie, galerie handlowe.. Paradoksalnie rzeczywiste okazje zdarzaj¹ siê znacznie rzadziej i znacznie
czêciej, ni¿ próbuj¹ nam to wmówiæ
handlowcy. Rzadziej - bo du¿a czêæ
z tych szumnych promocji w istocie
nawet o kilka groszy nie obni¿a ceny
towaru, a do³¹czane do zakupów gad¿ety (czêstokroæ zbêdne) s¹
uwzglêdnione w cenie produktów.
Czêciej, poniewa¿ specjalne okazje
i promocje to ju¿ nasza codziennoæ
- pojawi¹ siê wyprzeda¿e, potem
bêdzie promocja Walentynkowa,
wiosenna, wielkanocna, posezonowa
etc. Planuj¹c zakupy nie dajmy siê
wci¹gn¹æ w pu³apki  nie kupimy nigdzie wi¹tecznego nastroju i to, jak
spêdzimy wiêta i czy bêd¹ dla nas
magiczne, zale¿y tylko od nas.
Przy wi¹tecznych zakupach
szczególnie uwa¿nie trzeba czytaæ
paragony przy kasie, zw³aszcza w
supermarketach. Przed wiêtami jest
mnóstwo promocji, które powoduj¹,
¿e decydujemy siê na zakup jakiego
towaru. Zdarza siê jednak, ¿e te promocje s¹ fikcj¹ i przy kasie p³acimy
za towar normaln¹ cenê, nie promocyjn¹. Pamiêtajmy, ¿e cena na pó³ce
jest dla nas wi¹¿¹ca.
Pamiêtajmy o umiechu i ¿yczliwoci dla bliskich, nikt nie sprzeda
nam szczêcia i spokoju, i ¿aden produkt, ¿aden prezent, ¿adna dekoracja
nie stworz¹ same w sobie wymarzonej atmosfery.
Zatem udanych rozs¹dnych wi¹tecznych zakupów.
Ma³gorzata P³aszczyk
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tury w Strzelcach Opolskich oraz
osoby, które przysz³y na kiermasz
wi¹teczny i po ulotki  w sumie ok.
250) najbardziej podoba³y siê utwory Conquest of Paradise, I will follow him oraz Radetzky - Marsz.
Koncert zrealizowano dziêki rodkom samorz¹du Województwa, pomocy Gminy Strzelce Opolskie (która
udostêpni³a m.in. nieodp³atnie salê)
oraz pomocy Powiatu Strzeleckiego
(nagrody na konkurs konsumencki).

