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Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4615253

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, 4636744
e-mail: dpskadlub@go2.pl

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

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsazawa@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelce Opolskie
tel. 4613381, 4613901

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Op.
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 Op.
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 4636744
e-mail: zsskadlub@wp.pl,
zss_kadlub@wodip.opole.pl

Specjalny O�rodek Szkolno-
Wychowawczy
w Le�nicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektorat 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

Sekretariat Starosty
tel. +48 77 4639093
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wew. 220
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

Wydawca: Starostwo Strzeleckie
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia �PRO MEDIA�
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/453-18-07, 454-18-69,
fax 453-74-96

Redakcta zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i adiustacji.

Materia³ów nie zamówionych nie
zwraca.

Nie odpowiada za tre�æ
zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

i Gospodarki Nieruchomo�ciami
wew. 105, 140, 133, 137
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
wew. 215, 217, 249
Wydzia³ Organizacyjny
Wew. 206, 207, 213, 204
Zespó³ Kontroli
Wew. 145
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Ochrony Ludno�ci i Spraw Obronnych
wew. 219

Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki
wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony �rodowiska
wew. 132, 224, 225, 226
Wydzia³ Gospodarki
Mieniem Powiatu
wew. 144,146
Zespó³ ds. Promocji Powiatu
wew. 218, 230

Wiêkszo�æ z nas kupuje artyku-
³y gospodarstwa domowego wtedy,
gdy sprzêt u¿ywany dotychczas na
dobre odmówi pos³uszeñstwa. Nie-
stety oznacza to, ¿e dzia³amy pod
presj¹ czasu � nie nadaj¹c¹ siê do na-
prawy pralkê lub lodówkê trzeba wy-
mieniæ natychmiast.

A wiêc wyruszamy na zakupy.
Ale przedtem - warto dok³adnie
okre�liæ potrzeby swoje i swojej ro-
dziny.
Dobrze wiêc zadaæ sobie kilka pytañ
(i odpowiedzieæ na nie):
* jakie funkcje ma spe³niaæ kupo-
wane urz¹dzenie, - na jakich parame-
trach u¿ytkowych najbardziej nam
zale¿y, - jakie powinny byæ jego
wymiary i wygl¹d, itp.
Warto te¿, nie nastawiaj¹c siê na ¿adne
konkretne rozwi¹zania:
* obejrzeæ ró¿ne oferowane artyku-

³y,
* przeczytaæ do³¹czone do nich in-

strukcje,
* sprawdziæ warunki gwarancji,
* wypytaæ sprzedawców o szczegó-

³y dzia³ania, sprawdziæ, jaka jest
opinia o jako�ci danych produk-
tów,

* porównaæ ceny w ró¿nych punk-
tach sprzeda¿y,

Powinni�my po prostu zdobyæ
wiedzê w dziedzinie, w któr¹ zamie-
rzamy zainwestowaæ swoje pieni¹-
dze.
PAMIÊTAJ:
* prawdziwa �okazja� to rzadko�æ;
zanim skorzystasz z �promocji� �
sprawd�, czy nie kosztuje Ciê ona
wiêcej ni¿ zwyk³a sprzeda¿ w innym
sklepie;
* je�li decydujesz siê na zakup,
któremu towarzyszy umowa kredy-
towa, musisz bardzo dok³adnie za-
poznaæ siê z warunkami kredytu, usta-
liæ, jakich kosztów musisz siê spo-
dziewaæ (zgodnie z przepisami, ca³-
kowity koszt powinien byæ konsu-
mentowi jasno podany przed zawar-
ciem umowy) i porównaæ je z kosz-
tami innego sposobu pozyskania pie-
niêdzy na ten zakup;
* czêsto, choæ nie zawsze, niska
cena jest pochodn¹ niskiej jako�ci;
czasem warto zap³aciæ trochê wiêcej
i mieæ pewno�æ, ¿e dane urz¹dzenie
bêdzie dzia³a³o d³u¿ej i mniej zawod-
nie.
* Porównaæ, jakie warunki umo-
wy oferuj¹ nam ró¿ni sprzedawcy.
Sprzedawca odpowiada wobec kupu-
j¹cego za zgodno�æ towaru konsump-
cyjnego z umow¹, a tak¿e za infor-
macje, których udziela konsumento-
wi.
Do obowi¹zków ka¿dego sprzedaw-
cy nale¿y:
* podanie ceny oferowanego towa-
ru; cena podawana przez sprzedaw-
cê konsumentowi jest cen¹ do zap³a-
ty i zawiera wszystkie podatki i ob-
ci¹¿enia,
* wydanie, na ¿¹danie kupuj¹cego,
pisemnego potwierdzenia zawarcia
umowy (z nazw¹ sprzedawcy, jego
adresem, dat¹ sprzeda¿y, okre�leniem
towaru, jego ilo�ci¹ i cen¹),
* potwierdzenie na pi�mie, nawet
bez ¿¹dania kupuj¹cego, wszystkich
istotnych warunków umowy, je�li
jest to umowa: sprzeda¿y na raty, na
przedp³aty, na zamówienie, wed³ug
wzoru lub na próbê lub za cenê po-
wy¿ej 2 tys. z³.,
* zapewnienie w miejscu sprzeda-
¿y odpowiednich warunków do
sprawdzenia jako�ci i kompletno�ci

towaru oraz funkcjonowania g³ów-
nych mechanizmów i podstawowych
podzespo³ów,
* podanie znaku bezpieczeñstwa i

znaku zgodno�ci, je¿eli s¹ one
wymagane przez odrêbne prze-
pisy,

* okre�lenie energoch³onno�ci
sprzedawanego towaru,

* wydanie kupuj¹cemu instrukcji
obs³ugi w jêzyku polskim.
Niektórzy sprzedawcy oferuj¹

dodatkowe udogodnienia dla konsu-
mentów, np.: sprzeda¿ na raty, bez-
p³atny transport, mo¿liwo�æ zwrotu
zakupionego niewadliwego, ale te¿ nie
u¿ywanego towaru, zwykle w ci¹gu
kilku dni (mo¿liwo�æ rozmy�lenia siê
przez konsumenta).

Porównaæ, jakie warunki umo-
wy oferuj¹ nam ró¿ni producenci

Producent nie jest dla konsumen-
ta stron¹ umowy sprzeda¿y, zawie-
ranej w chwili zakupu towaru kon-
sumpcyjnego. Mo¿e jednak (chocia¿
nie musi) zaproponowaæ konsumen-
towi skorzystanie z dodatkowych
udogodnieñ, które potocznie nazywa-
my gwarancj¹. Gwarancja powinna
dawaæ konsumentowi co� wiêcej,
wiêksze uprawnienia, poza tymi, któ-
re i tak mu przys³uguj¹ z tytu³u nie-
zgodno�ci towaru z umow¹. Je�li nie
okre�lono warunków gwarancji, czyli
nie wiadomo, do czego zobowi¹zuje
siê gwarant � to nie udzielono gwa-
rancji.
UWAGA: nawet, je�li na towar udzie-
lona zosta³a gwarancja � konsument
nie musi z niej korzystaæ! Gwarancja
jest bowiem jednostronnym o�wiad-
czeniem woli gwaranta. Konsument
mo¿e z niej skorzystaæ, ale mo¿e te¿
uznaæ, ¿e lepiej jest skorzystaæ z ty-
tu³u niezgodno�ci towaru z umow¹ i
z³o¿yæ reklamacjê do sprzedawcy, a
nie do gwaranta.

Zanim podejmiesz decyzjê,
sprawd�, co oferuje gwarant, a wiêc
przeczytaj wszystko, co zapisano w
dokumencie gwarancyjnym oraz w in-
strukcji obs³ugi.
Warunki gwarancji � na co zwra-
caæ uwagê:
* Na ile czasu gwarant (producent,
sprzedawca lub importer) udziela gwa-
rancji. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w ci¹gu
dwóch lat od wydania towaru mo¿na
reklamowaæ towar niezgodny z
umow¹ u sprzedawcy. Je¿eli wiêc
gwarancja jest udzielona na okres krót-
szy ni¿ dwa lata, to raczej nie jest to
korzystne dla konsumenta.
* Czy gwarant faktycznie za co�
odpowiada, czy byæ mo¿e wymienia-
j¹c w dokumencie gwarancyjnym
uszkodzenia i usterki, które nie s¹
objête gwarancj¹, chce przekonaæ kon-
sumenta, ¿e nie powinien w ogóle sk³a-
daæ reklamacji.
* Czy w gwarancji przewidziano
mo¿liwo�æ wymiany towaru na nowy,
je�li usterki siê powtarzaj¹. Czêsto
gwaranci nie przewiduj¹ takiej mo¿li-
wo�ci, co w praktyce oznacza, ¿e
dany towar bêdzie naprawiany po
ka¿dorazowym wyst¹pieniu usterki
� byæ mo¿e w nieskoñczono�æ, a kon-
sument musi u¿ytkowaæ bubla, bo nie
mo¿e ani ¿¹daæ nowego egzemplarza,
ani odst¹piæ od umowy. W takiej sy-
tuacji lepiej jest, nie korzystaj¹c z
gwarancji, od razu z³o¿yæ reklamacjê
do sprzedawcy z tytu³u niezgodno-
�ci towaru z umow¹.
* Czy wskazane w dokumencie
gwarancyjnym punkty serwisowe
znajduj¹ siê w pobli¿u miejsca za-

mieszkania � w przeciwnym przy-
padku mo¿e siê okazaæ, ¿e aby sko-
rzystaæ z gwarancji trzeba wys³aæ
lodówkê na drugi koniec Polski.
* Czy warunkiem skorzystania z
gwarancji nie jest zatrzymanie orygi-
nalnego opakowania � dla konsumenta
maj¹cego ma³e mieszkanie przecho-
wywanie zw³aszcza du¿ych pude³,
mo¿e stanowiæ problem.
PAMIÊTAJ: gwarancja nie wy³¹cza,
nie ogranicza ani nie zawiesza upraw-
nieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z nie-
zgodno�ci towaru z umow¹.

Sprawd� wiarygodno�æ reklam
i innych informacji podawanych
przez sprzedawcê lub producenta

Za warunki umowy uznaje siê
tak¿e informacje, jakie poda³ konsu-
mentowi sprzedawca w formie pi-
semnej (np. na etykiecie) lub ustnej.

Towar jest zgodny z umow¹, je-
�li jego w³a�ciwo�ci zgadzaj¹ siê z
tym, co podaje publicznie sprzedawca
lub producent. Oznacza to, ¿e kon-
sument mo¿e reklamowaæ towar, je-
�li reklama informowa³a go, ¿e towar
spe³ni konkretne oczekiwania, a tak
nie jest.

Towar konsumpcyjny ma byæ
zgodny z wymogami, które poda³
sprzedawcy konsument, okre�laj¹c,
co chce osi¹gn¹æ poprzez zakup to-
waru.

Opracowano na podstawie ma-
teria³ów otrzymanych od Stowarzy-
szenia Konsumentów Polskich  w
Warszawie

Dariusz Steñko

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Nie kupuj kota w worku

Rozpocz¹³ siê kolejny sezon
sprzeda¿y i u¿ywania wyrobów pi-
rotechnicznych. Jak co roku spra-
wiaj¹ one wiele rado�ci, ale mog¹ byæ
te¿ przyczyn¹ nieszczê�æ.

Aby zminimalizowaæ zagro¿enia
towarzysz¹ce �wi¹tecznej euforii fa-
jerwerków, wydawane s¹ przez w³a-
dze ró¿nego szczebla odpowiednie
akty prawne. W Strzelcach Opolskich
obowi¹zuje m.in. uchwa³a Rady Miej-
skiej z 1995 roku oraz rozporz¹dze-
nie Wojewody Opolskiego z grudnia
2001 r.

Przepisy kategorycznie zabra-
niaj¹ handlowcom sprzedawaæ ma-
teria³y pirotechniczne osobom po-
ni¿ej 18 roku ¿ycia. Wojewoda za-
kazuje sprzeda¿y w miejscach o
du¿ym natê¿eniu ruchu pieszego,
natomiast na strzeleckim bazarze
zakaz handlu fajerwerkami zapi-
sany jest w regulaminie targowi-
ska. Handluj¹cy galanteri¹ piro-
techniczn¹ w sta³ych punktach
sprzeda¿y powinni przestrzegaæ
przepisów bezpieczeñstwa pracy, a
tak¿e zaopatrzyæ te punkty w pod-
rêczny sprzêt ga�niczy. Natomiast
miejsca magazynowania fajerwer-
ków musz¹ byæ zabezpieczone
przed dostêpem do nich osób nie-
uprawnionych oraz wyposa¿one w
odpowiedni sprzêt p.po¿., uzgod-
niony ze stra¿¹ po¿arn¹.

Przestrzeganie warunków sprze-
da¿y petard w Strzelcach Opolskich
kontroluje Policja, Pañstwowa In-
spekcja Pracy oraz pracownicy Urzê-
du Miejskiego. W przypadku ra¿¹-
cego wielokrotnego ³amania przepi-
sów w tym wzglêdzie przez sprze-
dawców, którzy mimo mandatów nie
zaprzestan¹ sprzeda¿y fajerwerków,
grozi skierowanie sprawy do s¹du.

Inn¹ kwesti¹ uregulowan¹ prze-
pisami jest dopuszczalno�æ u¿ywa-
nia wyrobów pirotechnicznych. Za-
brania siê pos³ugiwania nimi w miej-
scach publicznych oraz w miejscach,
gdzie stanowi³yby zagro¿enie dla
¿ycia i zdrowia. Osoby naruszaj¹ce
zasady u¿ywania materia³ów piro-
technicznych powinny siê liczyæ z
sankcjami np. kar¹ grzywny. Ku prze-
strodze rodziców przypominamy, ¿e
na podstawie uchwa³y Rady Miej-
skiej �tej samej karze podlega, kto
sprawuje w³adzê rodzicielsk¹ lub
opiekê nad nieletnimi dopuszczaj¹-
cymi siê u¿ywania wyrobów piro-
technicznych�.

Oby tegoroczny Sylwester
przebiega³ bez wypadków wywo³a-
nych lekkomy�lnym u¿ywaniem
fajerwerków. Niestety przed tak¹
bezmy�lno�ci¹, czy czasami wrêcz
g³upot¹, nie s¹ w stanie uchroniæ
nas ¿adne przepisy.

Ostro¿nie
z fajerwerkami

W sobotê, 17 grudnia, rozegrany
zosta³ powiatowy turniej pi³karski
klubów sportowych (LZS i LKS), gra-
j¹cych w klasie A. Impreza odbywa
siê co roku, ale w³a�ciwie za ka¿dym
razem przybiera nieco inny kszta³t.
Jedno jest tylko niezmienne � idea
wspólnej zabawy (czytaj: rywaliza-
cja na boisku) i docenienia zaanga¿o-
wania wszystkich dzia³aczy i zawod-
ników. Zdecydowana wiêkszo�æ z
nich od lat pracuje spo³ecznie, bez
finansowych gratyfikacji, w swoich
klubach. Równie¿ sêdziowie z Pod-
okrêgu Strzelce Op., którzy sêdzio-
wali ca³y turniej, robili to w tym dniu
za darmo.

Mecze by³y zaciête. �wiadcz¹ o
tym choæby ilo�ci strzelonych w jed-
nym spotkaniu bramek. Niektóre
koñczy³y siê tak spektakularnymi
wynikami, jak np. mecz Piotrówka �
Cement - 3:8! Mimo takich wyso-
kich zwyciêstw � atmosfera by³a
wspania³a. Do gry dopingowa³o rów-
nie¿ miejsce � nowa sala sportowa
przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych w Strzelcach Op. Sprawdzi³o
siê!
A oto wyniki:
Stal Zawadzkie � I miejsce; 6  15-7
Cement Strzelce � II miejsce; 6  15-9
Unia Kolonowskie � III miejsce; 6  9-
10
LZS Piotrówka � IV miejsce; 0  10-
20.

Wszyscy uczestnicy turnieju
zostali uhonorowani nagrodami rze-
czowymi � korkotrampkami, a ze-
spo³y otrzyma³y pi³ki. Ogó³em war-
to�æ nagród ufundowanych przez
Zarz¹d Powiatu wynios³a 4.000 z³.

Powiatowy
turniej

pi³karski


