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S T R Z E L E C K I
Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

ZOZ Strzelce Opolskie oferuje

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie

ZACHOWAJ

OSTRO¯NOÆ

W

tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie

W kolejnych numerach publikujemy informacje o specjalistycznych porad-

niach dzia³aj¹cych przy szpitalu powiatowym w Strzelcach Opolskich, a s¹ to

tel. 4623845

informacje przydatne bo oprócz godzin pracy znajdziecie tu Pañstwo równie¿

z fili¹ w Lenicy

wykaz schorzeñ z jakimi mo¿na siê tam zg³aszaæ

tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie

roda od 14.15 do 16.00

Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni
-

-

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

Cukrzyca insulinoniezale¿na

Cukrzyca nie okrelona

Inne zaburzenia wydzielania wewnêtrznego trzustki

Zaka¿enia skóry i tkanki podskórnej
Choroby przydatków skórnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Nowotwór z³oliwy tarczycy

-

Nowotwór z³oliwy innych gruczo³ów  Rak przytarczyc

-

Craniopharingeoma

-

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

tel. 4615261

wi sprzedawcy, którzy chc¹ wy³udziæ

tel. 4613291-95

Gastrinoma

tylko kosmetyki, ksi¹¿ki, ubrania, ale

Rzekoma niedoczynnoæ przytarczyc

cze.

Czynnociowa hyperprolaktynemia o ustalonej etiologii

by³y udane i bezpieczne?

akromegalia,choroba Cushinga

tajmy oferty, a w razie w¹tpliwoci -

antywirusowym, gdy¿ wirus ukryty

Niedoczynnoæ przytarczyc

te¿ bieliznê oraz artyku³y spo¿yw-

hakerowi (bez naszej wiedzy i udzia-

Nadczynnoæ przytarczyc i inne choroby przytarczyc

Co zrobiæ, ¿eby nasze zakupy

Nadczynnoæ przysadki- Prolaktinoma, Gonadotropinoma, Alfoma,

pytajmy. Najbezpieczniej robiæ za-

Samoistna i pourazowa moczówka prosta

wanych sklepach internetowych.

Czynnociowa hyperprolaktynemia o nieustalonej etiologii

kupy w du¿ych, znanych i renomo-

rodki w zapewnienie bezpieczeñstwa

Zespó³ Cushinga

zapewniaj¹ klientom naprawdê pro-

Zespo³y nadnerczowo-p³ciowe

Redaguje Zespó³.

tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i adiustacji.
Materia³ów nie zamówionych nie
zwraca.
Nie odpowiada za treæ
zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

wchodzimy. Jeli dostajemy maila

z prob¹ o ponowne podanie poufnych danych, np. numeru konta,

-

Zaburzenia pokwitania gdzie indziej niesklasyfikowane

strony zawieraj¹ce informacje o

przys³ane przez z³odzieja, który spre-

-

Inne zaburzenia endokrynologiczne

znaæ opinie innych internautów. S¹ te¿

Zaburzenia czynnoci j¹der

Zaburzenia wielogruczo³owe

sprawdzonych firmach, forum, gdzie

Oty³oæ i inne zespo³y przekarmienia

na zakup, najlepiej dok³adnie ustaliæ

wymieniane s¹ pogl¹dy. Decyduj¹c siê

Inne zaburzenia mineralizacji i struktury koci

Inne choroby przysadki - niedoczynnoæ przysadki po zabiegu operacyjnym, nawietlaniach.

warunki: przes³anie towaru, sposób
zap³aty, mo¿liwoæ ewentualnej rekla-

macji, termin dostarczenia produktu.
przed otrzymaniem przez nas pro-

duktu. Jest to przepis bardzo trudny

do wyegzekwowania w praktyce,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inne choroby jelit

Schorzenia pêcherzyka ¿ó³ciowego, przewodu ¿ó³ciowego i trzustki
Inne choroby uk³adu pokarmowego

Nowotwór prze³yku

Nowotwór jelita grubego

Nowotwór w¹troby i dróg ¿ó³ciowych

Nowotwór trzustki

ubezpieczenia, hase³ etc.

Nadawcy wiadomoci podszy-

waj¹ siê pod firmy, np. dostawców
us³ug internetowych, banki, z którymi ich ofiary rzeczywicie utrzymuj¹

mentom, ¿e musz¹ uaktualniæ lub po-

rachunkiem w banku, aby unikn¹æ likwidacji konta, a nastêpnie kieruj¹ ich

na stronê www  kopiê prawdziwej
menci przekazuj¹ informacje zwi¹za-

wy, transakcji s¹ osoby prywatne 

nie jestemy chronieni przez przepikupów na aukcji internetowej).

Zgodnie z ustaw¹ o ochronie nie-

których praw konsumentów oraz od-

dzon¹ przez produkt niebezpieczny:

Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735

nia numeru ich kart kredytowych, in-

formacji o koncie w banku, numeru

tajmy równie¿, i¿ gdy stronami umo-

powiedzialnoci za szkodê wyrz¹-

Centrala Starostwa Powiatowego

niaj¹ czasem konsumentów do poda-

niezgodnie z prawem i lepiej zre-

sy konsumenckie (np. dokonuj¹c za-

Nowotwór ¿o³¹dka

ci internetowi u¿ywaj¹c spamu, sk³a-

twierdziæ informacje zwi¹zane z ich

zygnowaæ z takich zakupów. Pamiê-

Choroby w¹troby

parowa³ adres mailowy banku. Oszu-

nak jest cenna wskazówka - jeli ja-

da przedp³aty, to znaczy, ¿e dzia³a

Niezakane zapalenie jelita cienkiego i grubego

prawdopodobnie pytanie zosta³o

kontakty. Oszuci wmawiaj¹ konsu-

kikolwiek sklep internetowy za¿¹-

Choroby prze³yku, ¿o³¹dka i dwunastnicy

gdy¿ strona banku jest w³anie reorganizowana, nigdy nie odpowia-

szczególnie jeli zap³ata odbywa siê
przy u¿yciu karty kredytowej. Jed-

pi¹tek od 13.00 do 14.00

e-mail: opst@praca.gov.pl

45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,

my nie ze swojego komputera, po za-

koñczeniu pracy wyczyæmy dysk z

plików cookie  instalowanych na

dajmy  lepiej zadzwoniæ do banku,

warto dowiedzieæ siê czego wiêcej

Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni

tel. 4621800

Loguj¹c siê na stronie swojego
banku, nie korzystajmy z kawia-

renki internetowej. Jeli korzysta-

mniejszych, ma³o znanych sklepów

Powiatowy Inspektor Weterynarii

w Strzelcach Opolskich

³u) potrzebne mu informacjê, np. PIN

i has³o do Twojego konta bankowego.

o ich wiarygodnoci - najlepiej po-

roda od 13.00 do 14.00

Powiatowy Urz¹d Pracy

na naszym twardym dysku przele

Inne zaburzenia czynnoci kory nadnercza

Pheochromocytoma

w Strzelcach Opolskich

Druk: Drukarnia PRO MEDIA

Przede wszystkim uwa¿nie czy-

Niedoczynnoæ i inne choroby przysadki

wtorek od 13.00 do 14.00

tel. 4400313

Zabezpieczmy komputer programem

biety. Nabywamy w ten sposób nie

tel. 4621200, 4621903

w Strzelcach Opolskich

nie gdy korzystasz z banku on-line.

Inne zaburzenia wydzielania wewnêtrznego trzustki

czynna w godzinach:

Epidemiologiczna

tycz¹ce naszych pieniêdzy, np. do-

Zaburzenia czynnoci jajników

Komenda Powiatowa Policji

Redaktor Naczelny: Marta Górka

stêp do konta bankowego, szczegól-

Jak podaje portal Gazeta.pl a¿

62% kupuj¹cych przez Internet to ko-

w Strzelcach Opolskich

Wydawca: Starostwo Strzeleckie

ci.

Sklep nie ma prawa ¿¹daæ zap³aty

Powiatowa Stacja Sanitarno -

By zabezpieczyæ siê przed ewentual-

nymi hakerami nale¿y ukryæ dane do-

Choroby tarczycy

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA, tel. 077 461 32 29

Budowlanego w Strzelcach Opolskich

twierdzeniem przyjêcia zamówienia.

Decyduj¹c siê zatem na zakupy w sie-

ci warto zachowaæ rodki ostro¿no-

tel. 4049903

tel. 4639099

akcji, zachowajmy te¿ e-mail z po-

-

-

Powiatowy Inspektorat Nadzoru

równie¿ e-kart¹. Zapisujmy na dysku

lub wydrukujmy potwierdzenie trans-

z adresem naszego banku on-line

Po¿arnej w Strzelcach Opolskich

tel. 4614528

waru.. P³atnoci dokonywaæ mo¿na

fesjonaln¹ obs³ugê. W przypadku

-

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y

bowe lub dane z karty kredytowej.

piero przy odbiorze zakupionego to-

Hiperaldosteronizm

-

e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

od nas pieni¹dze, zdobyæ dane oso-

zdecydowaæ na formê p³atnoci za po-

dysku przez strony www, na które

-

Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

braniem, czyli zap³aciæ gotówk¹ do-

Mo¿liwoæ rezygnacji z zakupio-

Takie firmy inwestuj¹ odpowiednie

-

e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

*

jednak obawiasz siê o bezpieczeñstwo

transakcji i gromadzonych danych oraz

-

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki

swojej transakcji, zawsze mo¿esz siê

Zespó³ Nelsona

-

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe

tel. 4615261

Wiêkszoæ sklepów interneto-

Zapalenie autoimmunologiczne przysadki i podwzgórza

-

w Górze w. Anny

gastronomii.

wych honoruje karty kredytowe. P³at-

-

-

e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Prawo odst¹pienia od umowy w

w przypadku us³ug w zakresie zakwa-

-

-

Specjalny Orodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Lenicy

*

przy odbiorze przesy³ki pocztowej,

nie¿ wady. W sieci kryj¹ siê nieuczci-

Ch³oniaki nieziarnicze rozlane (Ch³oniak tarczycy)

nawet jeli zosta³o zapisane w umo-

wie (lub regulaminie sklepu).

noæ nimi odbywa siê on line. Je¿eli

Zakupy w sieci maj¹ jednak rów-

Nowotwór z³oliwy nadnerczy

¿¹danie jest bezprawne i niewa¿ne,

Szeroki wybór formy p³atnoci -

minie 10 dni.

Insulinoma

-

z umowy (tzw. odstêpnego). Takie

terowania, transportu, rozrywek oraz

nego u przedsiêbiorcy towaru w ter-

- od 13.00 do 15.00

Sprzedawca nie mo¿e ¿¹daæ od

konsumenta zap³aty za wycofanie siê

szybciej ni¿ w zwyk³ym sklepie,

przez przelew, do p³atnoci kart¹.

Upoledzenie widzenia i lepota

*

terminie 10 dni nie ma zastosowania

Zakupy, chocia¿ trwaj¹ znacznie

od uiszczenia odpowiedniej kwoty

Inne choroby skóry i tkanki podskórnej

Choroby naczyniówki i siatkówki

mo¿na go u¿ywaæ, ale mo¿na np.

sprawdziæ wszystkie szczegó³y.

*

Wykaz jednostek chorobowych leczonych w poradni
-

Szerszy asortyment.

nej dla nas chwili.

w Strzelcach Opolskie

e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Dok³adny opis towaru, oprócz

potem znowu kontynuowaæ w dogod-

Choroby têtnic, têtniczek i naczyñ w³osowatych

czynna w godzinach:

tel. 4613381, 4613901

*

mo¿emy w ka¿dej chwili przerwaæ. A

Oty³oæ i inne zespo³y z przekarmienia

od poniedzia³ku do pi¹tku

Czêsto ni¿sze ceny.

*

pi¹czka hipoglikemiczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

*

czyæ siê ze stron¹ producenta i tam

Inne okrelone postacie cukrzycy

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA, te. 077 461 32 91

e-mail: liceumza@edu.apple.pl

przymierzyæ (w przypadku ubrañ).

Zaoszczêdzenie sobie wychodze-

tego w ka¿dej chwili mo¿emy po³¹-

Cukrzyca zwi¹zana z niedo¿ywieniem

wszelkich zobowi¹zañ. Trzeba oddaæ

*

*

Cukrzyca insulinozale¿na

wart¹ i konsument jest zwolniony z

produkt w stanie niezmienionym  nie

do sklepu oraz stania w kolejkach.

e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

w Strzelcach Opolskich

Nieograniczona dostêpnoæ do

transakcja miêdzy konsumentem a

sklepu  sklepy czynne s¹ 7 dni w

nia z domu i straty czasu na dojazdy

czwartek od 13.00 do 15.00

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

sprzedawc¹ uznawana jest za nieza-

tygodniu, 24 h na dobê.

wtorek od 13.00 do 15.00

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011

10 dni od dostarczenia produktu, to

pliwych zalet takich zakupów, a mia-

we. Dzieje siê tak za spraw¹ niew¹tnowicie:

czynna w godzinach:

e-mail: dpskadlub2@go2.pl

SIECI (1)

* Jeli rezygnujemy z zakupu w ci¹gu

w ostatnim czasie zakupy interneto-

*

PORADNIA DIABETOLOGICZNA, tel. 077 461 32 91

tel. 4636337, 4636422, fax 4636744

Ogromn¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego

w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)

Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru

Tel. +48 77 4401700

i Gospodarki Nieruchomociami

Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury

Sekretariat Zarz¹du Powiatu

Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,

Fizycznej i Turystki

Tel. +48 77 4401703

745, 746, 747, 749.

Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.

Faks +48 77 4401701

Wydzia³ Architektoniczno  Budowlany

Wydzia³ Rolnictwa

Tel. wew.: 766, 767.

i Ochrony rodowiska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.

Tel. +48 77 4401756

Wydzia³ Organizacyjny

Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.

Wydzia³ Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych

Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,

Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu

Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,

758, 764

Tel. wew.:783, 784.

715, 716, 717, 718,719,720.

Zespó³ Kontroli

Wydzia³ Promocji Powiatu

Wydzia³ Finansowy

Tel. wew.: 775.

Tel. wew.: 713, 790, 791.

strony firmy. Niewiadomi konsu-

ne ze swoimi finansami  nie firmie,

ale oszustom, którzy wykorzystuj¹
je do zamówienia towarów, us³ug czy
uzyskania kredytu.

Nigdy nie odpowiadajmy na
dziwne maile z pytaniami dotycz¹cymi naszych danych osobowych.
Ma³gorzata P³aszczyk

