
P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

Bêd¹c Rzecznikiem Konsumentów
szósty rok obserwujê, jak stale wzrasta
�wiadomo�æ konsumencka. Dziêki lek-
cjom w szko³ach �rednich na terenie
powiatu jak równie¿ akcjom dla osób
starszych mogê stwierdziæ, i¿ zjawisko
to wystêpuje w�ród osób w ka¿dym wie-
ku.

Gdy zaczyna³am pracê jako
Rzecznik bywa³o tak, i¿ w ci¹gu
dnia odwiedza³y mnie 2-3 osoby.
Obecnie tych osób jest 20 � 30, ko-
lejne dziesi¹tki osób dzwoni¹, pro-
sz¹c o poradê. Problemy konsumenc-
kie s¹ bardzo zró¿nicowane i dotycz¹
towarów i us³ug o ró¿nej warto�ci. S¹ to
zarówno sprawy reklamacji towarów �
np. odzie¿y, sprzêtu RTV i AGD, samo-
chodów, ¿ywno�ci jak i us³ug (tych jest
coraz wiêcej). Rzecznik zajmuje siê spra-
wami wszelkiego rodzaju us³ug � tele-
komunikacyjnych, budowlanych, ban-
kowych, ubezpieczeniowych etc. W
ka¿dym przypadku, w którym po jed-
nej stronie sporu znajduje siê konsument,
a po drugim przedsiêbiorca Rzecznik
mo¿e podejmowaæ interwencje. Dziêki
wiêkszej �wiadomo�ci konsumenckiej
podnosi siê jako�ci towarów i us³ug, gdy¿
konsumenci reaguj¹ na najdrobniejsze
problemy zwi¹zane z zakupionym to-
warem � np. inny odcieñ towaru ni¿
deklarowany, brak lub niedostateczna
ilo�æ kremu w rurce z kremem, brak
nale¿ytej informacji na towarze pozwa-
laj¹cej na korzystanie z niego zgodnie z
przeznaczeniem. Ka¿de zg³oszenie
problemu i interwencja Rzeczni-
ka powoduje, i¿ jako�æ towarów i
us³ug na terenie powiatu jest co-
raz lepsza.

Ostatni raport Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów dotyczy³
bezp³atnej pomocy powiatowych i miej-
skich rzeczników konsumentów

Jako�æ towarów i us³ug
w powiecie coraz lepsza

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje:

(25.10.2010). Blisko 350 tys. porad i
45 tys. interwencji u przedsiêbiorców w
obronie konsumentów to efekt pracy
rzeczników. W ubieg³ym roku miejscy i
powiatowi rzecznicy konsumentów
udzieli oko³o 350 tys. porad - kilkana-
�cie tysiêcy wiêcej ni¿ rok wcze�niej.
 Porady rzeczników odnosi³y siê najczê-
�ciej do sprzeda¿y obuwia, sprzêtu RTV
i AGD, wyposa¿enia wnêtrz oraz umów
sprzeda¿y telefonów komórkowych..
Nie brakowa³o te¿ porad dotycz¹cych
us³ug, zw³aszcza telekomunikacyjnych,
remontowo-budowlanych czy banko-
wych. Rzecznicy udzielali porad konsu-
mentom, którzy skar¿yli siê na opera-
torów z powodu d³ugotrwa³ej procedury
przenoszenia numerów. Ponadto szcze-
gólne niezadowolenie budzi³a kwestia
niedostatecznej jako�ci mobilnych us³ug
internetowych. W przypadku us³ug re-
montowo-budowlanych najwiêcej za-
strze¿eñ konsumenci mieli do niepra-
wid³owego wykonania, niedotrzymywa-
nia terminów oraz uchylania siê wyko-
nawców od usuwania wad i usterek zg³a-
szanych po ich wykonaniu.

Porady dotycz¹ce us³ug bankowych
dotyczy³y najczê�ciej przypadków
wprowadzania konsumentów w b³¹d co
do wysoko�ci oprocentowania i op³at
za prowadzenie rachunków, a tak¿e
oprocentowania, prowizji i dodatkowych
op³at za obs³ugê kredytów oraz bezpraw-
nego wpisywania do bazy nierzetelnych
d³u¿ników bankowych. Ponad tys. po-
rad dotyczy³o przedsiêbiorców, z któ-
rymi konsumenci zawarli umowy na
odleg³o�æ i poza lokalem przedsiêbior-
stwa, np. kupuj¹c towary i us³ugi za po-
�rednictwem Internetu. W przypadku
takich transakcji konsumenci maj¹ wiê-
cej praw ni¿ podczas standardowych
zakupów - przede wszystkim mog¹ zre-
zygnowaæ z zakupu w ci¹gu 10 dni od

momentu dostarczenia produktu lub za-
warcia umowy. W przypadku us³ug fi-
nansowych termin ten wynosi 14 dni
dla umów zawartych na odleg³o�æ. Sprze-
dawcy nie zawsze respektowali to pra-
wo. Przedmiotem transakcji na odle-
g³o�æ by³a sprzeda¿ sprzêtu AGD, umo-
wy abonamentowe telewizji cyfrowej i
kablowej, umowy telefoniczne, dostêpu
do internetu, sprzêt rehabilitacyjny
(lecznicze ko³dry, materace), a nawet
us³ugi remontowo-budowlane (wymiana
drzwi, okien).

W przypadku sporu konsument
- przedsiêbiorca, z regu³y bez in-
terwencji rzecznika s³absza stro-
na nie mo¿e wyegzekwowaæ przy-
s³uguj¹cych jej praw. Rzecznicy kon-
sumentów bardzo czêsto wystêpuj¹ do
przedsiêbiorców z wezwaniami w celu
wyja�nienia okoliczno�ci i polubowne-
go rozpatrzenia sporu. W ubieg³ym roku
korzystali z tej mo¿liwo�ci oko³o 45
tys. razy. Najczê�ciej w przypadku umów
sprzeda¿y - blisko 25 tys. kwestionuj¹c
m.in. jako�æ sprzedawanych towarów
oraz sposób rozpatrywania reklamacji.
Wyst¹pienia do przedsiêbiorców s¹ bar-
dzo skuteczn¹ metod¹ dzia³ania. Dane
ze sprawozdania pokazuj¹, ¿e wiêkszo�æ
wyst¹pieñ (ponad 60 proc.) koñczy³a
siê uwzglêdnieniem ¿¹dañ konsumentów
- w ca³o�ci lub co najmniej w zasadni-
czej czê�ci.

Rzecznicy s¹ pozytywnie odbierani
przez konsumentów i  jednocze�nie
ciesz¹ siê rosn¹cym zaufaniem przed-
siêbiorców. W efekcie ci ostatni coraz
czê�ciej nawi¹zuj¹ kontakty z rzeczni-
kami w celu polubownego rozwi¹zania
sporu lub porady w zwi¹zku z podejmo-
wanymi dzia³aniami przez nich wobec
konsumentów, np. pomoc w analizie
stosowanych wzorców umownych.

Ma³gorzata P³aszczyk

W powiecie strzeleckim zakoñczy-
³a siê akcja �Znicz 2010�. W jej trakcie
policjanci skontrolowali 334 kierowców,
zatrzymali 9 z nich pod wp³ywem alko-
holu oraz na³o¿yli 133 mandaty karne.

Na terenie powiatu strzeleckiego nad
bezpieczeñstwem w rejonach cmenta-
rzy, na drogach dojazdowych oraz na
g³ównych ci¹gach komunikacyjnych
czuwali strzeleccy  policjanci.

W trakcie akcji �Znicz 2010�  zg³o-
szono 10 kolizji, zatrzymano 9 kierow-
ców pod wp³ywem alkoholu.
Policjanci skontrolowali 334 kierowców,

Podsumowanie akcji
�Znicz 2010�

na³o¿yli 133 mandaty karne, sporz¹-
dzili 3 wnioski o ukaranie do s¹du, za-
trzymali 3 prawa jazdy oraz 18 dowo-
dów rejestracyjnych.

Policjantom zg³oszono równie¿ je-
den wypadek drogowy.

W Jemielnicy 1 listopada br. przed
11-t¹ 60-letnia mieszkanka tej gminy
na skrzy¿owaniu ulicy Le�nej ze Strze-
leck¹ nie ust¹pi³a pierwszeñstwa prze-
jazdu i wjecha³a w samochód osobowy.
Z obra¿eniami cia³a rowerzystka zosta-
³a przewieziona do szpitala.

Co siê stanie z odkrywk¹ w Be³chatowie po wstrzymaniu eksploatacji
wêgla? Na czym polega metoda awiohydroobsiewu? Jak krêci siê filmy
animowane? Jak pracuj¹ krosna tkackie? Na te i inne pytania znaj¹
odpowied� uczniowie LO im. Mieszka I � beneficjenci projektu �Partne-
rzy w nauce�.

W dniach 14-16 pa�dziernika grupa uczniów uczestnicz¹cych w projekcie �Part-
nerzy w nauce� wyjecha³a na trzydniow¹ wycieczkê do Sulejowa, £odzi i Tomaszo-
wa Mazowieckiego. Pierwszego dnia uczniowie zwiedzili kopalniê wêgla brunatnego
w Be³chatowie, a potem ze specjalnego tarasu widokowego ogl¹dali odkrywkê o
d³ugo�ci 8,5 km i szeroko�ci 3 km. Wjechali równie¿ na Górê Kamieñsk � czyli na
sztucznie usypane wzgórze na obszarze wcze�niej rekultywowanej odkrywki. Obec-
nie na jego szczycie znajduje siê 15 wiatraków dostarczaj¹cych 30 MW energii na
dobê (to tyle ile zu¿ywa w ci¹gu doby 200 tysiêczne miasto).
Drugiego dnia uczniowie pojechali zwiedzaæ £ód�. Wszyscy byli zaskoczeni tym,
jak piêknie wygl¹da po rewitalizacji teren by³ej fabryki w³ókienniczej Izraela Po-
znañskiego. Wiele mi³ych wspomnieñ z dzieciñstwa przywo³a³a wizyta w Muzeum
Bajki w Studiu Filmowym �Semafor�. Pani przewodnik obja�ni³a, na czym polega
technika animacji poklatkowej stosowanej przy produkcji filmów animowanych, a
nastêpnie oprowadzi³a uczestników wycieczki po ekspozycji, gdzie mo¿na by³o
zobaczyæ postaci z wiêkszo�ci bajek krêconych w �Semaforze� (³¹cznie z niezapo-
mnianym Misiem Uszatkiem).

Trzeciego dnia uczniowie zwiedzali zabytkowe opactwo pocysterskie w Sulejo-
wie oraz rezerwat �B³êkitne �ród³a� i skansen rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazo-
wieckim. Na terenie skansenu na ma³ej powierzchni zgromadzono bogate zbiory
zwi¹zane z histori¹, kultur¹ i tradycjami regionu. Szczególnie du¿e wra¿enie zrobi³
na wszystkich stary m³yn i bogata kolekcja kamieni m³yñskich.

Trzy dni minê³y szybko, wszyscy wrócili zadowoleni, pe³ni wra¿eñ i bogatsi o
nowe wiadomo�ci.

                                                                                   Beata Gratzke

Cudze chwalicie,
swego nie znacie...

�Pamiêtajcie o mnie w modlitwie
za ¿ycia i po mojej �mierci�, te s³owa
wypowiedziane przez wielkiego syna na-
szej ziemi sta³y siê inspiracj¹ do przy-
gotowania dnia papieskiego w naszej
szkole. Uroczyste rozpoczêcie mia³o
miejsce o godz. 9.00 w auli domu kate-
chetycznego, w czasie którego czyta-
nie ¿yciorysu Jana Paw³a II rozpoczê³a
P. Dyrektor naszej szko³y, kontynuacji
odczytania ¿yciorysu podjêli siê przed-
stawiciele klas, uczestnicz¹cych w inau-
guracji dnia papieskiego: I Th/ot , I Tot,
II Tm  wraz z pani¹ Ann¹ Dalibóg.

Na trzeciej lekcji w domu kateche-
tycznym spotka³y siê klasy: II Tek, II
Tet, IV TM. Zebranym uczniom przy-
bli¿ona zosta³a twórczo�æ Jana Paw³a
II, zatrzymali�my siê nad Tryptykiem
Rzymskim w interpretacji P.Rubika a
nastêpnie p. Ewa Nocoñ, p. Anna Dali-
bóg, p. A. Mainka odczyta³y fragmenty

Uczniów Dzieñ Papieski

tryptyku �Strumieñ�.
Lekcja czwarta to apel ca³kowicie

przygotowany przez uczennice kl. II
Tek, w sposób szczególny zaanga¿owa-
³y siê uczennice Boruta Marta, Raducka
Agata, Szymeczek Iwona, Gasz Krysty-
na, Dziewior Aneta, Puzik Sandra, Ja-
cek Michaela ( i Jej przepiêkne �Ave
Maria�), pozosta³e uczennice przygo-
towa³y oprawê muzyczn¹ spotkania.
Dekoracj¹ domu katechetycznego za-
jê³y siê: Roksana Banach, Patrycja Kal-
la, Anna Pawliczek. Tre�ci przekazane
w czasie apelu odzwierciedla³y wielko�æ
pontyfikatu Papie¿a Polaka. Zatrzyma-
li�my siê w domu rodzinnym Papie¿a,
nad grobem Jego Matki, nastêpnie zaj-
rzeli�my do Watykanu w dniu
16.10.2010 i ka¿dy z uczestnicz¹cych
w spotkaniu us³ysza³ radosne Habemus
Papam, przystanêli�my tak¿e nad do-
konaniami Papie¿a w czasie Jego pon-

tyfikatu, kiedy wskazywa³ nam jakimi
drogami d¹¿yæ ku �wiêto�ci. W apelu
uczestniczy³y kl. II Tek, IV Tek�a�, I
Tek �a�, I Ts.

Lekcja pi¹ta to spotkanie klas III
Tot �b�, III Tek �a�, które mia³y mo¿-
liwo�æ poznania Papie¿a, przedstawio-
nego przez Jego sekretarza Ks. Stani-
s³awa Dziwisza. Zebrani uczniowie zo-
baczyli fragmenty filmu ��wiadectwo�.
Szósta lekcja w domu katechetycznym
zgromadzi³a klasy  III Tek�b� , IV Tel,
IV Th by³ to najsmutniejszy moment
naszego spotkania, gdy¿ trzeba by³o nam
stan¹æ w prawdzie nad przemijaniem
ludzkiego ¿ycia. Uczniowie wys³uchali
Requem dla Jana Paw³a II, nastêpnie
zobaczyli film ukazuj¹cy odej�cie Pa-
pie¿a widziany oczyma dziennikarzy,
wys³uchali utworu �£zy Matki� w wy-
konaniu trêbaczy Ko�cio³a Mariackie-
go oraz ws³uchali siê w listy, które m³o-
dzi ludzie napisali do Papie¿a po Jego
�mierci. Ca³o�æ spotkania w domu kate-
chetycznym zakoñczy³o wspólne od-
�piewanie ulubionego utworu Papie¿a
�Barki�. W czasie ka¿dego spotkania
towarzyszy³ nam pokaz multimedialny
a stron¹ techniczna naszego spotkania
zajêli siê uczniowie kl. IV Tel.

Wieczorem uczniowie spotkali siê
na wspólnej z parafi¹ modlitwie ró¿añ-
cowej w intencji szybkiej beatyfikacji
Jana Paw³a II. Oprawê modlitwy ró¿añ-
cowej przygotowa³y uczennice: Nikola
Biela, Maria Sawrycka z kl. I Ts, Zuzan-
na Kaczmarczyk, Emilia Zimon z kl. I
F, Klaudia Gonsior, Agnieszka Chaliñ-
ska z II k/w1 oraz Monika Koszucka z
kl. IV Th.

Niech chwila refleksji nad postaci¹
Jana Paw³a II, nad Jego testamentem i
przes³aniem skierowanym do nas  po-
zwoli nam wprowadziæ w ¿ycie to co
pozostawi³ dla nas, aby nie by³y to tyl-
ko s³owa spisane na kartach ale wyryte
w naszych sercach.

Edyta Bem


