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POWIAT STR Z E LE C K I
Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Lenicy
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 Orodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Lenicy
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
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.

Pañstwowa Inspekcja Sanitarna realizuje w szko³ach podstawowych
powiatu nowy program profilaktycznym dotycz¹cy zapobiegania astmy u dzieci

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

NIE DAJ SIÊ MAGII
WI¥TECZNYCH
ZAKUPÓW

Zbli¿a siê okres lubianych przez
wiêkszoæ z nas wi¹t Bo¿ego Narodzenia, ciep³ych i rodzinnych. Wczeniej jednak ogarnia nas przedwi¹teczna gor¹czka zakupów. Spieszymy siê, by z wszystkim zd¹¿yæ, by
wybraæ ³adne prezenty, zrobiæ zapasy spo¿ywcze i w sklepach jest nas
w tym okresie wyj¹tkowo du¿o.
Przed wiêtami jednak naj³atwiej straciæ g³owê i niew³aciwie wybraæ produkty. W tym okresie szczególnie
warto pamiêtaæ, na co zwracaæ uwagê
i jakie prawa nam przys³uguj¹. Tak
wiêc zwróæmy uwagê na parê rzeczy:
- Nie decydujmy siê pochopnie na
dany produkt. Warto powieciæ trochê czasu na staranny wybór, zw³aszcza gdy kupujemy dro¿sze produkty.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami sprzedawca nie ma obowi¹zku przyjmowania zwrotu towaru.

Nawet gdy kupilimy go 5 minut
wczeniej. Jeli produkt nie ma wad,
a jedynie nam siê nie podoba lub nie
pasuje, to od dobrej woli sprzedawcy
zale¿y, czy przyjmie go z powrotem
i zwróci nam pieni¹dze. Pamiêtajmy,
aby sprzedawca deklaruj¹cy tak¹ wolê
zaznaczy³ na paragonie, w jakim terminie przys³uguje nam zwrot.

¯¹dajmy paragonów
i sprawdzajmy je

W dochodzeniu swoich praw pomog¹ nam dowody zakupu  czyli paragony, które powinnimy otrzymaæ
niezale¿nie od tego, gdzie nabylimy
towar. Na nasze ¿¹danie powinien je
wydawaæ nie tylko sprzedawca w supermarkecie, ale równie¿ handluj¹cy
na targowisku czy bazarze.
Sprawdmy paragon po jego
otrzymaniu, gdy¿ potem trudno nam
bêdzie udowodniæ, i¿ otrzymalimy
np. 5 wód mineralnych, a nie 5 zgrzewek, które mog¹ byæ policzone na paragonie. Mimo kolejek i gor¹czki zakupów starajmy siê nie traciæ g³owy.
Póniejsze udowadnianie wi¹¿e siê nie
tylko z niepotrzebnym stresem, ale
spowoduje, ze stracimy na to jeszcze

wiêcej czasu ni¿ na sprawdzenie paragonu.

Uwa¿ajmy na promocje. Zastanówmy siê, czy naprawdê potrzebujemy danego towaru, czy cenowo stanowi on faktycznie promocjê i
sprawdmy datê wa¿noci.

Zanim zdecydujemy siê na skorzystanie z oferty promocyjnej,
sprawdmy, czy rzeczywicie jest to
promocja. Mo¿e siê bowiem okazaæ,
¿e ten sam towar w innym sklepie
kosztuje znacznie mniej. Podobnie w
przypadkach czêciowego gratisu 
np. 50% - porównajmy faktyczne
ceny produktu bez dodatku gratis.
Gdy kupujemy artyku³y spo¿ywcze, zwróæmy uwagê na termin
przydatnoci do spo¿ycia. Czêsto
produkty oferowane w przedwi¹tecznych promocjach, takie jak ryby,
bakalie czy przyprawy maj¹ krótkie
terminy wa¿noci.

Uwa¿ajmy na szybkie wi¹teczne
kredyty

Niejednokrotnie decydujemy siê
na zakup w systemie ratalnym, na
przyk³ad sprzêtu gospodarstwa domowego lub RTV. Nale¿y siê wtedy
bardzo dok³adnie zapoznaæ z ofertami  przede wszystkim sprawdziæ ca³kowity koszt kredytu i warunki, na
podstawie których jest udzielany.
Przed podpisaniem umowy warto zabraæ do domu jej kopiê i w spokoju
rozwa¿yæ jej wszystkie postanowienia. Nie zapominajmy przy tym o informacjach napisanych drobnym drukiem. To z nich mo¿emy wywnioskowaæ, ¿e raty 0 procent wcale nie oznaczaj¹, i¿ kredyt nic nie kosztuje.

Wadliwe towary zawsze mo¿emy
reklamowaæ
Reklamacjê sk³adamy u sprzedawcy najlepiej na pimie. Gdy do produktu do³¹czona jest gwarancja, wtedy mo¿emy zg³osiæ reklamacjê gwarantowi (najczêciej jest to producent
lub dystrybutor towaru). Prawo wyboru miêdzy obiema mo¿liwociami
nale¿y do nas.

Wszystkim konsumentom z terenu powiatu,
zdrowych, pogodnych, pe³nych radoci i mi³oci
wiat Bo¿ego Narodzenia
oraz szczêliwego Nowego Roku 2007
i samych udanych zakupów, bez zbêdnych stresów
¿yczy

Ma³gorzata P³aszczyk
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Strzelcach Opolskich
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

ASTMA OSKRZELOWA
- Czyj to problem?

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

Astma jest jedn¹ z najbardziej rozpowszechnionych chorób na wiecie.
wiatowa Organizacja Zdrowia szacuje, ze cierpi na ni¹ 100  150 milionów osób. W ci¹gu dekady liczba chorych wzrasta przeciêtnie o 50%. W
Polsce jest to tak¿e choroba doæ czêsta, której wystêpowanie zw³aszcza
u dzieci ci¹gle wzrasta. Badania epidemiologiczne przeprowadzone w
2000 roku wykaza³y, ¿e w Polsce czêstoæ wystêpowania astmy u doros³ych wynosi ok. 6%, natomiast w
dzieci ok. 9%. Na astmê choruje prawie 2 miliony doros³ych i niemal milion dzieci.
Astma oskrzelowa jest przewlek³¹ chorob¹ zapaln¹ dróg oddechowych, która charakteryzuje siê zmiennym przebiegiem. Objawia siê ona
nawracaj¹cymi epizodami wiszcz¹cego oddechu, dusznociami, uciskiem
w klatce piersiowej i kaszlem. Uci¹¿liwe objawy astmy wystêpuj¹ zw³aszcza w nocy lub we wczesnych godzinach porannych, a tak¿e po wysi³ku
fizycznym. Powtarzaj¹ce siê stany
zapalne dróg oddechowych prowadz¹
do ich nadwra¿liwoci, a nawet do
trwa³ego uszkodzenia. Napady astmy
mog¹ byæ wywo³ane przez:
* alergeny (roztocze, py³ki, zarodniki grzybów),
* wirusowe zaka¿enia dróg oddechowych,
* czynniki dra¿ni¹ce (dym tytoniowy, zanieczyszczenia, zapachy),
* czynniki fizyczne (zimne powietrze, wysi³ek, zmiany pogody, hiperwentylacja),
* leki (niesteroidowe leki przeciwzapalne),
* czynniki emocjonalne (stres),
* czynniki hormonalne (cykl miesiêczny, ci¹¿a, choroby tarczycy).
W zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiologiczn¹ w Polsce dotycz¹cej wystêpowania astmy oskrzelowej u dzieci,
Pañstwowa Inspekcja Sanitarna od
2004 roku realizuje wród uczniów
klas I  III szkó³ podstawowych program profilaktyczny pt. Wolnoæ
Oddechu  Zapobiegaj Astmie.
G³ównym celem programu jest uwia-

domienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki
astmy oraz stworzenie dzieciom zagro¿onym chorob¹ mo¿liwoci optymalnej jakoci ¿ycia.
W roku szkolnym 2006/2007 w
dziesiêciu szko³ach podstawowych w
powiecie strzeleckim, tj. w placówkach w Strzelcach Op. Jemielnicy,
Izbicku, Lenicy, Ujadzie, Zawadzkiem oraz Kolonowskiem zostanie
wdro¿ona pierwsza edycja w/w programu. Strzelecka Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna zorganizowa³a
szkolenie dla dyrektorów szkó³, lekarzy pediatrów, realizatorów programu tj. nauczycieli nauczania zintegrowanego i pielêgniarek medycyny
szkolnej. Spotkanie mia³o miejsce 13.
grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Podczas szkolenia pracownik ds. promocji zdrowia
i owiaty zdrowotnej Patrycja P³oszaj
omówi³a za³o¿enia i metodykê programu, dowiadczenia z poprzednich
edycji oraz zadania koordynatorów i
realizatorów programu. Zaprezentowano materia³y edukacyjne, które
pos³u¿¹ realizatorom w prowadzeniu
edukacji wród rodziców i uczniów.
Zaproszona na szkolenie dr n. med.
Lucyna Dymek z Centrum Medycznego w Strzelcach Op. wskaza³a, ¿e
problemu astmy oskrzelowej u dzieci
nie mo¿na lekcewa¿yæ. Mówi³a o potrzebie wczesnego rozpoznawania tej
choroby, co pozwala unikn¹æ ciê¿kich
stanów i zaostrzeñ oraz mo¿e zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu
dróg oddechowych. Ponadto zwróci³a uwagê na fakt, ¿e dziecko z astm¹
wczenie wykryt¹ i prawid³owo leczon¹ w orodkach specjalistycznych
mo¿e ¿yæ i rozwijaæ siê normalnie, ¿e
astma nie musi zaburzaæ fizycznego,
psychicznego, spo³ecznego i intelektualnego rozwoju dziecka.
Szczegó³owe informacje zwi¹zane z programem edukacyjnym mo¿na
uzyskaæ na stronie internetowej
www.wolnoscoddechu.pl oraz pod nr
telefonu 077 4400313, 077 4400317.
Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Op.

Przys³owia na Nowy Rok

Gdy Nowy Rok nast¹pi z czerwon¹ zorz¹, w tym roku niepogody i
wiatry siê mno¿¹.
***
Gdy na Nowy Rok pluta, ze ¿niwem te¿ bêdzie pokuta.

Od 1 stycznia do Trzech Króli patrzaj¹: jakie dni, takie miesi¹ce
bywaj¹.
Trzej Królowie (6 I) wichry cisz¹ i krzy¿yki na drzwiach pisz¹.

***
Gdy w trzech Króli mrozek trzyma, bêdzie jeszcze d³uga zima.
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.

