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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

1. dla podstawowego sprzêtu kom-
puterowego, elektronicznego i
oprogramowania oraz poszczegól-
nych elementów s³u¿¹cych jego
uzasadnionej rozbudowie - 4,

2. dla specjalistycznego sprzêtu
komputerowego, elektronicznego
i oprogramowania oraz poszcze-
gólnych elementów s³u¿¹cych jego
uzasadnionej rozbudowie - 20,

3. dla specjalistycznych elektronicz-
nych urz¹dzeñ brajlowskich oraz
poszczególnych elementów s³u¿¹-
cych ich uzasadnionej rozbudowie
� 40,

4. dla urz¹dzeñ lektorskich � 14.
Do uzyskania dofinansowania nie-
zbêdny jest udzia³ w³asny, który w
zale¿no�ci od rodzaju przedmiotu
wynosi dla:
1. podstawowego sprzêtu kompute-

rowego, elektronicznego i opro-
gramowania oraz poszczególnych

Komputer dla Homera

elementów s³u¿¹cych jego uzasad-
nionej rozbudowie, w kwocie nie
mniejszej ni¿ 10% ceny jego za-
kupu,

2. specjalistycznego sprzêtu kompu-
terowego, elektronicznego i opro-
gramowania, oraz poszczegól-
nych elementów s³u¿¹cych ich
uzasadnionej rozbudowie, w kwo-
cie nie mniejszej ni¿ 2% ceny jego
zakupu,

3. specjalistycznych elektronicz-
nych urz¹dzeñ brajlowskich oraz
poszczególnych elementów s³u¿¹-
cych ich uzasadnionej rozbudo-
wie, w kwocie nie mniejszej ni¿
2% ceny jego zakupu,

4. urz¹dzeñ lektorskich, w kwocie
nie mniejszej ni¿ 7% ceny ich za-
kupu.

Wiêcej szczegó³ów znale�æ mo¿na na
stronie internetowej www.komputer-
dlahomera.pl

dok. ze str 3

Czarna lista obejmuje ponad 30 prak-
tyk uznawanych za nieuczciwe nie-
zale¿nie od okoliczno�ci. W jej sk³ad
wchodzi �parszywa dwunastka� prak-
tyk powszechnie znanych ze swojej
szkodliwo�ci dla konsumentów:
1. Reklama przynêta: zachêca kon-

sumenta do dokonania zakupów
u danego przedsiêbiorcy, rekla-
muj¹c produkt o bardzo niskiej
cenie, mimo braku odpowiednich
zapasów.

2. Fa³szywe �darmowe� oferty:
stwarzaj¹ fa³szywe wra¿enie dar-
mowych ofert, opisuj¹c produkt
jako �gratis�, �darmowy�, �bez-
p³atny� lub w podobny sposób,
je�li konsument musi ui�ciæ jak¹-
kolwiek inn¹ nale¿no�æ ni¿ nie-
unikniony koszt zwi¹zany z od-
powiedzi¹ na praktykê han-
dlow¹, odbiorem lub dostarcze-
niem produktu.

3. Bezpo�rednie wzywanie dzieci
do zakupu reklamowanego pro-
duktu (np. �kup ksi¹¿kê teraz�)
lub do nak³onienia ich rodziców
lub innych doros³ych, przy wy-
korzystaniu wp³ywu dzieci na
decyzje zakupowe tych osób, do
nabycia dla nich reklamowanych
produktów (np. �W³a�nie wysz³a
nowa kaseta wideo firmy Fondi
pt. »Alicja i jej magiczna ksi¹¿-
ka« - powiedz swojej mamie, by
kupi³a j¹ w najbli¿szym kiosku.�
Bezpo�rednie nak³anianie dzieci
jest zabronione w telewizji, a czar-
na lista rozszerza ten zakaz na
wszystkie masowe �rodki prze-
kazu, w tym przede wszystkim
na reklamê w Internecie.

4. Fa³szywe o�wiadczenia o w³a�ci-
wo�ciach leczniczych � od lecze-
nia alergii poprzez powstrzyma-
nie wypadania w³osów do dzia-
³ania odchudzaj¹cego.

5. Artyku³y sponsorowane: wyko-
rzystywanie tre�ci publicystycz-
nych w �rodkach masowego prze-
kazu w celu promocji produktu
w sytuacji, gdy przedsiêbiorca

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów informuje
W poprzednim numerze naszego dwutygodnika pisali�my o nowych przepi-
sach obowi¹zuj¹cych od 21 grudnia 2007 w ca³ej Unii Europejskiej, ogranicza-
j¹cych stosowanie nieuczciwych praktyk w stosunku do konsumentów. Dzi�
dodajemy wiêcej szczegó³ów.
Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych wzmacnia obowi¹zuj¹ce
normy UE w zakresie reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d i wyznacza nowe stan-
dardy unijne dotycz¹ce agresywnych praktyk handlowych, w tym nêkania,
przymusu oraz bezprawnego nacisku.
Czarna lista obejmuje ponad 30 praktyk uznawanych za nieuczciwe niezale¿-
nie od okoliczno�ci. W jej sk³ad wchodzi �parszywa dwunastka� praktyk
powszechnie znanych ze swojej szkodliwo�ci dla konsumentów:

�Parszywa dwunastka�
praktyk sprzedawców

zap³aci³ za tê promocjê, a nie jest
to wyra�nie zaznaczone.

6. Piramidy finansowe: systemy
promocyjne typu �piramida�, w
ramach których �wiadczenie jest
uzale¿nione przede wszystkim
od wprowadzenia innych konsu-
mentów do systemu, a nie od
sprzeda¿y lub konsumpcji pro-
duktów.

7. Wygrywanie nagród: stwarzanie
fa³szywego wra¿enia, ¿e konsu-
ment wygra³ nagrodê, podczas
gdy nie ma ¿adnych nagród lub
ubieganie siê o nagrodê jest uza-
le¿nione od zap³aty lub ponie-
sienia kosztów przez konsumen-
ta.

8. Wprowadzanie w b³¹d co do praw
konsumenta: prezentowanie
praw przys³uguj¹cych konsu-
mentom na mocy przepisów
prawnych jako cechy wyró¿nia-
j¹cej ofertê przedsiêbiorcy.

9. Ograniczone oferty: fa³szywe
twierdzenie, ¿e produkt bêdzie
dostêpny jedynie przez ograni-
czony czas, w celu pozbawienia
konsumentów mo¿liwo�ci �wia-
domego wyboru.

10. Jêzyk us³ug po sprzeda¿y: zobo-
wi¹zanie siê do zapewnienia kon-
sumentom us³ug po sprzeda¿y i
udostêpnienie takich us³ug jedy-
nie w innym jêzyku, bez wyra�-
nego poinformowania o tym kon-
sumenta przed zawarciem przez
niego transakcji.

11. Dostawa niezamówiona: ¿¹danie
natychmiastowej lub odroczonej
zap³aty za produkty b¹d� zwro-
tu lub przechowania produktów,
które zosta³y dostarczone przez
przedsiêbiorcê, ale nie zosta³y
zamówione przez konsumenta.

12. Gwarancje ogólnoeuropejskie
stwarzaj¹ce fa³szywe wra¿enie,
¿e us³ugi po sprzeda¿y dotycz¹-
ce danego produktu s¹ dostêpne
w innym pañstwie cz³onkow-
skim ni¿ to, w którym sprzeda-
no ten produkt.

Starosta Strzelecki informuje,
¿e w siedzibie

Starostwa Strzeleckiego
przy ul. Jordanowskiej nr 2,

na tablicy og³oszeñ
wywieszono wykaz

nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa
przeznaczonych do sprzeda¿y.

INFORMACJA

Co pewien czas zg³aszaj¹ siê do
nas osoby, które zosta³y oszukane
przez nieuczciwych sprzedawców do-
mowych filtrów do wody. Mechanizm
ich dzia³ania jest prosty. Dzwoni¹c,
podaj¹ siê za pracowników Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej, przedsiê-
biorstwa wodoci¹gowego, urzêdu mia-
sta, instytutu naukowego i umawiaj¹
siê na �badanie wody�, a klientów szu-
kaj¹ zw³aszcza w�ród osób starszych.
Rzekome �badanie wody� to pomiar
jej przewodno�ci w³a�ciwej, którego
wynik jest interpretowany tak, by
kupno filtru okaza³o siê konieczne. Tak
wiêc cyfry � 200, 500 czy 600 - uka-
zuj¹ce siê na ekranie pomiarowego
urz¹dzenia ZAWSZE � zdaniem
sprzedawców - wskazuj¹ na wysokie
zanieczyszczenie wody. To fa³sz.

Jaka jest prawda? Te warto�ci
kszta³tuj¹ siê znacznie poni¿ej nor-
my, przewidzianej dla przewodno�ci
wody na poziomie 2500 µS/cm (roz-
porz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jako�ci
wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi - Dz.U. z 2007 r. Nr 61.
poz. 417), choæ sprzedawcy filtrów
twierdz¹ zupe³nie inaczej. Powo³uj¹
siê przy tym na polskie lub europej-
skie normy? Nie wierzcie im � te nor-
my nie istniej¹.

To jeden sposób nabijania ludzi w
butelkê.

Kolejn¹ metod¹ �badania wody�
jest elektroliza polegaj¹ca na umiesz-
czeniu elektrod w wodzie i przepusz-
czeniu przez nie pr¹du, jako ¿e woda
jest przewodnikiem. Dochodzi wte-
dy do wytr¹cania siê soli zawartych
w wodzie, ¿elaza z elektrod i tworze-
nia siê brunatnego osadu. Po wykona-
niu tak obrazowych prezentacji akwi-
zytor stwierdza, ¿e woda zawiera sub-
stancje ropopochodne, metale ciê¿kie
czy w³ókna azbestu. Ale� ciê¿kie za-
trucie nam nie grozi, bo on ma w³a�nie
do sprzedania doskona³y filtr, oczy-
wi�cie po promocyjnej cenie, która i
tak mo¿e wynosiæ kilka tysiêcy z³o-
tych.

Jaka jest prawda? Elektroliza bu-
telkowanej wody mineralnej pocho-
dz¹cej z naturalnych �róde³, któr¹
mo¿na kupiæ w sklepie, daje podob-
ny lub nawet silniejszy efekt. Tak
przeprowadzane �badania wody� nie

NIE DAJMY SIÊ OSZUKAÆ!
Filtrowana woda nie znaczy zdrowsza

maj¹ nic wspólnego z analiz¹ jako�ci
wody. S¹ jedynie fa³szyw¹ reklam¹
filtrów do wody.

Do zadañ Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej nale¿y prowadzenie moni-
toringu jako�ci wody przeznaczonej
do spo¿ycia przez ludzi, a badania
prowadzone s¹ przez Laboratoria PIS
lub inne - o udokumentowanym sys-
temie jako�ci, prowadz¹ce badania za-
twierdzone przez Pañstwow¹ Inspek-
cjê Sanitarn¹. Ponadto Przedsiêbior-
stwa Wodoci¹gowo-Kanalizacyjne s¹
zobowi¹zane do prowadzenia we-
wnêtrznej kontroli jako�ci wody do-
starczanej konsumentom.

Laboratoria PIS posiadaj¹ nowo-
czesn¹ aparaturê obs³ugiwan¹ przez
wykwalifikowan¹ kadrê. Wiarygod-
no�æ wyników badañ wszystkich la-
boratoriów w województwie opol-
skim potwierdzaj¹ certyfikaty akre-
dytacji PCA. Poziom merytoryczny
badañ laboratoryjnych, potwierdzany
w badaniach porównawczych, w tym
miêdzynarodowych, w pe³ni odpo-
wiada standardom obowi¹zuj¹cym w
Unii Europejskiej.

O jako�ci wody w naszym po-
wiecie pisali�my nie tak dawno. Ale
przypomnijmy: do mieszkañców do-
starczana jest tylko woda spe³nia-
j¹ca lub warunkowo spe³niaj¹ca
(nie zagra¿a zdrowiu i ¿yciu ludzi)
wymagania w/w rozporz¹dzenia.
Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Strzelcach Opolskich
prowadzi sta³y nadzór nad jako�ci¹
wody dostarczanej do mieszkañców.

Je�li maj¹ Pañstwo w¹tpliwo�ci
co do jako�ci wody lub chcecie uchro-
niæ siê przed nierzetelnymi akwizy-
torami urz¹dzeñ do uzdatniania wody
- nale¿y siê zg³osiæ do Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Strzelcach Opolskich, dostawcy
us³ug wodoci¹gowych lub w³a�ciwe-
go wójta lub burmistrza.

Je¿eli ju¿ kto� decyduje siê na za-
stosowanie filtra - w nastêpnym ar-
tykule zostan¹ opisane rodzaje pro-
fesjonalnych filtrów oraz wp³yw
uzdatniania wody na jej jako�æ.

Tomasz Nabzdyjak
PSSE Strzelce Opolskie

tel: 077 44 00 325
www.pssestrzelce.pl

komunalna@pssestrzelce.pl


