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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.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

SPRYTNE PROMOCJE
Zbli¿a siê koniec lata, szczególnego
okresu wyprzeda¿y i promocji. Latem towary lepiej siê sprzedaj¹, jestemy bardziej optymistyczni i podatni na wydawanie pieniêdzy, zw³aszcza na wakacjach. W koñcu ca³y rok
pracujemy, by potem cieszyæ siê czasem urlopu i nie chcemy wówczas
oszczêdzaæ na przyjemnociach. Ale
po tym okresie wracamy do rzeczywistoci i znów zaczynamy bardziej
oszczêdzaæ. By nie traciæ klientów,
sprzedawcy na koniec sezonu stosuj¹
ró¿nego rodzaju promocje. wiadomy
konsument powinien dobrze siê zastanowiæ, czy wato z nich korzystaæ.
Kierujmy siê rozs¹dkiem i nie ulegajmy pochopnie zachêtom.
Oto przyk³adowe instrumenty promocyjne:
* Letnia wyprzeda¿ ubrañ  nawet do 80%. Po pierwsze: tydzieñ
wczeniej cena zosta³a podwy¿szona
i te 80% to mo¿e byæ nawet tylko
10% mniej od ceny pierwotnej. Natomiast po drugie  szczególnie wa¿ne

dla kobiet - ubrania kupione na wyprzeda¿y dla osób, które ceni¹ trendy
mody, mog¹ równie dobrze w przysz³ym roku byæ bezwartociowe. Zatem nie zawsze taki wydatek jest dla
nas korzystny.
* Kupony  np. na 25% zni¿ki na
kolejny pobyt w hotelu. Cieszymy
siê, ¿e dostalimy zni¿kê i ¿e jestemy wyj¹tkowymi klientami. A w sumie chodzi o to, bymy znów skorzystali z us³ug danego hotelu. Ale po
co spêdzaæ urlop co roku w tym samym miejscu? Wiele jest piêknych
miejsc.
* Premie  upominki wrêczane
przy zakupie towaru. Mi³o je dostawaæ, ale de facto s³u¿¹ temu, by zakupiæ dany towar, zainteresowaæ nas nim
i ewentualnie kupiæ w przysz³oci.
Podobnie jest z upominkami wk³adanymi jako dodatek do gazet. Ile razy
zdecydowalimy siê na konkretn¹ gazetê w³anie z powodu upominku?
* Próbki towaru  podobnie jak
wy¿ej. Nikt nie robi nam upominku

bez celu. U¿ywaj¹c próbki, wyrabiamy sobie zdanie o produkcie i go kupujemy.
* Nagrody za lojalnoæ  po uzbieraniu nakrêtek, kuponów itp. mo¿na
otrzymaæ prezent. Czy wart jest jednak zachodu?
* Karnety, karty sta³ego klienta
 w efekcie permanentnie korzystamy z jakiej us³ugi i przeznaczamy
na ni¹ wiêcej czasu i pieniêdzy ni¿
planowalimy
* Konkursy  audiotele, w prasie,
radio etc.  czy tak naprawdê mamy
du¿¹ szansê wygraæ?
* Ekspozycje, degustacje, prezentacje  jeli nie s¹ celem twoich
zakupów, czy warto traciæ na nie czas?
Czy nie czujemy siê czasem w obowi¹zku kupiæ towar, który próbujemy?
Kuszenie klienta na ró¿ne sposoby
jest powszechne, b¹dmy jednak
wiadomi i wybierajmy rozs¹dnie towary, wówczas bêdziemy mieli mniej
problemów konsumenckich.
Ma³gorzata P³aszczyk

W Polsce ¿ycie osób niepe³nosprawnych nie jest ³atwe. Na ka¿dym
kroku spotykamy siê z przeró¿nymi
niedogodnociami, utrudnieniami, czy
niechêci¹ innych osób. Pocz¹wszy od
najczêstszych przeszkód, jakimi s¹
niedostosowane budynki mieszkalne,
lokale u¿ytecznoci publicznej, kawiarnie, puby, restauracje, chodniki i
ulice, poprzez brak mo¿liwoci samodzielnego poruszania siê po miecie
rodkami komunikacji zbiorowej, a na
barierach w kontaktach miêdzyludzkich koñcz¹c. Je¿eli pierwsze z nich 
bariery architektoniczne nie zale¿¹ od
nas i nie mamy samodzielnej mo¿liwoci ich zmiany czy zlikwidowania,
to ju¿ problemy w kontaktach z innymi osobami zale¿¹ równie¿ od nas
samych. Odpowiedni sposób budowania swojego wizerunku nie jako
osoby niepe³nosprawnej, a jedynie
takiej, której otaczaj¹cy wiat nie daje
mo¿liwoci pe³nego realizowania siê,
bêdzie powodowa³ zmianê nastawienia do nas innych osób na bardziej
przychylne. To w³anie od naszego
najbli¿szego otoczenia zale¿y, jak bêd¹
nas postrzegaæ inni, równie¿ nasi
przyszli znajomi, czy pracodawcy.
Sami musimy wykreowaæ swój w³asny obraz w oczach naszych przyjació³ i znajomych, aby oni nastêpnie
mówili i myleli o nas nie jak o osobach niepe³nosprawnych, a zwyk³ych
kolegach, kole¿ankach czy przyjacio³ach.
Osoby niepe³nosprawne po d³ugich pobytach w szpitalach, orodkach
rehabilitacyjnych czy placówkach
opiekuñczych czêsto zatracaj¹ poczucie w³asnej wartoci i godnoci. Zamykaj¹ siê w sobie, a czêsto tak¿e dos³ownie w przys³owiowych czterech
cianach, otaczaj¹ siê jedynie kilkoma
najbli¿szymi osobami i wycofuj¹ siê
z ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego i zawodowego. W ich umys³ach rodzi siê
przewiadczenie, ¿e s¹ kul¹ u nogi
dla rodziny, czarn¹ owc¹ dla przyjació³, a ich ¿ycie zawodowe przesta³o istnieæ. Z czasem maj¹ coraz wiêksze trudnoci z odnalezieniem siê w
otaczaj¹cym ich wiecie, podtrzyma-

niem dotychczasowych kontaktów,
nie wspominaj¹c o samodzielnym
utrzymaniu siê i znalezieniu pracy.
Pozyskanie odpowiedniego zatrudnienia wcale nie jest proste. Przekona³ siê o tym ka¿dy, kto kiedy szuka³ pracy i nie móg³ jej znaleæ. Je¿eli
jest siê osob¹ pe³nosprawn¹  chodz¹c¹, poruszaj¹c¹ siê samodzielnie po
miecie odwiedzanie ró¿nych firm nie
stanowi ¿adnego problemu. Niestety,
ale dla osoby niepe³nosprawnej, z
dysfunkcj¹ narz¹du ruchu ju¿ samo
szukanie pracy stanowi problem. Na
drodze do swojej kariery zawodowej
pierwsze schody spotyka najczêciej
ju¿ przy wejciu do budynku, a czêsto s¹ one dla niej ostatnimi, bo nie ma
odwagi, by poprosiæ o pomoc w ich
pokonaniu. Po pewnym czasie i kilkunastu nieudanych próbach
podjêcia zatrudnienia, taka
osoba utwierdza siê w
przekonaniu, ¿e
pozosta³a
jej tyl-

w zakresie poszukiwania pracy i
praw osób niepe³nosprawnych, jako
jeden z elementów szkolenia na obozach AR. Wiele osób, które skorzysta³o z programu Aktywnej Rehabilitacji (AR) jest obecnie dobrze wyszkolonymi Instruktorami AR i pomaga na co dzieñ innym osobom, dla
których sytuacja po wypadku jest
trudnym i ciê¿kim dowiadczeniem.
Punkty Aktywizacji Zawodowej
bêd¹ miejscem, w którym osoby niepe³nosprawne z dysfunkcj¹ narz¹du
ruchu bêd¹ mog³y uzyskaæ informacje o mo¿liwociach zdobycia dodatkowych
umiejêtnoci i
kwalifikacji.
Osoby pracuj¹ce w biurze
bêd¹ posiada³y
niezbêdn¹ wiedzê i materia³y
pogl¹dowe,
dotycz¹ce
wiêkszoci
problemów z
jakimi osoby
niepe³nosprawne spotykaj¹ siê w codziennym
¿yciu. Pracownicy PAZ bêd¹
zwracali
szczególn¹
uwagê na usamodzielnienie
siê tych osób i przywrócenie ich w
pe³ni do funkcjonowania w spo³eczeñstwie, rodzinie i ¿yciu zawodowym. Nawi¹zane kontakty z innymi
organizacjami, fundacjami czy stowarzyszeniami w naszym regionie i w
Polsce pozwol¹ na udzielenie pe³nej
informacji na dany temat lub przekazanie materia³ów do odpowiednich
jednostek, które maj¹ wiêksze dowiadczenie w danej dziedzinie.
Dotychczas w ka¿dym województwie dzia³a³ Koordynator Regionu i kilku Instruktorów, którzy w miarê
swoich mo¿liwoci spotykali siê z
zainteresowanymi osobami w ich domach, czy na cotygodniowych zajê-

POWIATOWY
KONKURS
M£ODEGO
KONSUMENTA
W padzierniku br. w siedzibie Starostwa Strzeleckiego odbêdzie siê fina³
Powiatowego Konkursu M³odego
Konsumenta dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
Pierwszym etapem konkursu bêd¹
testy z zakresu praw konsumentów,
w których mog¹ sprawdziæ siê chêtni
uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu. Rzecznik przeprowadza lekcje w szko³ach i zainteresowanie prawami konsumentów wród
m³odzie¿y jest du¿e. W zwi¹zku z
czym wszyscy chêtni bêd¹ mogli
sprawdziæ swoj¹ wiedzê praktycznie.
Informacje na temat konkursu zostan¹
rozes³ane do poszczególnych szkó³.
Najlepsi otrzymaj¹ dyplomy i nagrody.
Ma³gorzata P³aszczyk

Punkty Aktywizacji Zawodowej

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

ko czêsto g³odowa renta, lub ewentualnie dorobienie do niej jak¹ prac¹
cha³upnicz¹.
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
od wrzenia 2006 roku uruchamia
w Polsce 8 Punktów Aktywizacji Zawodowej dla osób niepe³nosprawnych
z dysfunkcjami narz¹du ruchu, które
bêd¹ obs³ugiwaæ wszystkie województwa. Wieloletnie dowiadczenie
w pracy z osobami po urazach rdzenia krêgowego (po URK) pozwoli³o
Fundacji na zdobycie odpowiedniej
wiedzy i poznanie rodowiska osób
poruszaj¹cych siê na wózkach. FAR
organizuje bezp³atne kursy komputerowe, a tak¿e prowadzi doradztwo

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.

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.

ciach. Czêsto takie spotkania by³y
niewystarczaj¹ce dla zainteresowanych, bowiem nie mo¿na by³o porozmawiaæ spokojnie, bez udzia³u innych
osób, o sprawach bardziej osobistych.
Miêdzy innymi dlatego FAR zdecydowa³ siê otworzyæ sta³e punkty informacyjne. Punkty bêd¹ czynne
przez piêæ dni w tygodniu, po siedem
godzin dziennie, w ró¿nych przedzia³ach czasowych tak, aby ka¿dy zainteresowany kontaktem móg³ przyjæ
i spotkaæ siê z naszymi Instruktorami. Przewidziane s¹ równie¿ wizyty
domowe dla tych, którzy nie bêd¹ w
stanie dotrzeæ do naszego biura. Wystarczy wówczas zadzwoniæ i umówiæ siê na spotkanie, a osoba odpowiedzialna za Pierwszy Kontakt
dojedzie na miejsce.
W planach przewidujemy równie¿ spotkania z wykwalifikowanymi psychologami oraz doradcami zawodowymi, którzy w miarê naszych
mo¿liwoci i zainteresowania ze strony petentów, bêd¹ spotykaæ siê z nimi
na spotkaniach grupowych b¹d indywidualnych.
Krakowskie biuro swoj¹ dzia³alnoci¹ obejmowaæ bêdzie województwa: ma³opolskie, l¹skie, wiêtokrzyskie i opolskie.
Biuro PAZ bêdzie przystosowane dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach, aby mog³y one samodzielnie go
odwiedzaæ. Siedziba biura bêdzie
w Krakowie, w XXX Liceum Ogólnokszta³c¹cym na os. Dywizjonu
303.
W ka¿dym PAZ bêdzie wydzielone miejsce do indywidualnych spotkañ i porad. Dok³adne terminy otwarcia biura bêd¹ znane pod koniec sierpnia, o czym poinformujemy Pañstwa
stosownymi plakatami i ulotkami, które dostêpne bêd¹ m.in. w szpitalach,
orodkach rehabilitacyjnych, przychodniach, urzêdach, instytucjach,
orodkach pomocy spo³ecznej oraz w
regionalnych mediach i na naszej stronie internetowej: www.far.malopolska.zax.pl i www.far.org.pl .
Rados³aw Obuchowicz

