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Dom Pomocy Spo³ecznej

Nie zawsze warto korzystaæ z gwarancji

w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie

Najwiêcej pytañ konsumentów

chodzenia odpowiedzialnoci jest za-

warów takich jak ubrania, obuwie,

dzeniu takiej niezgodnoci w termi-

tel. 4623845

dotyczy problemów z reklamacj¹ to-

z fili¹ w Lenicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

sprzêt RTV, AGD, czyli artyku³ów

czêsto kupowanych. Problemy mog¹
wynikaæ z wyboru niekorzystnego

dla konsumentów trybu reklamacyj-

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

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich

nego. Nie na ka¿dy towar mamy

gwarancjê  ka¿dy jednak mo¿e-

my reklamowaæ. Z kolei fakt, ¿e

mamy gwarancjê nie znaczy, ze mu-

simy z niej korzystaæ. W przypadku

gdy konsument posiada gwarancjê -

tel. 4612225

ma zawsze prawo wyboru, z którego

e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

trybu reklamacyjnego chce skorzystaæ.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1

Zatem towar mo¿emy reklamo-

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

waæ  powo³uj¹c siê na niezgodnoæ towaru z umow¹ lub powo³uj¹c siê na warunki gwarancji.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych

Niezgodnoæ towaru z umow¹ ozna-

w Zawadzkiem

cza, ¿e:

tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

-

jakiego jest zwykle u¿ywany,
-

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem

towar nie nadaje siê do celu, do
jego w³aciwoci nie odpowiadaj¹

w³aciwociom cechuj¹cym towar tego

tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

w Strzelcach Opolskie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich

e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

szczególnoci uwzglêdnia siê zapew-

nienia wyra¿one w oznakowaniu to-

w³aciwoci towaru, w tym tak¿e

terminu, w jakim towar maje zachowaæ).

Sprzedaj¹cy ponosi odpowie-

dzialnoæ za niezgodnoæ towaru z

umow¹ tylko wtedy, gdy niezgod-

noæ ta wystêpowa³a w chwili wy-

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

dania towaru.

w Strzelcach Opolskich

Sprzedawca odpowiada za nie-

tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637

cza, ¿e sprzedawca ma równie¿ obo-

wi¹zek zwrotu kosztów poniesio-

nych przez kupuj¹cego, w szczególnoci kosztów demonta¿u, dostarcze-

nownego zamontowania i uruchomie-

nia). S¹ to podstawowe uprawnienia
konsumenta. Prawo wyboru miêdzy
napraw¹ a wymian¹ rzeczy przys³u-

daniu reklamacji nie mo¿e ¿¹daæ od
razu zwrotu gotówki.

Tylko szczególnych przypad-

Podstawowym warunkiem do-

w nabytej rzeczy. Jednak, w odró¿-

nieniu od niezgodnoci towaru z

umow¹, jest instytucj¹ umown¹.

Gwarancji mo¿e udzieliæ sprzedaw-

ca lub producent rzeczy, ale udzielaæ

kosztów (przy ocenie nadmiernoci

kosztów uwzglêdnia siê wartoæ towaru zgodnego z umow¹ oraz rodzaj

i stopieñ stwierdzonej niezgodnoci,
a tak¿e bierze siê pod uwagê niedo-

godnoci, na jakie narazi³by kupuj¹cego taki sposób zaspokojenia),

sprzedawca nie zdo³a naprawiæ

albo wymieniæ rzeczy w odpowiednim
czasie (przy okreleniu odpowiednie-

go czasu naprawy lub wymiany

uwzglêdnia siê rodzaj towaru i cel jego
nabycia),

naprawa albo wymiana nara¿a-

godnoci.

kowaæ siê do ¿¹dania konsumenta

w terminie 14 dni. Je¿eli nie uczyni
tego, uwa¿a siê, ¿e uzna³ roszczenia
uzasadnione.

mencie gwarancyjnym swobodnie,
d³ugoæ okresu gwarancji na dany to-

war okrela ten kto udziela gwarancji

(gwarant), w ramach gwarancji naj-

czêciej spotykan¹ form¹ zaspoko-

Sprzedawca udzielaj¹cy gwaran-

konkretnej sytuacji decyduje sam

cji wydaje kupuj¹cemu wraz z towaKonsument mo¿e skorzystaæ z

miana, o sposobie zaspokojenia w
gwarant.

Gwarancjê otrzymujemy najczê-

ciej przy zakupach przedmiotów

dwóch mo¿liwoci i nale¿y dobrze

trwa³ego u¿ytku, na przyk³ad sprzê-

padku wybraæ:

wyra¿onym na pimie zobowi¹za-

siê zastanowiæ co w ka¿dym przyreklamowaæ towar konsumpcyj-

umow¹

-

reklamowaæ towar konsumpcyj-

W przypadku gdy konsument

naprawa albo wymiana s¹ nie-

kszta³tuje treæ gwarancji w doku-

jenia roszczeñ jest naprawa lub wy-

wybierze np. korzystanie z gwaran-

mo¿liwe lub wymagaj¹ nadmiernych

gwaranta udzielenie gwarancji nie jest

udzielono ¿adnej gwarancji) gwarant

jej nie musi  gwarancja udzielana

jest dobrowolnie

uzyska³

Ma to miejsce, gdy:

za

noci w przypadku ujawnienia wady

ny na podstawie gwarancji jeli tak¹

kach konsument mo¿e od umowy

konsumenta

mentowi dochodzenie odpowiedzial-

ny w zwi¹zku z niezgodnoci¹ z

sprzedawcy. Konsument przy sk³a-

3.

producent ), roszczenia kieruje siê do

obowi¹zkowe (s¹ towary, na które nie

-

guje konsumentowi i jest wi¹¿¹ce dla

2.

Gwarancja, obok instytucji niezgod-

narzêdziem umo¿liwiaj¹cym konsu-

noci towaru z umow¹, jest drugim

rem dokument gwarancyjny.

nia, robocizny, materia³ów oraz po-

Sprzedawca ma obowi¹zek ustosun-

wydania towaru (w przypadku rze-

byæ krótszy ni¿ jeden rok).

Szkolno-Wycho-wawczy w Lenicy

odp³atnoæ naprawy i wymiany ozna-

menta przed up³ywem dwóch lat od

przez strony skrócony, ale nie mo¿e

Specjalny Orodek

prawê albo wymianê na nowy (nie-

³aby kupuj¹cego na znaczne niedo-

czy u¿ywanych okres ten mo¿e byæ

e-mail: zsskadlub@wp.pl

nego z umow¹ przez nieodp³atn¹ na-

zgodnoæ towaru z umow¹ w przy-

padku stwierdzenia jej przez konsu-

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS

ru konsumpcyjnego do stanu zgod-

1.

towar nie odpowiada oczekiwa-

waru lub reklamie, odnosz¹ce siê do

tel. 4613026

od sprzedawcy doprowadzenia towa-

niom dotycz¹cym towaru tego rodza-

ju, opartym na sk³adanych publicznie

centa lub jego przedstawiciela (w

e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

wyst¹pienia niezgodnoci towaru z

umow¹ konsument mo¿e domagaæ siê

odst¹piæ lub ¿¹daæ obni¿enia ceny.

zapewnieniach sprzedawcy, produ-

tel. 4613381, 4613901

nie dwóch miesiêcy. W przypadku

rodzaju,

-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

wiadomienie sprzedawcy o stwier-

cji - korzysta z niej w stosunku do tej
jednej, konkretnej usterki. W razie

tu elektronicznego. Gwarancja jest
niem gwaranta do bezp³atnego usu-

niêcia wad lub do wymiany na towar
niewadliwy, jeli wady ujawni¹ siê w

czasie trwania gwarancji. Gwarant

samo okrela zakres gwarancji, np.

liczbê napraw, warunki, w jakich

mo¿e byæ dokonana wymiana sprzêtu na nowy lub zwrot równowarto-

ci zap³aconej ceny, adresy serwisów.

W praktyce najczêciej gwarantem

ujawnienia siê w zakupionym towa-

jest producent (gwarancja fabryczna),

boru. W ka¿dym przypadku nale-

(gwarancja handlowa), a tak¿e impor-

nas korzystniejsze

siê okrelenie gwarancja do¿ywot-

z umow¹: odpowiada sprzedawca

tem marketingowym i ma nak³oniæ do

mocy prawa , istnieje 2 lata od wyda-

znaæ siê z warunkami gwarancji by

rze innej wady znów ma prawo wy-

¿y przeanalizowaæ co bêdzie dla
-

z tytu³u niezgodnoci towaru

o d p o wi e d z i a l n o  æ t a p o ws t a j e z
nia towaru, kupuj¹cy mo¿e ¿¹daæ

naprawy lub wymiany towaru na

nowy, a w dalszej kolejnoci mo¿e

mo¿e nim byæ równie¿ sprzedawca

ter lub hurtownik. Czasami spotyka

nia, taka gwarancja staje siê elemen-

zakupu. Warto jednak dobrze zaponie okaza³o siê, ¿e gwarant mo¿e naprawiaæ nam towar do skutku i póki

naprawia nie mo¿emy ¿¹daæ wymia-

¿¹daæ obni¿enia ceny lub odst¹pienia

ny na nowy towar lub w ogóle z nie-

stwierdzenia niezgodnoci konsu-

winno zale¿eæ tym, którzy kupuj¹

od umowy, w ci¹gu 2 miesiêcy od
ment powinien zawiadomiæ o tym
sprzedawcê, powstanie niezgodnoci

go zrezygnowaæ. Na gwarancji po-

drogi produkt, wymagaj¹cy specjali-

stycznej obs³ugi serwisowej. Posia-

w terminie 6 miesiêcy od sprzeda¿y

danie gwarancji umo¿liwia równie¿

nia³a w chwili wydania towaru.

wie 2 lat od zakupu  gdy termin

 domniemanie, i¿ niezgodnoæ ist-

z tytu³u gwarancji : odpowiada

ten, kto udzieli³ gwarancji czyli gwa-

czasem reklamacje towarów po up³y-

gwarancji jest d³u¿szy.

rant (w praktyce jest to najczêciej

Ma³gorzata P³aszczyk

po³o¿eniu, np. uniesienie piersi ku

powinny wykonywaæ badanie w te

tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

zowany jest program edukacyjny Ró¿owa wst¹¿eczka  przez nauczycieli

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe

chêcaæ do dzia³añ profilaktycznych. Do najwa¿niejszych nale¿y samobada-

tel. 4615261
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

tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich

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.

-

wci¹gniêcie, zaczerwienienie lub

gdy nie wystêpuj¹ ¿adne niepokoj¹-

tak¿e pomarañczowe jej zabarwienie,

niezbêdne we wczesnej diagnostyce

badanie piersi do lekarza, nawet,
ce zmiany. Pamiêtajmy równie¿, ¿e

-

wydzielina z brodawki sutkowej

jest wykonanie mammografii oraz

-

guzek lub stwardnienie w piersi,

wykonaæ przynajmniej raz w wieku

 surowicza lub zabarwiona krwi¹,

które ró¿ni siê konsystencj¹ od oto-

USG piersi. Mammografiê nale¿y

35  39 lat, co dwa lata powtarzaæ j¹

Rak piersi jest najczêstszym no-

paleniem tytoniu, a nawet stresem.

czenia,

w wieku 40  49 lat i co roku powy-

zwiêkszaæ zagro¿enie wyst¹pienia

pod pach¹.

zrobiæ po ukoñczeniu 20 roku ¿ycia.

gnozowany umiera. Rozwija siê prze-

pierwszej miesi¹czki, póny wiek

nienie lub zmiany skóry s¹ rakiem,

Wszystkie niezbêdne informacje

ci¹¿y ( po 35 roku ¿ycia ) lub jej

karskiego. Czasami s¹ to stany za-

*

-

Do innych czynników, mog¹cych

powiêkszenie wêz³ów ch³onnych

Oczywicie nie ka¿dy guzek, stward-

raka piersi nale¿y wczesny wiek

¿ej 50 roku ¿ycia. USG piersi warto

menopauzy, póny wiek pierwszej

zawsze jednak wymagaj¹ badania le-

mo¿na uzyskaæ:

wiekiem. Zdarza siê jednak i u kobiet

brak, a tak¿e brak lub krótki okres

palne lub nowotwory ³agodne, któ-

*

Do grupy podwy¿szonego ryzy-

Musimy pamiêtaæ, ¿e rak piersi jest

caniu siê w nowotwory z³oliwe.

ny, warunkiem jest rozpoznanie cho-

kich zmian chorobowych, mog¹cych

czas mamy nawet 90% szans na po-

ne jest prowadzenie systematycznej

stoæ zachorowañ wzrasta wraz z
zupe³nie m³odych.

tel. 4614528

zmarszczenie, wci¹gniêcie lub

zmiana koloru skóry piersi,

Ka¿dego roku atakuje 12 ty. Polek,

wa¿nie oko³o 50 roku ¿ycia, a czê-

w Strzelcach Opolskich

same dni ka¿dego miesi¹ca. Ponadto

raz w roku nale¿y zg³osiæ siê na

-

owrzodzenie brodawki sutkowej, a

RAKA PIERSI MO¯NA UNIKN¥Æ,
MO¯NA GO WYLECZYÆ
50% kobiet, u których zosta³ on zdia-

w Strzelcach Opolskich

Powiatowa Stacja Sanitarno -

nie piersi, zw³aszcza przez uczennice klas najstarszych.

wotworem wystêpuj¹cym u kobiet.

Komenda Powiatowa Policji

Epidemiologiczna

górze,

wraz z pielêgniarkami. Ma poszerzaæ nie tylko wiedzê teoretyczn¹, ale i za-

w Górze w. Anny

tel. 4639099

Od 2004 roku w szko³ach ponadgimanzjalnych powiatu strzeleckiego reali-

ka zalicza siê przede wszystkim ko-

biety, których najbli¿sze krewne (
matka, babcie, siostry, córki ) zachorowa³y na raka piersi. Pod sta³¹

kontrol¹ lekarza powinny byæ tak¿e
panie, u których ujawni³y siê inne

rodzaje nowotworów. Podwy¿szo-

ne ryzyko wi¹¿e siê równie¿ z wie-

kiem ( po 50 roku ¿ycia ), oty³o-

ci¹, stosowanie wysokot³uszczo-

wej diety, nadu¿ywanie alkoholu,

rych leczenie zapobiega przekszta³-

karmienia piersi¹.

W celu zaobserwowania wszel-

w bardzo du¿ym procencie uleczal-

roby we wczesnym stadium, a wów-

pojawiæ siê w obrêbie piersi niezbêd-

wrót do zdrowia. W du¿ej mierze

samokontroli piersi. Samobadanie

da kobieta powinna natychmiast zg³o-

szy od 20 roku ¿ycia, raz w miesi¹-

zale¿ to jednak od nas samych. Ka¿-

piersi nale¿y wykonywaæ, pocz¹w-

siæ siê do lekarza, gdy zaobserwuje

cu, najlepiej miêdzy 7 a 10 dniem

wotworu. Nale¿¹ do nich:

si¹czki. Kobiety, które przesz³y

objawy nasuwaj¹ce podejrzenie no-

zmiany w kszta³cie piersi lub ich

Centrala Starostwa Powiatowego

Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735

cyklu, liczonym od 1-go dnia mie-

okres przekwitania lub s¹ w ci¹¿y

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego

w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)

Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru

Tel. +48 77 4401700

i Gospodarki Nieruchomociami

Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury

Sekretariat Zarz¹du Powiatu

Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,

Fizycznej i Turystki

Tel. +48 77 4401703

745, 746, 747, 749.

Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.

Faks +48 77 4401701

Wydzia³ Architektoniczno  Budowlany

Wydzia³ Rolnictwa

Tel. wew.: 766, 767.

i Ochrony rodowiska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.

Tel. +48 77 4401756

Wydzia³ Organizacyjny

Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.

Wydzia³ Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych

Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,

Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu

Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,

758, 764

Tel. wew.:783, 784.

715, 716, 717, 718,719,720.

Zespó³ Kontroli

Wydzia³ Promocji Powiatu

Wydzia³ Finansowy

Tel. wew.: 775.

Tel. wew.: 713, 790, 791.

*

u lekarzy ginekologów,

w Poradni Chorób Piersi przy
Szpitalu Powiatowym w Strzel-

cach Op. nr tel. 4613291,

w Poradni Chorób Piersi przy
Wojewódzkim Szpitalu Onkolo-

gicznym

w

Opolu

4416001, 4416008.

nr

tel.

Pamiêtaj! Twoje zdrowie, uroda i

¿ycie jest w twoich rêkach!

Patrycja P³oszaj

PSSE w Strzelcach Opolskich

