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S T R Z E L E C K I

Powiatowa Stacja Sanitarno  Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich zachê-

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl

ca wszystkich palaczy do zerwania z na³ogiem. Nigdy nie jest za póno, aby

KONSUMENT W PODRÓ¯Y

rzuciæ palenie! Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoñ do Telefonicznej Poradni Po-

mocy Pal¹cym pod numer 0-801 108 108.

(1)

Us³ugi hotelarskie

z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Lenicy

ZABÓJCZY DYMEK

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

Zbli¿a siê sezon letni, w którym

e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

imiê i nazwisko) oraz adres informa-

je obchody wiatowego Dnia bez Ty-

bieramy oferty biur podró¿y lub sami

wraz z podstawowymi cenami, pe³-

tytytoniowe prowadzone bêd¹ pod

rystycznych czy hotelarskich .

Wy-

planujemy sobie szczegó³owo nasz
urlop. Szukamy korzystnej oferty, re-

zerwujemy miejsca i wyje¿d¿amy.
Spêdzamy czas coraz aktywniej i lu-

e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

noclegowych, a tak¿e miejsc na

ustawienie namiotów lub przyczep

w Zawadzkiem

w obrêbie obiektu, us³ug z tym zwi¹-

tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

zanych.

w Zawadzkiem

1.

tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

hotele - obiekty posiadaj¹ce co

najmniej 10 pokoi, w tym wiêkszoæ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich

2.

motele - hotele po³o¿one przy

drogach, zapewniaj¹ce mo¿liwoæ korzystania z us³ug motoryzacyjnych i

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

dysponuj¹ce parkingiem,
3.

pensjonaty - obiekty posiadaj¹-

ce co najmniej 7 pokoi, oferuj¹ce ca³o-

e-mail: gimspecj@tlen.pl

w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637

Specjalny Orodek

tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze w. Anny

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

w Strzelcach Opolskich

umo¿liwiaj¹ce klientom samoobs³ugê.

6.

schroniska

-

m³odzie¿owe

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich

w Strzelcach Opolskich

w przypadku kilku rzeczy,

7.

schroniska - obiekty zlokalizo-

mi, przy szlakach turystycznych,

wiadcz¹ce minimalny zakres us³ug

by³ do tego zobowi¹zany oraz kiedy

szkoda wynik³a z winy umylnej lub
ra¿¹cego niedbalstwa jego b¹d oso-

by u niego zatrudnionej. W razie utra-

nych do hotelu poszkodowany zobo-

razie jego roszczenia wygasaj¹. Dla

celów dowodowych nale¿y zrobiæ to
Je¿eli skradziono by nam rzeczy

2.

kraju, jak te¿ za granic¹, je¿eli umowê

nia wycieczki, wówczas roszczenia
odszkodowawcze kierujemy bezpo-

rednio do biura podró¿y, które by³o

kategorii oznaczonych gwiazdka-

mi,

kempingi - cztery kategorie ozna-

organizatorem wypoczynku.

Jeli nie zadowala nas poziom

wiadczonych us³ug  s¹ niezgodne z

ofert¹, kategori¹ hotelu etc. mo¿emy
domagaæ siê odszkodowania za ponie-

czone gwiazdkami,

sione przez nas straty. Szkoda jednak

m³odzie¿owe - trzy kategorie

niæ jej istnienie. Najlepiej od razu w

domy wycieczkowe i schroniska

oznaczone cyframi rzymskimi.

musi byæ wymierna i nale¿y udowod-

chwili p³acenia za rachunek negocjuj-

Na zewn¹trz obiektu hotelarskie-

my odpowiednie obni¿enie ceny i je

laj¹ca rodzaj i kategoriê obiektu oraz

hotelu rekomendowanym przez Pol-

go musi byæ umieszczona tablica okre-

informacja o przystosowaniu obiektu

uargumentujmy. Jeli mieszkalimy w
skie Zrzeszenie Hoteli, mo¿emy rów-

do obs³ugi osób niepe³nosprawnych.

nie¿ skorzystaæ z ich pomocy pod-

widocznym miejscu musi byæ umiesz-

Ma³gorzata P³aszczyk

Ponadto wewn¹trz obiektu, ale na

sprawê z faktu, ¿e wszystkie produk-

pomimo wystêpowania ich pod ró¿n¹

garo, tabaka. Coraz czêciej w sprzerzekomo mniej szkodliwe i bardziej
atrakcyjne np. papierosy light,

zapachowe, smakowe, o ni¿szej zawartoci substancji smolistych, natu-

ralne, ekologiczne, nieuzale¿niaj¹ce.

W celu utrzymania korzystnego

³ych klientów (palaczy) i pozyskania

czas reklamacji us³ug hotelowych.

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.

re s¹ najwiêkszymi i zupe³nie niewin-

nymi ofiarami biernego palenia. Mu-

simy zdaæ sobie sprawê z faktu, ¿e
dym tytoniowy zabija niepal¹cych.

W zwi¹zku z obchodami tego-

rocznego wiatowego Dnia bez Tyto-

niu, Powiatowa Stacja Sanitarno  Epi-

demi ol ogi czna w St rzel cach Op.

wspólnie ze strzeleckim szko³ami tj.

Zespo³em Szkó³ Zawodowych Nr 1,

Zespo³em Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

oraz Publicznym Gimnazjum Nr 1 za-

planowa³a zorganizowanie 31 maja

happeningu o tematyce antytytonio-

wej. W godzinach od 12

00

do 13

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

od-

oko³o 200 uczniów z w/w szkó³. Ce-

lem organizowanego przedsiêwziêcia

u¿ywania wyrobów tytoniowych

pieczne. Wzmacniaj¹ ten podstêpny

przekaz oferuj¹c produkty o zdrow-

szym wizerunku, np. o owocowym

niowej, informowanie o nastêpstwach
i zachêcanie do wyboru zdrowego

wolnego od dymu tytoniowego stylu
¿ycia.

Patrycja P³oszaj

Dom Pomocy Spo³ecznej
dla Dzieci, M³odzie¿y oraz Osób Doros³ych
Niepe³nosprawnych Intelektualnie w Zawadzkiem
maj¹ zaszczyt zaprosiæ na

Dzieñ Rododendrona,
który odbêdzie siê 28 maja na terenie naszego Domu.
Uroczyste rozpoczêcie imprezy maj¹cej na celu krzewienie wartoci sportowych i artystycznych oraz zaproponowanie atrakcyjnej formy spêdzania

czasu wolnego odbêdzie siê o godz. 14.15 na boisku przy budynku Domu

Pomocy Spo³ecznej.

PROGRAM DNIA RODODENDRONA

Oficjalne powitanie zaproszonych goci, delegacji z zaprzy-

14.15

janionych DPS- ów, WTZ - ów oraz wszystkich przyby-

³ych osób.

14.30 15.30

Plener malarski, którego uczestnikami jest z m³odzie¿ z

14.30  15.30

Konkurencje sportowe, w których udzia³ bêd¹ bra³y delega-

14.30  15.10

ró¿nych placówek szkolno  wychowawczych. G³ównym

tematem prac bêd¹ kwitn¹ce rododendrony.

cje z zaprzyjanionych placówek

Krajoznawcza wycieczka rowerowa

14.30  15.30

Bieg patrolowy

15.15  15.45

Poczêstunek ( kawa, herbata, napoje, ciasto, wata cukrowa)

14.40  15.00

15.45  16.15

Tor przeszkód

Zwiedzanie Domu.

16.20  17.00

Pokaz stra¿acki.

17.20 17.40

Oficjalne wrêczanie nagród uczestnikom konkurencji sporto-

17.00  17.20

Wystêp artystyczny zespo³u Têcza( osób z dysfunkcj¹

intelektualn¹ )

wych i pleneru malarskiego

Zabawa taneczna

17.45

Fina³  pieczenie kie³basek.

18.30

W czasie trwania Dnia Rododendrona bêdzie mo¿liwoæ przeja¿d¿ki konno

lub bryczk¹ pod czujnym okiem hipoterapeuty.

Zorganizowana zostanie pokaz zdjêæ przedstawiaj¹cy dzia³anie Domu i Warsztatów Terapii Zajêciowej .

Przedstawione zostan¹ prace wykonane przez podopiecznych Domu Pomo-

cy Spo³ecznej, uczestników Warsztatów i uczniów Zespo³u Szkó³ Specjal-

nych.

Zorganizowana bêdzie loteria fantowa, gdzie nagrodami bêd¹ prace dzieci i

m³odzie¿y z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹.

Impreza jest wspó³finansowana ze rodków PFRON

Centrala Starostwa Powiatowego

00

bêdzie siê przemarsz ulicami miasta

bliczn¹, ¿e nowe papierosy s¹ bez-

e-mail: opst@praca.gov.pl

Redaktor Naczelny: Marta Górka

wych palaczy, np. wspó³ma³¿onków,

wspó³pracowników oraz dzieci, któ-

jest przeciwdzia³anie epidemii tyto-

gowe próbuj¹c przekonaæ opiniê pu-

tel. 4621800

Wydawca: Starostwo Strzeleckie

Nie zapominajmy równie¿ o tzw.

przebywaj¹cych w otoczeniu na³ogo-

wadz¹ ró¿norodne strategie marketin-

w formie pisemnej.

zawarlimy w Polsce) w czasie trwa-

hotele, motele i pensjonaty - piêæ

dymu tytoniowego. Zdawaæ sobie

miæ o tym hotelarza, w przeciwnym

w hotelu (dotyczy zarówno hoteli w

miotach.

zdrowotnych skutków inhalowania

larz przyj¹³ rzeczy na przechowanie

strze¿one, umo¿liwiaj¹ce nocleg w na-

pola biwakowe - obiekty nie

Zarówno osoby pal¹ce jak i wol-

ne od na³ogu powinny byæ wiadome

rzeczy. Reklamacja us³ug hotelar-

skich.

Podane limity finansowe nie maj¹

zwi¹zanych z pobytem klientów,
8.

rynku.

hotelowej w przypadku jednej

wi¹zany jest niezw³ocznie zawiado-

3.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Powiatowy Urz¹d Pracy

jest do wysokoci:

¿owej, dostosowane do samoobs³ugi

tel. 4614528

Budowlanego w Strzelcach Opolskich

³¹cznie z winy naszego gocia.

Odpowi edzi al noæ ograni czona

ty lub uszkodzenia rzeczy wniesio-

wane poza obszarami zabudowany-

biernym paleniu, które dotyczy osób

nowych, koncerny tytoniowe pro-

obiekty przeznaczone do indywidu-

alnej i grupowej turystyki m³odzie-

nej oraz przedwczesnej mierci.

nionego dzia³ania,

szkoda lub utrata nast¹pi³y wy-

formie prowadzi do uzale¿nienia i jest

jednakowo zabójcze, niesie z sob¹

ryzyko chorób, niesprawnoci fizycz-

duktach tytoniowych obecnych na

czych w³aciwociach wszelkich pro-

poziomu sprzeda¿y, zatrzymania sta-

tylko i wy³¹cznie naszego zawi-

nych dowodów, rzetelnych danych na-

dzeñ, ¿e u¿ywanie tytoniu w ka¿dej

ma na celu ujawniæ prawdê o zabój-

szkoda lub utrata jest wynikiem

albo odmówi³ ich przyjêcia, mimo ¿e

1.

tel. 4621200, 4621903

tel. 4400313

*

ciwdzia³aæ takiemu wydarzeniu,

legowych, wiadcz¹ce minimalny za-

Kategorie obiektów hotelarskich:

Komenda Powiatowa Policji

Powiatowa Stacja Sanitarno -

*

zastosowania do sytuacji, gdy hote-

tel. 4049903

Epidemiologiczna

ry nie móg³ przewidzieæ ani prze-

domy wycieczkowe - obiekty

5.

posiadaj¹ce co najmniej 30 miejsc noc-

klientów,

tel. 4615261

w Strzelcach Opolskich

niezale¿nej od woli hotelarza, któ-

piêædziesiêciokrotnej ceny doby

klientów, za to oferuj¹ce warunki

Szkolno-Wycho-wawczy w Lenicy

wskutek dzia³ania si³y wy¿szej,

*

kres us³ug zwi¹zanych z pobytem

e-mail: zsskadlub@wp.pl

utrata lub uszkodzenie powsta³o

umo¿liwiaj¹ce nocleg w namiotach i

dów,

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS

tel. 4639099

*

nie posi³ków i parkowanie samocho-

tel. 4612882

wadzi do uszkodzenia zdrowia oraz

da¿y spotykamy wyroby tytoniowe

kach turystycznych oraz przyrz¹dza-

w Strzelcach Opolskich

pierosów zawsze i w ka¿dej iloci pro-

mo¿emy domagaæ siê odszkodowania

stukrotnej ceny doby hotelowej,

kempingi - obiekty strze¿one,

has³em Ka¿dy papieros niszczy

Twoje zdrowie. Tegoroczne has³o

postaci¹ np. jako papieros, fajka, cy-

*

4.

tytoniowy nie przedstawia na to ¿ad-

ty tytoniowe s¹ jednakowo zabójcze,

za nasze rzeczy:

szkodliwych papierosach, przemys³

ukowych. Tymczasem nie ma dzi z³u-

S¹ tylko trzy sytuacje, zgodnie z

dzienne wy¿ywienie,

przyczepach samochodowych, dom-

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

z us³ug ho-

nego

bowych, wiadcz¹ce szeroki zakres
tów,

e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

czy osoby korzystaj¹cej

telu wynika wprost z kodeksu cywil-

miejsc w pokojach jedno- i dwuosous³ug zwi¹zanych z pobytem klien-

tel. 4613381, 4613901

ci w umowie lub regulaminie. Jest to

tzw. niedozwolona klauzula umowna.

Odpowiedzialnoæ hotelarza za rze-

kodeksem cywilnym, w których nie

Rodzaje obiektów hotelarskich:

Liceum Ogólnokszta³c¹ce

mo¿e on zwolniæ siê od tej odpowie-

smaku, w estetycznym i atrakcyjnym

opakowaniu. Jednak mówi¹c o mniej

toniu. W roku bie¿¹cym dzia³ania an-

zwraca uwagê na fakt, ¿e palenie pa-

Hotelarz odpowiada za utratê

dzialnoci, nawet jeli taki zapis umie-

samochodowych oraz wiadczenie,

Zespó³ Szkó³ Zawodowych

niony na nasze ¿¹danie.

dnia 29 sierpnia 1997 r. o us³ugach

domów, mieszkañ, pokoi, miejsc

tel. 4612701

ny cennik us³ug musi byæ udostêp-

lub uszkodzenie rzeczy goci i nie

ogólnie dostêpne wynajmowanie

w Strzelcach Op.

cja o zakresie wiadczonych us³ug

bimy korzystaæ z us³ug hotelarskich.

turystycznych to  krótkotrwa³e,

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1

Organizacja Zdrowia ( WHO ) inicju-

bardzo chêtnie korzystamy z us³ug tu-

Us³ugi hotelarskie zgodnie z ustaw¹ z

tel. 4612225

czona nazwa przedsiêbiorstwa (lub

Ka¿dego roku 31 maja wiatowa

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.

