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Futbollistki na medal

Powiatowy rzecznik konsumentów radzi

Reklamacja us³ug pocztowych

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie

Us³ugi pocztowe, podobnie jak

tel. 4617736

wszystkie inne, mog¹ byæ reklamo-

z fili¹ w Lenicy
tel. 4615253

tel. 4636337, 4636422, 4636744

dzonej nale¿noci w ci¹gu 90 dni od

pocztowej mia³o dla nas negatywne

wi¹zana jest dorêczaæ przesy³ki li-

skutki. Szczegó³y reklamacji reguluje

ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Pra-

e-mail: dpskadlub@go2.pl

wo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz.

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011

1188). Reklamacjê na poczcie mo¿na

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

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

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541

zosta³a uszkodzona. W razie utraty

od nadania przesy³ki listowej. Jak
przypadki i mimo zachowania naleczasem nie trafiaj¹ do adresatów i
warto pamiêtaæ o mo¿liwoci reklamowania us³ug pocztowych.

Ma³gorzata P³aszczyk

w Strzelcach Op.

stó³. Firma poszukuje równie¿ galerii z kryszta³ami na terenie Dolnego l¹ska

2. You & Us Industries, <http://www.youandus.be> www.youandus.be

Przedsiêbiorstwo (zasoby ludzkie) specjalizuj¹ce siê w sektorze przemys³o-

wym, z g³ównym naciskiem na sektor motoryzacyjny. Poszukuje firm moto-

nie przez wia-

ryzacyjnych (samochodowych) z terenu Dolnego l¹ska oraz regionu opol-

tow¹ Organizacjê

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

skiego (mog¹ by MP) w celu propozycji rozszerzenia dzia³alnoci na rynki

Zdrowia, a milio-

przy DPS w Zawadzkiem

Zachodniej Europy, zw³aszcza Kraje Beneluksu.

ny palaczy na ca-

tel. 4620046, 4616049, 4620049

³ym

e-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl

3. Travetanche, www.travetanche.be

wiecie

Firma, która rozwinê³a tani¹ i wydajn¹ metodologiê wtrysku wody. Poszukuje

przynajmniej w

firm budowlanych z terenu Dolnego l¹ska i regionu Opolszczyzny.

tym dniu próbuj¹

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

4. Comelec-Schreder www.schreder.com

nie siêgaæ po pa-

w Strzelcach Op.

pierosa,

tel. 4612882

w

Firma owietleniowa dróg i budynków, aktywna we Wroc³awiu.

tym

5. Seco, www.seco.be

równie¿ Polacy.

e-mail: gimspecj@tlen.pl

Firma wiod¹ca w sektorze kontroli technicznej budynków. Dzia³a ju¿ na tere-

Organizacje promuj¹ce

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS

nie Polski (polecana przez Leclerc oraz Carrefour Polska).Poszukujekontak-

zdrowy

styl ¿ycia coraz

w Kad³ubie

czêciej i g³oniej bij¹ na alarm, zwiêk-

tel. 4636422, 4636744

sza siê iloæ zachorowañ na raka p³uc

e-mail: zsskadlub@wp.pl,

i innych chorób wywo³anych ubocz-

zss_kadlub@wodip.opole.pl

nym dzia³aniem nikotyny i zwi¹z-

Specjalny Orodek Szkolno-

pierosach. Ponadto ostatnie badania

ków toksycznych zawartych w pa-

Wychowawczy

wskazuj¹, ¿e palenie papierosów ob-

w Lenicy
tel. 4615261

danych zawieraj¹cych zdjêcia ostrze-

czernione p³uca czy psuj¹ce siê zêby.

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki

Wzrasta te¿ iloæ pañstw, które wpro-

wadzi³y zakaz palenia tytoniu w miej-

tel. 4613291-95

scach publicznych. Ciekawostk¹ w

tej kwestii jest fakt, ¿e pierwszym

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

tacji, mo¿emy dowiedzieæ siê rów-

nie¿, ¿e papieros w formie obecnej

nie ma ju¿ prawie nic wspólnego z
jego pierwotn¹ form¹. Dzi to typo-

wy produkt przemys³owy naszpi-

pieros po zapaleniu uwalnia do orga-

wszystko po to, aby zwiêkszyæ jego

nych nale¿¹: arsen (ciê¿ki truj¹cy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru

no bezp³atnie pomiaru cinienia krwi:

dzin 31 maja, w których dokonywajeden zlokalizowany w holu staro-

tel. 4639099

stwa, a drugi na Placu ¯eromskiego.

Powiatowa Stacja Sanitarno 

Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy

lenie 6000 paczek papierosów staklasy auta. Czyli nowy samochód

fax 453-74-96
Redakcta zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i adiustacji.
Materia³ów nie zamówionych nie
zwraca.
Nie odpowiada za treæ
zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

Sekretariat

Starosty

Powiatowy

Rzecznik

tel. +48 77 4639093
wew. 220

i
Konsumentów

Wydzia³ Ruchu Drogowego

i Dróg Powiatowych

wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
125, 150, 149, 151, 152, 153

Wydzia³

Finansowy

wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203

Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru

Producenci ró¿nych produktów do konserwacji samochodów. Planuje zapre-

zentowaæ w Polsce olej nowej generacji. Poszukuje dystrybutorów (hurtowni)
produktów do konserwacji samochodów.

Zg³oszenia udzia³u prosimy kierowaæ na adres:

Euro Info Centre

ul. Damrota 4, II piêtro, pokój 38, 45-064 Opole
tel./fax. 77 / 442 61 45, e-mail: eic@eic.opole.pl

Przebadaj siê!
Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 36
oferuje kobietom w ramach umowy

z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
od dnia 4.05.2005 r. do 31.12.2005r.

bezp³atne badanie cytologiczne.

ka papierosów kosztuj¹ca rednio 5

P a ñ s t w o w e j M e d y c z n e j Wy ¿ s z e j

promocji zdrowia. Informowa³y te¿

stawicielami Pañstwa organizacji.

International Institute for Quality Selections.

8. Marly, www.marly.be

Na zakoñczenie informacja dla

la³y i pomiary dokonywa³y student-

o szkodliwoci palenia tytoniu i skut-

duktami uznane standardy. Posiadaj¹ca rekomendacje z Polski. Poszukuje pro-

zycji uczestnictwa w nastêpnym konkursie. Planuje tak¿e spotkanie z przed-

zainteresowanych kupnem nowego

z³ jest wypalana co dzieñ, to wypa-

mach dziesiêciodniowej praktyki z

tel. 4621800

firm w sferze projektów w Brukseli.

wany w komorach gazowych).

samochodu. Przyjmuj¹c, ¿e 1 pacz-

Szko³y Zawodowej w Opolu w ra-

w Strzelcach Opolskich

mieniotwórczy), cyjanowodór (u¿y-

Oba zorganizowa³a Powiatowa Sta-

ki II roku kierunku pielêgniarskiego

Opola

7. Monde Selection, <http://www.monde-selection.com> www.monde-selec-

metal), fenol (truj¹cy rodek dezyn-

Strzelcach Opolskich, a porad udzie-

cja Sanitarno  Epidemiologiczna w

Epidemiologiczna w Strzelcach

i

tion.com

nizmu oko³o 4000 substancji tok-

fekuj¹cy), polon (pierwiastek pro-

Budowlanego w Strzelcach Opolskich

Wroc³awia

6. Horizon, www.gasp.be

sycznych, w tym a¿ 40 rakotwór-

sulatacyjne czynne przez kilka go-

niu by³y 2 punkty informacyjno-kon-

terenu

Firma konsultingowa specjalizuj¹ca siê w komunikacji pisemnej. Poszukuje

czych, do których z najbardziej zna-

ramach wiatowego Dnia bez Tyto-

w Strzelcach Opolskich

z

drukarni z terenu Opola i regionu Dolnego l¹ska w celu reprezentacji takich

¿e trwa³oæ. W obecnej formie pa-

tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

budowlanymi

zny.

ducentów ¿ywnoci oraz napoi z terenu Dolnego l¹ska i Opola w celu propo-

sów by³o królestwo Bhutanu, po³oStrzeleckim akcentem przy³¹cze-

firmami

- Inspektorów Nadzoru z terenu Dolnego l¹ska oraz regionu Opolszczy-

trum Onkologii, które studentki z

PMWSZ rozdawa³y podczas konsul-

walory smakowo-zapachowe, a tak-

nia siê do akcji antynikotynowej w

-

Miêdzynarodowy Instytut Doboru Jakociowego. Reprezentuj¹ca swoimi pro-

Z ulotek wydanych przez Cen-

tytoniu w miejscach publicznych, ale

¿one w Himalajach.

tel. 4621200, 4621903

tów z :

chaniem.

kowany ca³¹ tablic¹ Mendelejewa,

równie¿ zakaz sprzeda¿y papiero-

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich

centracji, wp³ywie na zmniejszenie

ci¹¿y i nie tylko, a tak¿e o newral-

krajem na wiecie, który nie tylko

wprowadzi³ ca³kowity zakaz palenia

tel. 4049903

gotrwa³ego stresu, zaburzeniach kon-

gicznym kaszlu i k³opotach z oddy-

gawcze ilustruj¹ce przyk³adowo za-

Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

nie¿ o przyspieszonym procesie sta-

rzenia, wiêkszej sk³onnoci do d³u-

bêd¹ mog³y skorzystaæ, w ramach
cjalnie na ten cel przygotowanych baz

tel. 4615473

cji, czyli raku p³uc czy krtani, ale rów-

p³odnoci, zagro¿eniach w okresie

kampanii antynikotynowych, ze spe-

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze w. Anny

kach na³ogu. Mowa tutaj nie tylko o

najbardziej drastycznej konsekwen-

ni¿a iloraz inteligencji.

Obecnie kraje Unii Europejskiej

e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Firma artystyczna produkuj¹ca upominki. Poszukuje dystrybutora i agenta,

lub regionu opolskiego do produkcji wyrobów wg specjalnych projektów.

ny jest niezmien-

e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Lista firm uczestnicz¹cych w misji kooperacyjnej w Brukseli.

swoj¹ inauguracjê

mia³

dzi organizowa-

tel. 4613026

tel. 077/453-18-07, 454-18-69,

Serdecznie zapraszamy Pañstwa do wziêcia udzia³u w rozmowach z wy¿ej

wymienionymi firmami. Udzia³ w misji jest bezp³atny, nale¿y jedynie przy-

sklepu zainteresowanego sprzeda¿¹ pami¹tek i produktów dekoracyjnych na

w 1988 roku, do

Druk: Drukarnia PRO MEDIA

Na spotkaniu pojawi¹ siê przedstawiciele brukselskich firm reprezentuj¹-

cych ró¿ne sektory gospodarki. Euro Info Centre bêdzie obs³ugiwa³o indywi-

dualne spotkania gospodarcze w ramach tej misji.

bez

Dzieñ

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,

Euro Info Centre w Opolu, Stowarzyszenie Promocja Przedsiêbiorczoci i

Izba Gospodarcza l¹sk.

1 . Delfco, www.artoccitan.be

tytoniu

Wydawca: Starostwo Strzeleckie

bêdzie siê dnia 14 czerwca 2005r. Do jej organizacji przy³¹czy³y siê równie¿

Jednodniowy czysty oddech?

tel. 4613381, 4613901

Redaktor Naczelny: Marta Górka

Ambasada Belgii w Warszawie przy udziale Urzêdu Marsza³kowskiego

Województwa Opolskiego organizuje misjê gospodarczo-handlow¹, która od-

jechaæ do Opola we wskazanym terminie.

w Strzelce Opolskie

Redaguje Zespó³.

Beligijskie firmy szukaj¹

partnerów na Opolszczynie

nie, ustnie do protoko³u, a tak¿e przez

Internet , najpóniej w ci¹gu 30 dni

zawodniczkê

WA¯NE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

wiatowy Dzieñ bez Tytoniu

tel. 4616430

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

I to w³anie one by³y najlepsze! Zajê³y I miejsce, wyprzedzajc ZSE Opole

i ZS Kietrz, a w dodatku Urszulê Foks uznano za najlepsz¹

turnieju fina³owego.

poczty. Skargê mo¿na z³o¿yæ pisem-

¿ytej starannoci przez pocztê, listy

nadawca lub adresat przesy³ki. Postê-

czak i Patrycja Kluba.

wnieæ skargê w ka¿dej placówce

wiadomo, w ¿yciu zdarzaj¹ siê ró¿ne

klamacyjnego. Pocztê mo¿e pozwaæ

lizowa³o 7 zespo³ów. Wród nich - zwodniczki reprezentuj¹ce ZSZ w Za-

wadzkiem w sk³adzie: Monika Tkocz, Agnieszka laskowska, Grazyna Imie-

³owska, Justyna Padus, Kamila Pa³kowska, Urszula Foks, Daniela Kamier-

zwyk³ej przesy³ki. W razie spónie-

wyczerpaniu drogi postêpowania re-

mo¿na kierowaæ do s¹du dopiero po

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem

e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

stowej najszybszej kategorii i nie

Sprawy reklamacji us³ug pocztowych

powanie reklamacyjne zostaje wy-

e-mail: zsazawa@interia.pl

w 4 dniu w przypadku przesy³ki li-

nia adresat lub nadawca ma prawo

miejsce przeznaczenia, zaginê³a lub

op³aty, któr¹ pobra³a od nas poczta.

tel. 4612701

nej us³ugi pocztowej) nie póniej ni¿

która np. nie dotar³a w terminie na

wiêcej ni¿ piêædziesiêciokrotnoæ

w Strzelcach Op.

stowe (przyjête w ramach powszech-

póniej ni¿ w 6 dniu w przypadku

przesy³ki poleconej mo¿na ¿¹daæ nie

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1

wniesienia reklamacji. Poczta zobo-

wnieæ w ci¹gu roku od dnia nadania
przesy³ki (przekazu pocztowego),

e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm

nia reklamacji albo nie zap³aci docho-

wane. Mo¿e siê bowiem zdarzyæ, i¿

niedorêczenie w terminie przesy³ki

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie

czerpane, gdy poczta odmówi uzna-

W finale Mistrzostw Województwa Opolskiego w pi³ce no¿nej dziewcz¹t

szkó³ ponagimnazjalnych, rozegranego 30 maja w Kêdzierzynie-Kolu, rywa-

nowi równowartoæ nowego redniej

mo¿na puciæ z dymem w ci¹gu 16

lat. A czy to du¿o czy ma³o? - decy-

Do badania zaprasza siê panie w wieku od 30 do 59 lat.

W celu wykonania badania nie jest wymagane skierowanie.
Wymagana jest ksi¹¿eczka Rejestru Us³ug Medycznych.

Badania wykonywane s¹ w Oddziale Ginekologiczno-Po³o¿niczym
w rody i pi¹tki w godz. 11

00

zjê nale¿y zostawiæ palaczom.

Gospodarki

Nieruchomociami

wew. 105, 140, 133, 137

Wy d z i a ³ A rc h i t e k t o n i c z n o
wew. 215, 217, 249

Wydzia³



Budowlany

Organizacyjny

Wew. 206, 207, 213, 204
Zespó³ Kontroli
Wew. 145

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego

Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych
wew. 219

Wydzia³ Edukacji, Kultury,

Kultur y Fizycznej i Turystyki
wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³

Rolnictwa

i Ochrony rodowiska
wew. 132, 224, 225, 226
Wydzia³

Mieniem

Gospodarki
Powiatu

wew. 144,146

Zespó³ ds. Promocji Powiatu

wew. 218, 230

- 14

30

