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S T R Z E L E C K I
Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi jak nie daæ siê

Dom Pomocy Spo³ecznej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej

operatorom telefonicznym

w Strzelcach Opolskie

M£ODZIE¯ ZAPOBIEGA

tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845

Rozmawiajmy i sprawdzajmy

z fili¹ w Lenicy

W ostatnim czasie nasili³y siê skar-

Jednak zauwa¿yæ nale¿y, ¿e wynik

gi konsumentów zwi¹zane z otrzy-

mediacji mo¿e byæ tak¿e niekorzyst-

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie

mywanymi rachunkami telefoniczny-

ny. Operator mo¿e nie wyraziæ zgo-

tel. 4636337, 4636422, fax 4636744

mi. Problemy dotycz¹ zarówno wy-

dy na polubowne zakoñczenie sporu,

sokoci rachunku  wyszczególnio-

albo odrzuciæ nasze roszczenie i przed-

nych op³at za poszczególne po³¹cze-

stawiæ swój punkt widzenia. Wtedy

nia, jak równie¿ rodzaju abonamentu.

pozostaje nam jeszcze dochodzenie

Okazuje siê czasem, ¿e operator zmie-

roszczeñ przed s¹dem powszechnym.

nia rodzaj abonamentu bez pisemne-

By napisaæ do UKE nie s¹ wymagane

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

go zlecenia! Sk³adaj¹c reklamacjê klien-

specjalne formularze. Musimy precy-

w Strzelcach Opolskich

ci dowiaduj¹ siê, ¿e... zamówienie na

zyjnie opisaæ zaistnia³y problem i

tel. 4612225

zmianê z³o¿yli telefonicznie.

do³¹czyæ

tel. 4639840, 4639830

e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

posiadane

d o k u m e n t y.

Namawiam wiêc do dok³adnego

Oprócz opisu sprawy we wniosku

sprawdzania rachunków telefonicz-

powinno byæ obowi¹zkowo zawarte:

nych, które op³acamy. Uwa¿ajmy na

owiadczenie o zgodzie na polubow-

proponowane korzystne zmiany,

ne zakoñczenie sporu w trakcie me-

pytajmy i dok³adnie analizujmy, czy

diacji, satysfakcjonuj¹ca nas propo-

warto co zmieniaæ. Nie decydujmy

zycja rozstrzygniêcia sporu (jeli

Zespó³ Szkó³ Zawodowych

siê pochopnie na nic i uwa¿ajmy na

oczekujemy dodatkowego odszkodo-

w Zawadzkiem

telefoniczne rozmowy z operatorem.

wania za poniesione wymierne straty

tel. 4616288, 4616541

W razie problemów korzystajmy z

 musimy do³¹czyæ dokumenty po-

e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

pomocy Rzecznika Konsumentów

twierdzaj¹ce wysokoæ poniesionych

lub Urzêdu Komunikacji Elektronicz-

strat) oraz owiadczenie o wyczerpa-

nej, który ma swoj¹ delegaturê rów-

niu drogi postêpowania reklamacyj-

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem

nie¿ w Opolu i przej¹³ zadania Urzê-

tel. 4616430

nego,
Droga postêpowania mediacyjne-

du Regulacji Telekomunikacji i Pocz-

e-mail: liceumza@edu.apple.pl

go jest mo¿liwa tylko w przypadku,

t y.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Jeli operator negatywnie rozpa-

gdy wystêpujemy jako KONSU-

w Strzelcach Opolskie

trzy³ nasz¹ reklamacjê  mo¿emy do-

MENT, a wiêc jako osoba fizyczna,

tel. 4613381, 4613901

chodziæ swoich roszczeñ (stosownie

która ma podpisan¹ umowê z opera-

do prawodawstwa Unii Europejskiej)

torem i korzysta z telefonu dla celów

w postêpowaniu polubownym i przed

niezwi¹zanych bezporednio z dzia-

s¹dem powszechnym.

³alnoci¹ gospodarcz¹ lub wykonywa-

e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich

Zgodnie z ustaw¹ z 16 lipca 2004

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

niem zawodu.

r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.

Postêpowanie mediacyjne prowa-

nr 171, poz. 1800 z pón. zm.) mo¿e-

dzone jest wy³¹cznie korespondencyj-

my wyst¹piæ: do Prezesa Urzêdu Ko-

nie. Nie musimy traciæ czasu i uczest-

munikacji Elektronicznej  z wnio-

niczyæ w rozprawach. Wnioski sk³a-

skiem o przeprowadzenie postêpo-

da siê w Delegaturach UKE (w Opolu

wania mediacyjnego w sprawie zaist-

przy ul. £okietka 2, 45-563 Opole,

nia³ego sporu; lub do Sta³ego Polubow-

tel. 077 453 69 81, 077 453 99 68).

nego S¹du Konsumenckiego przy Pre-

Poniewa¿ podlegaj¹ op³acie skarbo-

zesie UKE  z wnioskiem o rozpa-

wej, powinny byæ opatrzone znacz-

e-mail: gimspecj@tlen.pl

trzenie sporu i wydanie wyroku roz-

kami op³aty skarbowej (5 z³ od wnio-

strzygaj¹cego spór; lub do S¹du Po-

sku o wszczêcie postêpowania me-

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS

wszechnego w³aciwego dla miejsca

diacyjnego i 0,50 z³ od ka¿dego za-

zawarcia umowy o wiadczenie us³ug

³¹cznika). Nie prowadzimy dwa razy

telekomunikacyjnych.

postêpowania mediacyjnego w tej sa-

tel. 4612882

w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Postêpowanie mediacyjne i przed

mej sprawie.

s¹dem polubownym daj¹ mo¿liwoæ

Jeli uwa¿amy, i¿ nasze roszcze-

znalezienia wspólnego rozwi¹zania

nia s¹ zasadne, zawsze warto podj¹æ

tel. 4615261

sporu w sposób szybszy i tañszy, ni¿

próbê mediacji. Operator nie musi siê

e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

wniesienie sprawy do s¹du powszech-

na ni¹ zgodziæ, ale byæ mo¿e uzna na-

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe

nego. Prezes UKE w ramach mediacji

sze argumenty.

nie ma mo¿liwoci umorzenia spornej

Wszelkie problemy z rachunkami

kwoty. Umorzyæ sporn¹ op³atê mo¿e

telefonicznymi mo¿na zg³aszaæ rów-

tylko sam operator, albo s¹d w swo-

nie¿ u Powiatowego Rzecznika Kon-

im wyroku.

sumentów. Rzecznik mo¿e równie¿

Specjalny Orodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Lenicy

w Górze w. Anny
tel. 4615261
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Warunkiem polubownego zakoñ-

podj¹æ próbê mediacji z operatorem.

czenia sporu jest zgoda zarówno kon-

Jednak przede wszystkim namawiam

tel. 4613291-95

sumenta jak i operatora na rozwi¹za-

do ostro¿nego podpisywania nowych

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

nie problemu. Jeli jedna ze stron nie

umów i zmian ich dotychczasowych

wyrazi zgody na taki tryb postêpo-

warunków.

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich

wania pozostaje jedynie droga po-

Ma³gorzata P³aszczyk

stêpowania s¹dowego.

tel. 4049903

nak¿e w tym roku turniej odbywa siê po

raz

XXIX.

Zosta³ ustalony jednolity regulamin

turnieju, który mówi o tym, ¿e najpierw
odbywaj¹ siê eliminacje rodowiskowe
prowadzone w szko³ach i w OSP. Nastêpnie zwyciêzcy reprezentuj¹ swe placówki w zmaganiach gminnych. Potem

s¹ eliminacje powiatowe, wojewódzkie i

krajowe. Jak twierdz¹ uczestnicy, na

poziomie szko³y i gminy pytania s¹ ra-

czej ³atwe, ale im wy¿szy szczebel roz-

grywek, tym trudniejszy sprawdzian i

trzeba siê wykazaæ niejednokrotnie bar-

dzo szczegó³ow¹ wiedz¹ z dziedziny
ochrony przeciwpo¿arowej.

Turniej zorganizowany jest w dwóch

etapach. Pierwsza czêæ jest pisemna test, a drugi etap to odpowied ustna.

Oczywicie wszyscy uczestnicy podzie-

leni s¹ na grupy wiekowe : I - szko³a

podstawowa, II - szko³a gimnazjalna i III - szko³a ponadgimnazjalna
W powiecie strzeleckim eliminacje

odby³y siê 31 marca

w siedzibie Ko-

mendy Powiatowej PSP w Strzelcach
Op.

Zadaniem uczestników turnieju by³o

rozwi¹zanie testu jednokrotnego wybo-

ru sk³adaj¹cego siê z 30 pytañ. Za ka¿d¹

odpowied mo¿na by³o uzyskaæ 1 pkt.
(odpowied

poprawna) lub 0 pkt. (od-

powied z³a). Po dokonaniu oceny prac

pisemnych jury kwalifikowa³o do fina-

³u:

W I grupie wiekowej
1.

2.
3.

:

Dominika Zagórowicz

- Grodzisko 21 pkt.

Patryk Szo³tysik



Olszowa

Marek Misz

17 pkt.

 Kronica

17 pkt.

- Strzelce Op.

17 pkt.

Kordian Piwowarczyk

5.

Weronika Go³asz

2.

Marcelina Wróbel

Powiatowy Inspektor Weterynarii

Funduszu Spo³ecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt

przeznaczony jest dla rzemielników, pracowników zak³adów rzemielniczych
i uczniów przyuczaj¹cych siê do zawodu rzemielnika.

tel. 4614528

Udzia³ w projekcie jest bezp³atny.

Wszystkich rzemielników zainteresowanych zg³oszeniem siebie, pracowników

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -

lub uczniów do udzia³u w projekcie prosimy o przes³anie formularzy zg³oszeniowych mailem, faksem lub na adres siedziby Izby Gospodarczej l¹sk lub
partnera w projekcie - Izby Rzemielniczej w Opolu.

Rozpoczêcie szkoleñ w ramach zastosowania technologii

Epidemiologiczna

Iloæ miejsc ograniczona.

tel. 4400313

Izba Gospodarcza l¹sk - Wirtschaftskammer Schlesien
ul. S³owackiego 10, 45-364 Opole

Powiatowy Urz¹d Pracy

tel/fax (+48 77) 453 84 84

w Strzelcach Opolskich

e-mail: info@igsilesia.pl <mailto:info@igsilesia.pl>

tel. 4621800

www.igsilesia.pl <http://www.igsilesia.pl>

e-mail: opst@praca.gov.pl

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

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

informacyj-

nych planowane jest na drug¹ po³owê maja 2006.

w Strzelcach Opolskich

Centrala Starostwa Powiatowego

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

 Izbicko

22 pkt.

2.
3.

Mariusz Czerner

 Raszowa

22 pkt.

Agnieszka Mehlich
 Stary Ujazd

22 pkt.

Renata Golly

 Zalesie l. 22 pkt.

Wy¿ej wymienione osoby przesz³y do
II etapu eliminacji powiatowych tj. do

odpowiedzi ustnych. Zawodnicy musie-

li odpowiedzieæ na trzy pytania  za

ka¿d¹ dobr¹ odpowied po 1 punkcie.
Nastêpnie punkty sumowano i
jewódzkich eliminacji
siê :

do wo-

zakwalifikowali

W I grupie wiekowej :

1.

2.
3.

Dominika Zagórowicz

 Grodzisko 29 pkt.
Weronika Go³asz

 Zalesie l. 22 pkt.

Kordian Piwowarczyk
 Strzelce Op.

20 pkt.

W II grupie wiekowej :

1.

2.
3.

Marcelina Wróbel

 Grodzisko 30 pkt.
Rados³aw wienty

 Strzelce Op.

27,5 pkt.

 Izbicko

23,5 pkt.

Agnieszka Piegza

W III grupie wiekowej :

1.

2.
3.

Agnieszka Mehlich

 Stary Ujazd
Renata Golly

30 pkt.

 Zalesie l. 29,5 pkt.

Mariusz Czerner

 Raszowa

29 pkt.

Wspó³organizatorami

Powiato-

wych Eliminacji Ogólnopolskiego Tur-

w Strzelcach

Opolskich s¹: Zarz¹d Powiatowy Zwi¹z-

ku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w Powiecie Strzeleckim

 g³ówny sponsor nagród oraz Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y PoNagrody zostan¹ wrêczone podczas

uroczystych obchodów Dnia Stra¿aka
siê na dzieñ 18 maja 2006 roku w KP

23 pkt

projekt Opolski E-Rzemielnik. Finansowany ze rodków Europejskiego

w Strzelcach Opolskich

1.

w powiecie strzeleckim , które planuje

 Grodzisko 27 pkt
Rados³aw wienty

Agnieszka Piegza

W III grupie wiekowej :

¿arnej w Strzelcach Op.

 Zalesie l. 17 pkt.

 Strzelce Op.

3.

nieju Wiedzy Po¿arniczej

4.

1.

Izba Gospodarcza l¹sk wspólnie z instytucjami Partnerskimi realizuje

tel. 4621200, 4621903

Prawdopodobnie pierwsza Olimpia-

da Wiedzy Po¿arniczej odby³a siê w

1970 r. Mia³a odbywaæ siê co roku. Jed-

W II grupie wiekowej :

Opolski E-Rzemielnik  dla chêtnych

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich

PO¯AROM

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.

PSP w Strzelcach Op.

J. Badowska-Ghanem

