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zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

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. 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

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 Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych
Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,
715, 716, 717, 718,719,720.
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.: 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.

Oko³o 40% spraw realizowanych
przeze mnie spraw konsumenckich
dotyczy us³ug. S¹ to g³ównie us³ugi
remontowo-budowlane. Kwestia do-
chodzenia praw konsumentów wy-
nikaj¹cych z zamawianych us³ug jest
szczególnie trudna, gdy konsumenci
nie posiadaj¹ stosowych umów i
wszelkie sprawy  z us³ugodawcami
omawiaj¹ ustnie, bez  jakichkolwiek
potwierdzeñ pisemnych . Bez ko-
nieczno�ci korzystania us³ug trudno
wyobraziæ sobie nasze codzienne
¿ycie. Dlatego warto zadbaæ o swoje
interesy, by unikn¹æ problemów z
nierzetelnym wykonawc¹. Zamawia-
j¹c us³ugê najczê�ciej zawieramy
umowê o dzie³o lub znacznie rzadziej
zlecenie. Z umow¹ o dzie³o mamy do
czynienia wtedy, gdy wynikiem jej
realizacji jest co� materialnego (dzie-
³o). Przyjmuj¹cy zamówienie zobo-
wi¹zuje siê wykonaæ oznaczone dzie-
³o, a zamawiaj¹cy ma zap³aciæ wyna-
grodzenie. Ten rezultat czyli owo
dzie³o powinien byæ okre�lony w
umowie. Rezultatem mo¿e byæ: wy-
remontowana ³azienka, upranie
spodni w pralni (w efekcie powstaj¹
�czyste� spodnie), pomalowanie
mieszkania (czyste �ciany w wybra-
nym przez nas kolorze), wyleczenie
zêbów, monta¿ okien lub drzwi (za-
montowane okna), naprawa pralki
czy samochodu (sprawne urz¹dze-
nie) Konsumenci zamawiaj¹c us³ugi
mog¹ zawrzeæ jeden z dwóch rodza-
jów umów o dzie³o.

Pierwszy rodzaj to zamawianie
dzie³a, bêd¹cego rzecz¹ ruchom¹.
Przyk³adem mo¿e byæ wykonanie
dzie³a w postaci mebli na zamówie-
nie. Taka umowa podlega w pierw-
szej kolejno�ci przepisom o sprze-
da¿y konsumenckiej, a nastêpnie
przepisom dotycz¹cym umowy o
dzie³o, za� us³ugodawca ma takie
same prawa i obowi¹zki wzglêdem
konsumenta, jak sprzedawca. Je¿eli
przedmiotem umowy o dzie³o jest
rezultat nie bêd¹cy rzecz¹ ru-
chom¹ (np. pomalowanie �cian,
czyszczenie ubrania, strzy¿enie w³o-
sów), zastosowanie znajd¹ przepisy
kodeksu cywilnego dotycz¹ce umo-
wy o dzie³o. W obu przypadkach
wykonawca odpowiada za dzie³o
oraz jego ewentualne wady i sprzecz-
ne z przepisami jest powo³ywanie siê
przez niego, ¿e konsument dzie³o
�odebra³� i nie wniós³ zastrze¿eñ.
Zawsze wa¿ne jest bardzo dok³adne
spisanie warunków umowy. Sam musi
zadbaæ o swoje prawa, musi byæ
ostro¿ny, dok³adnie zapoznaæ siê z
warunkami umowy, a przede
wszystkim doprowadziæ do ich
utrwalenia na pi�mie, co ma najistot-
niejsze znaczenie dla ewentualnego
dowodzenia nieprawid³owo�ci w
wykonaniu umowy. Co robiæ by jak
najlepiej zabezpieczyæ swoje intere-
sy w takich sytuacjach? Z pewno-
�ci¹ ryzyko problemów z nierzetel-
nymi wykonawcami us³ug ograniczy-
my poprzez:
* Staranny wybór wykonawcy �
szukajmy ekipy lub firmy, której efek-
ty pracy mogli�my zobaczyæ osobi-
�cie lub któr¹ polecaj¹ nasi znajomi.
Zasiêgnijmy jêzyka u przyjació³, któ-
rzy niedawno remontowali mieszka-

Jak poradziæ sobie
z fachowcami,

czyli US£UGI bez problemów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

nie czy budowali dom - na ogó³ s¹ w
stanie poleciæ rzetelnych wykonaw-
ców lub wskazaæ tych niesolidnych,
których nale¿y omijaæ. Maj¹c na
uwadze konieczno�æ ewentualnych
reklamacji us³ug warto te¿ wybieraæ
firmê, której siedziba jest niedaleko
naszego miejsca zamieszkania.
* Zwracanie uwagi na zachowa-
nie wykonawców - pewne zachowa-
nia potencjalnych wykonawców re-
montu powinny budziæ nasze w¹t-
pliwo�ci. np. niechêæ zawarcia pisem-
nej umowy, opory przed wystawie-
niem rachunku czy faktury za us³ugi.
Podejrzenia mo¿e budziæ tak¿e nie-
chêæ do okre�lenia terminu wykona-
nia us³ugi oraz brak zgody na jakie-
kolwiek kary umowne. A tak¿e ¿¹da-
nie wysokiej zaliczki na poczet us³u-
gi.
* Spisanie umowy - umowa mo¿e
byæ zawarta ustnie lub na pi�mie, jed-
nak gdy warto�æ umowy przekracza
2 tys. z³otych, powinna byæ potwier-
dzona pisemnie. Pisemna forma umo-
wy przydatna jest tak¿e na wypa-
dek nieporozumieñ i sporów
z wykonawcami i zawsze warto j¹
zawrzeæ a wykonawcom, którzy nie
chc¹ siê na ni¹ zgodziæ nie zlecaæ
wykonania us³ugi. Im bardziej szcze-
gó³ow¹ spiszemy umowê tym ³atwiej
nam bêdzie przy dochodzeniu swo-
ich roszczeñ na wypadek problemów
z wykonaniem us³ugi. Dobrze jest
gdy umowa zawiera:
* nazwy stron umowy
* dok³adny zakres umowy - wy-

konanie jakich us³ug obejmuje
* zakres odpowiedzialno�ci wyko-

nawcy i zwolnienia z odpowie-
dzialno�ci

* wysoko�æ wynagrodzenia za
wykonanie us³ugi lub kosztorys

* informacja o sposobie zap³aty,
wyp³acania zaliczek

* informacja o sposobie ostatecz-
nego rozliczenia, terminie i for-
mie zap³aty

* data wykonania zlecenia
* data i forma odbioru us³ugi
* informacje o tym, z jakich mate-

ria³ów korzysta wykonawca - z
w³asnych czy powierzonych
przez klienta

* kary umowne - za nieterminowe
wykonanie us³ugi, za niestaranne
wykonanie us³ugi, za zerwanie
umowy, za zniszczenie powie-
rzonych materia³ów oraz inne
uszkodzenia spowodowane
przez wykonawcê

* informacja o warunkach i zakre-
sie gwarancji na wykonan¹ us³u-
gê (wykonawca nie musi nam daæ
gwarancji, nawet jak jej nie da za
us³ugê odpowiada na podstawie
przepisów ogólnych prawa cy-
wilnego)

Umowa jest efektem umówienia siê
dwóch stron, spisanymi uzgodnienia-
mi i jej postanowienia winny byæ
przez strony przestrzegane
Czêsto wykonawca dysponuje w³a-
snymi wzorami umów, ale pamiêtaj-
my - tre�æ ka¿dej umowy mo¿na
uzgodniæ, a na umowê podsuwan¹
przez wykonawcê nie musimy siê
wcale godziæ.

Ma³gorzata P³aszczyk

Prowadz¹c samochód ,czasem
spotykamy innych u¿ytkowników
dróg, którzy zachowuj¹ siê dziwnie.
Czêsto ich nieprawid³owe prowadze-
nie samochodu przypisujemy niedo-
uczeniu czy brawurze. Uruchamiamy
my�lenie: � niedzielny kierowca�,
�baba za kierownic¹�  itp.
Warto siê jednak zastanowiæ czy nie
mamy do czynienia z osoba nie-
trze�w¹ lub bêd¹c¹ pod wp³ywem
leków czy narkotyków.
Jak rozpoznaæ nietrze�wego kie-
rowcê?
* przekracza linie na jezdni lub

wrêcz jedzie niew³a�ciwa stron¹
jezdni.

* robi bardzo szerokie zakrêty
* jedzie bardzo powoli
* zatrzymuje siê lub hamuje gwa³-

townie i bez powodu
* jedzie nierównym tempem
* powoli reaguje na sytuacje na dro-

dze
* jest nadmiernie pobudliwy, prze-

klina, wymachuje rêkoma
* jedzie biernie za jakim� pojazdem
* skrêca ostro i/lub tam gdzie jest

zakaz wjazdu
* jedzie bez �wiate³, kierunkowska-

zów
Je�li jedziesz przed nietrze�-

wym kierowc¹ � pozwól aby Ciebie
wymin¹³.
Je�li jest przed Tob¹ � utrzymuj od-
powiedni dystans.
Je�li zbli¿a siê do Ciebie � zatrzymaj
siê na poboczu i poczekaj a¿ odje-
dzie.

Powiadom policjê tak szybko, jak
to mo¿liwe, podaj¹c kolor i markê sa-
mochodu, numer rejestracyjny i kie-
runek, w którym nietrze�wy kierow-
ca zmierza.

Co mo¿esz zrobiæ aby uchroniæ
siebie i innych?
* Na uroczysto�ci, gdzie bêdzie
spo¿ywany alkohol najlepiej zawcza-
su wyznaczyæ kierowcê, który po-
wstrzyma siê od picia i odwiezie po-

Bezpiecznie dojedziesz - drog¹ woln¹ od u¿ywek (3)

Asertywne zachowania
abstynenckie dla kierowców

i pasa¿erów
zosta³ych biesiadników do domu.
* Je�li jeste� kierowc¹ pamiêtaj, ¿e
odpowiadasz za to, ¿eby pasa¿ero-
wie mieli pasy bezpieczeñstwa za-
piête. Nietrze�wy pasa¿er mo¿e nie
chcieæ ich zapi¹æ lub siedz¹c obok kie-
rowcy przeszkadzaæ ci w prowadze-
niu samochodu. Mo¿e niech siedzi z
ty³u?.
* Pij odpowiedzialnie- ogranicz siê
do jednej porcji standardowej alko-
holu na godzinê, rób d³u¿sze odstê-
py miedzy drinkami i odczekaj co
najmniej godzinê ( w zale¿no�ci ile
wypi³e�) po ostatnim drinku zanim
usi¹dziesz za kierownic.
* Poznaj swój limit � zanim poczu-
jesz, ¿e jeste� pijany, ju¿ na pewno
jeste�. Je¿eli wiesz, ¿e 3 porcje stan-
dardowe nie spowoduj¹ u ciebie  ju-
tro objawów abstynencyjnych, urwa-
nego filmu i kaca moralnego, to nieza-
le¿nie od tego, czy impreza trwa 3
godziny czy ca³¹ noc � trzymaj siê
tego limitu. Organizm sam ci mówi o
Twoich mo¿liwo�ciach i ogranicze-
niach. S£UCHAJ GO.
* Nie mieszaj alkoholu z lekami.
Alkohol wzmaga dzia³anie leków na-
sennych; w po³¹czeniu z lekami psy-
chotropowymi oraz antyhistamino-
wymi (leki na alergie, uczulenia) po-
têguje efekt uspokojenia, obni¿a zdol-
no�æ koordynacji ruchów; preparaty
przeciwwrzodowe znacznie zwiêk-
szaj¹ poziom alkoholu we krwi.

Je�li to Ty jeste� gospodarzem im-
prezy:
* Nie wywieraj nacisku na innych,
¿eby wznosili toasty; nie zmuszaj do
picia alkoholu
* Zaoferuj du¿o innych napojów
bez alkoholu
* Je¿eli go�cie pij¹ za du¿o, wezwij
taksówkê lub zorganizuj powrót z
trze�wym kierowc¹
Pamiêtaj! U¿ywki s¹ dla ludzi. Dla
ludzi doros³ych i odpowiedzial-
nych.

Krystyna Kowalska

zaprasza do udzia³u w trzyletnim projekcie, którego celem jest u³atwienie
wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w sekto-
rze rzemie�lniczym oraz rozwijanie �wiadomo�ci konieczno�ci ustawicznego
kszta³cenia dla zwiêkszenia konkurencyjno�ci na rynku. Jednym z elementów
projektu jest  wypracowanie systemu wspó³pracy miêdzy: rzemie�lnikami,
pracownikami, uczniami zasadniczych szkó³ zawodowych.
Udzia³ w projekcie daje niepowtarzaln¹ szansê na to aby
- posi¹�æ umiejêtno�æ pos³ugiwania siê komputerem oraz  wykorzystywania

zasobów internetowych do  podniesienia  konkurencyjno�ci firmy
- korzystaæ z baz danych oraz ofert kooperacyjnych z kraju i z zagranicy
- pozyskaæ wiedzê niezbêdn¹ do konkurencyjnego funkcjonowania firmy
- podnie�æ kwalifikacje w³a�cicieli zak³adów rzemie�lniczych

i ich  pracowników  oraz m³odzie¿y odbywaj¹cej praktykê w zak³adach
rzemie�lniczych

- pozyskaæ wiedzê na tematy ekonomiczne i marketingowe s³u¿¹ce
do sprawnego funkcjonowania firmy

Projekt przewiduje korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych.

Rzemie�lników, pracowników i uczniów zak³adów rzemie�lniczych za-
interesowanych nieodp³atnym udzia³em w pilota¿owym projekcie realizowa-
nym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, prosimy o kontakt:

Izba Gospodarcza ��l¹sk� Ul. S³owackiego 10,
45 � 364 Opole Tel. 077 453 84 83

Projekt realizowany przy udziale �rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
�Opolski E-Rzemie�lnik�


