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Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Le�nicy
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 O�rodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Le�nicy
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

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 Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych
Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,
715, 716, 717, 718,719,720.
Wydzia³ Finansowy

Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo�ciami
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.

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.

Zbli¿a siê koniec lata, szczególnegookresu wyprzeda¿y i promocji. La-tem towary lepiej siê sprzedaj¹, jeste-�my bardziej optymistyczni i podat-ni na wydawanie pieniêdzy, zw³asz-cza na wakacjach. W koñcu ca³y rokpracujemy, by potem cieszyæ siê cza-sem urlopu i nie chcemy wówczasoszczêdzaæ na przyjemno�ciach. Alepo tym okresie wracamy do rzeczy-wisto�ci i znów zaczynamy bardziejoszczêdzaæ. By nie traciæ klientów,sprzedawcy na koniec sezonu stosuj¹ró¿nego rodzaju promocje. �wiadomykonsument powinien dobrze siê za-stanowiæ, czy wato z nich korzystaæ.Kierujmy siê rozs¹dkiem i nie ulegaj-my pochopnie zachêtom.Oto przyk³adowe instrumenty pro-mocyjne:* Letnia wyprzeda¿ ubrañ � na-
wet do 80%. Po pierwsze: tydzieñwcze�niej cena zosta³a podwy¿szonai te 80% to mo¿e byæ nawet tylko10% mniej od ceny pierwotnej. Nato-miast po drugie � szczególnie wa¿ne

SPRYTNE PROMOCJE
dla kobiet - ubrania kupione na wy-przeda¿y dla osób, które ceni¹ trendymody, mog¹ równie dobrze w przy-sz³ym roku byæ bezwarto�ciowe. Za-tem nie zawsze taki wydatek jest dlanas korzystny.* Kupony � np. na 25% zni¿ki nakolejny pobyt w hotelu. Cieszymysiê, ¿e dostali�my zni¿kê i ¿e jeste-�my wyj¹tkowymi klientami. A w su-mie chodzi o to, by�my znów sko-rzystali z us³ug danego hotelu. Ale poco spêdzaæ urlop co roku w tym sa-mym miejscu? Wiele jest piêknychmiejsc.* Premie � upominki wrêczaneprzy zakupie towaru. Mi³o je dosta-waæ, ale de facto s³u¿¹ temu, by zaku-piæ dany towar, zainteresowaæ nas nimi ewentualnie kupiæ w przysz³o�ci.Podobnie jest z upominkami wk³ada-nymi jako dodatek do gazet. Ile razyzdecydowali�my siê na konkretn¹ ga-zetê w³a�nie z powodu upominku?* Próbki towaru � podobnie jakwy¿ej. Nikt nie robi nam upominku

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

W pa�dzierniku br. w siedzibie Sta-rostwa Strzeleckiego odbêdzie siê fina³Powiatowego Konkursu M³odegoKonsumenta dla uczniów szkó³  po-nadgimnazjalnych.Pierwszym etapem konkursu bêd¹testy z zakresu praw konsumentów,w których mog¹ sprawdziæ siê chêtniuczniowie szkó³ ponadgimnazjalnychz terenu powiatu. Rzecznik przepro-wadza lekcje w szko³ach i zaintereso-wanie prawami konsumentów w�ródm³odzie¿y  jest du¿e. W zwi¹zku zczym wszyscy chêtni bêd¹ moglisprawdziæ swoj¹ wiedzê praktycznie.Informacje na temat konkursu zostan¹rozes³ane do poszczególnych szkó³.Najlepsi otrzymaj¹ dyplomy i nagro-dy.
Ma³gorzata P³aszczyk

bez celu. U¿ywaj¹c próbki, wyrabia-my sobie zdanie o produkcie i go ku-pujemy.* Nagrody za lojalno�æ � po uzbie-raniu nakrêtek, kuponów itp. mo¿naotrzymaæ prezent. Czy wart jest jed-nak zachodu?* Karnety, karty sta³ego klienta� w efekcie permanentnie korzysta-my z jakiej� us³ugi i przeznaczamyna ni¹ wiêcej czasu i pieniêdzy ni¿planowali�my* Konkursy � audiotele, w prasie,radio etc. � czy tak naprawdê mamydu¿¹ szansê wygraæ?* Ekspozycje, degustacje, pre-
zentacje � je�li nie s¹ celem twoichzakupów, czy warto traciæ na nie czas?Czy nie czujemy siê czasem w obo-wi¹zku kupiæ towar, który próbuje-my?Kuszenie klienta na ró¿ne sposobyjest powszechne, b¹d�my jednak�wiadomi i wybierajmy rozs¹dnie to-wary, wówczas bêdziemy mieli mniejproblemów konsumenckich.

Ma³gorzata P³aszczyk

POWIATOWY
KONKURS
M£ODEGO
KONSUMENTA

W Polsce ¿ycie osób niepe³no-sprawnych nie jest ³atwe. Na ka¿dymkroku spotykamy siê z przeró¿nyminiedogodno�ciami, utrudnieniami, czyniechêci¹ innych osób. Pocz¹wszy odnajczêstszych przeszkód, jakimi s¹niedostosowane budynki mieszkalne,lokale u¿yteczno�ci publicznej, ka-wiarnie, puby, restauracje, chodniki iulice, poprzez brak mo¿liwo�ci samo-dzielnego poruszania siê po mie�cie�rodkami komunikacji zbiorowej, a nabarierach w kontaktach miêdzyludz-kich koñcz¹c. Je¿eli pierwsze z nich �bariery architektoniczne nie zale¿¹ odnas i nie mamy samodzielnej mo¿li-wo�ci ich zmiany czy zlikwidowania,to ju¿ problemy w kontaktach z in-nymi osobami zale¿¹ równie¿ od nassamych. Odpowiedni sposób budo-wania swojego wizerunku nie jakoosoby niepe³nosprawnej, a jedynietakiej, której otaczaj¹cy �wiat nie dajemo¿liwo�ci pe³nego realizowania siê,bêdzie powodowa³ zmianê nastawie-nia do nas innych osób na bardziejprzychylne. To w³a�nie od naszegonajbli¿szego otoczenia zale¿y, jak bêd¹nas postrzegaæ inni, równie¿ nasiprzyszli znajomi, czy pracodawcy.Sami musimy wykreowaæ swój w³a-sny obraz w oczach naszych przyja-ció³ i znajomych, aby oni nastêpniemówili i my�leli o nas nie jak o oso-bach niepe³nosprawnych, a zwyk³ychkolegach, kole¿ankach czy przyjacio-³ach.Osoby niepe³nosprawne po d³u-gich pobytach w szpitalach, o�rodkachrehabilitacyjnych czy placówkachopiekuñczych czêsto zatracaj¹ poczu-cie  w³asnej warto�ci i godno�ci. Za-mykaj¹ siê w sobie, a czêsto tak¿e do-s³ownie w przys³owiowych czterech�cianach, otaczaj¹ siê jedynie kilkomanajbli¿szymi osobami i wycofuj¹ siêz ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego i za-wodowego. W ich umys³ach rodzi siêprze�wiadczenie, ¿e s¹ �kul¹ u nogi�dla rodziny, �czarn¹ owc¹� dla przy-jació³, a ich ¿ycie zawodowe przesta-³o istnieæ. Z czasem maj¹ coraz wiêk-sze trudno�ci z odnalezieniem siê wotaczaj¹cym ich �wiecie, podtrzyma-

Punkty Aktywizacji Zawodowej
niem dotychczasowych kontaktów,nie wspominaj¹c o samodzielnymutrzymaniu siê i znalezieniu pracy.Pozyskanie odpowiedniego za-trudnienia wcale nie jest proste. Prze-kona³ siê o tym ka¿dy, kto kiedy� szu-ka³ pracy i nie móg³ jej znale�æ. Je¿elijest siê osob¹ pe³nosprawn¹ � cho-dz¹c¹, poruszaj¹c¹ siê samodzielnie pomie�cie odwiedzanie ró¿nych firm niestanowi ¿adnego problemu. Niestety,ale dla osoby niepe³nosprawnej, zdysfunkcj¹ narz¹du ruchu ju¿ samoszukanie pracy stanowi  problem. Nadrodze do swojej kariery zawodowejpierwsze schody spotyka najczê�ciejju¿ przy wej�ciu do budynku, a czê-sto s¹ one dla niej ostatnimi, bo nie maodwagi, by poprosiæ o pomoc w ichpokonaniu. Po pewnym czasie i kil-kunastu nieudanych próbachpodjêcia zatrudnienia, takaosoba utwierdza siê wprzekonaniu, ¿ep o z o s t a ³ ajej tyl-

ko czêsto �g³odowa� renta, lub ewen-tualnie dorobienie do niej jak¹� prac¹cha³upnicz¹.Fundacja Aktywnej Rehabilitacjiod wrze�nia 2006 roku uruchamiaw Polsce 8 Punktów Aktywizacji Za-wodowej dla osób niepe³nosprawnychz dysfunkcjami narz¹du ruchu, którebêd¹ obs³ugiwaæ wszystkie woje-wództwa. Wieloletnie do�wiadczeniew pracy z osobami po urazach rdze-nia krêgowego (po URK) pozwoli³oFundacji na zdobycie odpowiedniejwiedzy i poznanie �rodowiska osóbporuszaj¹cych siê na wózkach. FARorganizuje bezp³atne kursy kompute-rowe, a tak¿e prowadzi doradztwo

w zakresie poszukiwania pracy ipraw osób niepe³nosprawnych, jakojeden z elementów szkolenia na  obo-zach AR. Wiele osób, które skorzy-sta³o z programu Aktywnej Rehabili-tacji (AR) jest obecnie dobrze wy-szkolonymi Instruktorami AR i po-maga na co dzieñ innym osobom, dlaktórych sytuacja po wypadku jesttrudnym i ciê¿kim do�wiadczeniem.Punkty Aktywizacji Zawodowejbêd¹ miejscem, w którym osoby nie-pe³nosprawne z dysfunkcj¹ narz¹duruchu bêd¹ mog³y uzyskaæ informa-cje o mo¿liwo�ciach zdobycia do-d a t k o w y c h umiejêtno�ci ikwalifikacji.Osoby pracu-j¹ce w biurzebêd¹ posiada³yniezbêdn¹ wie-dzê i materia³yp o g l ¹ d o w e ,d o t y c z ¹ c ew i ê k s z o � c iproblemów zjakimi osobyn i e p e ³ n o -sprawne spo-tykaj¹ siê w co-d z i e n n y m¿yciu. Pracow-nicy PAZ bêd¹z w r a c a l is z c z e g ó l n ¹uwagê na usa-modzielnieniesiê  tych osób i przywrócenie ich wpe³ni do funkcjonowania w spo³e-czeñstwie, rodzinie i ¿yciu zawodo-wym. Nawi¹zane kontakty z innymiorganizacjami, fundacjami czy stowa-rzyszeniami w naszym regionie i wPolsce pozwol¹ na udzielenie pe³nejinformacji na dany temat lub przeka-zanie materia³ów do odpowiednichjednostek, które maj¹ wiêksze do-�wiadczenie w danej dziedzinie.Dotychczas w ka¿dym woje-wództwie dzia³a³ Koordynator Regio-nu i kilku Instruktorów, którzy w miarêswoich mo¿liwo�ci spotykali siê zzainteresowanymi osobami w ich do-mach, czy na cotygodniowych zajê-

ciach. Czêsto takie spotkania by³yniewystarczaj¹ce dla zainteresowa-nych, bowiem nie mo¿na by³o poroz-mawiaæ spokojnie, bez udzia³u innychosób, o sprawach bardziej osobistych.Miêdzy innymi dlatego FAR zdecy-dowa³ siê otworzyæ sta³e punkty in-formacyjne. Punkty bêd¹ czynneprzez piêæ dni w tygodniu, po siedemgodzin dziennie, w ró¿nych przedzia-³ach czasowych tak, aby ka¿dy zain-teresowany kontaktem móg³ przyj�æi spotkaæ siê z naszymi Instruktora-mi. Przewidziane s¹ równie¿ wizytydomowe dla tych, którzy nie bêd¹ wstanie dotrzeæ do naszego biura. Wy-starczy wówczas zadzwoniæ i umó-wiæ siê na spotkanie, a osoba odpo-wiedzialna za �Pierwszy Kontakt�dojedzie na miejsce.W planach przewidujemy rów-nie¿ spotkania z wykwalifikowany-mi psychologami oraz doradcami za-wodowymi, którzy w miarê naszychmo¿liwo�ci i zainteresowania ze stro-ny petentów, bêd¹ spotykaæ siê z nimina spotkaniach grupowych b¹d� in-dywidualnych.Krakowskie biuro swoj¹ dzia³al-no�ci¹ obejmowaæ bêdzie wojewódz-twa: ma³opolskie, �l¹skie, �wiêtokrzy-skie i opolskie.Biuro PAZ bêdzie przystosowa-ne dla osób poruszaj¹cych siê na wóz-kach, aby mog³y one samodzielnie goodwiedzaæ. Siedziba biura bêdzie
w Krakowie, w XXX Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym na os. Dywizjonu
303.W ka¿dym PAZ bêdzie wydzie-lone miejsce do indywidualnych spo-tkañ i porad. Dok³adne terminy otwar-cia biura bêd¹ znane pod koniec sierp-nia, o czym poinformujemy Pañstwastosownymi plakatami i ulotkami, któ-re dostêpne bêd¹ m.in. w szpitalach,o�rodkach rehabilitacyjnych, przy-chodniach, urzêdach, instytucjach,o�rodkach pomocy spo³ecznej oraz wregionalnych mediach i na naszej stro-nie internetowej: www.far.malopol-ska.zax.pl  i  www.far.org.pl .

Rados³aw Obuchowicz


