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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 Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozosta³e numery  720
Wydzia³ Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

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.: 705.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystki i Promocji
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespó³ ds. Promocji Powiatu 713
Wydzia³ Ochrony �rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Inwestycji i Zarz¹dzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54;  077/ 461 23 20;

tel kom. 0604 540 402

Uchwa³a Nr 407/2009
Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie: okre�lenia zasad obejmowania patronatem
przez Starostê Strzeleckiego przedsiêwziêæ.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr142, poz. 1592 z pó�n.
zm.) Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego okre�la nastêpuj¹ce zasady obejmowania
patronatem przez Starostê Strzeleckiego przedsiêwziêæ.

§ 1
1. Patronatem mog¹ zostaæ objête przedsiêwziêcia o randze:
a)  miêdzynarodowej
b)  ponad powiatowej
c)  powiatowej
d)  wydarzenia o du¿ym znaczeniu dla rozwoju i promocji powiatu
e)  gminnej.
2. O patronat mog¹ ubiegaæ siê w szczególno�ci organizatorzy imprez o cha-
rakterze kulturalnym, o�wiatowym, sportowym lub promocyjnym.
3. Wniosek o objêcie przez Starostê Strzeleckiego patronatem powinien byæ
z³o¿ony co najmniej na 30 dni przed terminem planowanego przedsiêwziêcia.
4. Wniosek o którym mowa w ust.3 powinien byæ z³o¿ony do Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Wniosek o objêcie patronatem wymaga
zgody Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego.
5. Przyznanie lub odmowa patronatu jest wydawana w formie pisemnej.
6. W ramach przyznanego patronatu mog¹ byæ ufundowane nagrody rzeczo-
we. Na zakup nagród przeznacza siê �rodki finansowe przeznaczone na promo-
cjê powiatu, których wielko�æ w uchwale bud¿etowej na dany rok okre�li Rada
Powiatu.
7. Organizator przedsiêwziêcia objêtego patronatem przez Starostê Strzelec-
kiego zobowi¹zany jest do:
a) umieszczenia podczas imprezy baneru, balonu lub planszy promuj¹cej Po-
wiat Strzelecki,
b) zamieszczenia relacji z przedsiêwziêcia objêtego patronatem w bezp³atnym
dwutygodniku  Samorz¹du Powiatu Strzeleckiego �Powiat Strzelecki�.
8. Materia³y promocyjne powiatu udostêpnia organizatorowi przedsiêwziê-
cia Starostwo Powiatowe.
9. Wzór wniosku o objêcie patronatem przez Starostê Strzeleckiegoprzed-
siêwziêcia stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. W indywidualnych przypadkach, w zale¿no�ci od oceny i uzasadnienia,
Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego mo¿e byæ wspó³organizatorem danego przedsiê-
wziêcia.
11. Decyzjê w sprawie, o której mowa w ust. 10 wydaje Zarz¹d Powiatu, po
uprzednim uzyskaniu opinii merytorycznej w³a�ciwego wydzia³u.

§ 2
Obs³ugê administracyjn¹ spraw zwi¹zanych z patronatem prowadzi Zespó³ ds.
Promocji Powiatu.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Sekretarzowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹ca od dnia 1 maja
2009 r.

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr 407/2009 Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego

z dnia 26 marca 2009 r.

Wniosek
o objêcie patronatem organizowanych przedsiêwziêæ

1. Nazwa organizacji wnioskuj¹ca o patronat: .
.............................................................................................................................
2. Ranga organizowanego przedsiêwziêcia*:
a) miêdzynarodowa
b) ponad powiatowa
c) powiatowa
d) wydarzenia o du¿ym znaczeniu dla rozwoju i promocji powiatu
3. Charakter organizowanej imprezy*:
a) kulturowa
b) o�wiatowa
c) sportowa
d) promocyjna
e) festyn
f) konkursy
g) konferencje
h) inne (jakie):
..............................................................................................................................
4. Miejsce odbycia imprezy: .
.............................................................................................................................
5. Termin odbycia imprezy:
.............................................................................................................................
6. Opis organizowanego przedsiêwziêcia:
.............................................................................................................................
7. Osoba odpowiedzialna za kontakt (nr tel.):
.............................................................................................................................

* zaznaczyæ jedn¹ odpowiedzi

M³odzi konsumenci maj¹ pieni¹dze i czêsto dokonuj¹ zakupów. Ale
czy znaj¹ swoje prawa? Z okazji Dnia Dziecka UOKiK zaprosi³ dzieci na
www.konsumenckieabc.pl � stronê, która uczy najm³odszych, jak byæ �wia-
domym uczestnikiem gry rynkowej. Warto w wolnym czasie wakacji wej�æ
na tê stronê.

Twój jacht ma awariê� Na szczê�cie przylatuje pomoc - samolot, który
zrzuca potrzebne do prze¿ycia produkty. Za ka¿dy zebrany dobry produkt
dostajesz punkty dodatnie, za uszkodzone lub przeterminowane � p³acisz � na
szczê�cie tylko wirtualnie. Wygrywasz, je�li �wiadomie podejmujesz decyzje
zakupowe. To nie streszczenie akcji filmu przygodowego, ale fabu³a prostej gry
konsumenckiej, która u�wiadamia regu³y rynku. Wiêcej edukacyjnych zabaw
i rebusów na stronie internetowej www.konsumenckieabc.pl, która w no-
wej szacie graficznej zaprasza wszystkich, którzy chc¹ siê dowiedzieæ: na
co zwracaæ uwagê na zakupach, jak sprawdzaæ informacje na opakowa-
niach, co zrobiæ z wadliwym produktem, jakie prawa i obowi¹zki maj¹
konsumenci. Interaktywna strona internetowa jest jednym z elementów du¿ej
kampanii edukacyjnej, której pomys³odawc¹ jest Urz¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Rebusy, quizy, psychotesty maj¹ przekonaæ m³odych konsu-
mentów do �wiadomego kupowania. Dla maluchów przygotowano kolorowan-
ki oraz historyjki z istotnymi dla nich informacjami.

Najm³odsi stanowi¹ bardzo powa¿n¹ grupê konsumentów dysponuj¹c¹
czêsto w³asnymi funduszami. Dwie trzecie rodziców daje swoim dzieciom
kieszonkowe w wysoko�ci oko³o 55 z³ miesiêcznie (Ipsos, 2008) � ³¹czna
kwota, któr¹ dysponuje m³odzie¿ w wieku szkolnym jest zatem bardzo wyso-
ka. Nie zawsze jednak kupuj¹ oni uwa¿nie. Jak wynika z badañ przepro-
wadzonych przez CBOS na zlecenie UOKiK, prawie 60 proc. dzieci sprze-
dano wadliwy produkt. Jednocze�nie najm³odsi s¹ grup¹ szczególnie nara¿on¹
na wp³yw niedozwolonych mechanizmów rynkowych.

UOKiK stara siê uczyæ konsumentów w ka¿dym wieku, podejmuj¹c wiele
inicjatyw edukacyjno-informacyjnych. Jedn¹ z nich jest koñcz¹cy siê w czerw-
cu projekt bêd¹cy kontynuacj¹ kampanii �Moje konsumenckie ABC� przepro-
wadzonej przez Urz¹d w 2006 r. Jego celem by³o zapoznanie m³odych konsu-
mentów z prawem, a tak¿e z takim pojêciami jak rynek, marketing, reklama.
* dzieci poni¿ej 13. roku ¿ycia, zgodnie z kodeksem cywilnym, nie powin-
ny zawieraæ umów, nawet dotycz¹cych bie¿¹cych spraw ¿ycia codziennego;
* dzieci miêdzy 13 a 18 rokiem ¿ycia mog¹ zawieraæ umowy powszechne
(czyli zwyk³e i bardzo popularne), je�li dotycz¹ one drobnych bie¿¹cych spraw
¿ycia codziennego. Zgodna z prawem jest wiêc sprzeda¿ nastolatkom gazet,
artyku³ów papierniczych lub ¿ywno�ci.

W obu przypadkach je¿eli umowa zosta³a wykonana (kupuj¹cy zap³aci³, a
sprzedawca wyda³ towar) � jest wa¿na, o ile m³ody konsument nie zosta³
pokrzywdzony � przyk³adowo przez ¿¹danie przez przedsiêbiorcê ra¿¹co
wygórowanej ceny za towar. Ponadto, je�li oka¿e siê, ¿e dziecko zrobi³o drogie
zakupy bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych, maj¹ oni prawo ¿¹daæ
rozwi¹zania umowy i zwrotu pieniêdzy. W my�l przepisów taka umowa nie
jest wa¿na.

W razie w¹tpliwo�ci i problemów rzecznik konsumentów udziela porad i
pomocy.

Dzieci to te¿ konsumenci
Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

W dniu 6 czerwca pod patronatem Oddzia³u Zak³adowego PTTK w Za-
wadzkiem mia³ miejsce Trzeci Rajd Rododendrona �Zamek K¹ty 2009�. Wspó³-
organizatorem rajdu by³ Zespól Szkó³ Specjalnych w Zawadzkiem, DPS w
Zawadzkiem oraz SKKT-PTTK przy PSP w Zawadzkiem.

W rajdzie wziê³y udzia³ dru¿yny ze szkól podstawowych w Kielczy, Fo-
sowskiem, Zawadzkiem oraz u uczniowie Zespo³u Szkól Specjalnych w Za-
wadzkiem. Ka¿da z dru¿yn pokonywa³a trasê biegn¹c¹ �cie¿kami rowerowymi
Doliny Malej Panwi, koñcz¹c j¹ przy zameczku K¹ty. Na miejscu na uczestni-
ków czeka³ ciep³y poczêstunek oraz konkursy sprawno�ciowe, krajoznawcze i
przyrodnicze przygotowane przez cz³onków PTTK.

Po zakoñczeniu rajdu, w sali konferencyjnej DPS-u odby³a siê sesja po-
�wiêcona uprawianiu turystyki i rekreacji przez osoby niepe³nosprawne oraz
turystyki uprawianej na terenach chronionych. W czasie jej trwania swe refera-
ty wyg³osili: dr Krzysztof Spalek z Uniwersytetu Opolskiego, Miros³aw Fur-
maniak z Uniwersytetu Jagielloñskiego, mgr in¿. Zdzis³aw Siewiera oraz Alfred
Feliks - prezes OZ PTTK w Zawadzkiem.

MF

Rajd Rododendrona


