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Dzi� Internet to w³a�ciwie ko-
nieczno�æ. Coraz wiêcej polskich ro-
dzin korzysta z sieci: 40 procent ma
do niej dostêp, natomiast komputer
ma 50 procent gospodarstw domo-
wych - wynika z �Diagnozy spo³ecz-
nej 2007�.

Ka¿da gmina w powiecie strze-
leckim ma w³asn¹ oficjaln¹ stronê in-
ternetow¹, a coraz czê�ciej równie¿
poszczególne so³ectwa siêgaj¹ po taki
sposób pokazania siê. Czasem jest
to inicjatywa lokalnych liderów, np.
cz³onków Stowarzyszenia Odnowy
Wsi, czasem - internetowe strony
miejscowo�ci to wynik pasji poje-
dynczych osób.

Jedn¹ z najm³odszych jest
www.staniszczemale.pl, czyli stro-
na Staniszcz Ma³ych, utworzona z
inicjatywy Stowarzyszenia Odnowy
Wsi, jedn¹ z najstarszych � www.za-
lesie.k-k.pl, która w tym roku obcho-
dzi³a ju¿ 5-lecie!

Wioski w Internecie

Powody tworzenia interneto-
wych stron s¹ bardzo ró¿ne: do pasji
zawodowych (tej zawdziêczamy np.
historiê Suchej) po... nudê, do czego
przyznaje siê jeden z autorów (rocz-
nik 1988, uczeñ ZSTI w Gliwicach):
�Wszystko zaczê³o siê 20 marca 2005
r., wtedy z nudów zrobi³em moj¹
pierwsz¹ prywatn¹ stronê interne-
tow¹. Od tego czasu wiele siê zmieni-
³o, zmieni³a siê w jedn¹ z najwiêk-
szych stron publicznych w okolicy
dotycz¹cej wiosek�.

Je�li do tego dodamy strony dru-
¿yn sportowych, szkó³ czy OSP, plus
oczywi�cie parafie i informacje o so-
³ectwach zamieszczone na oficjalnych
stronach gmin � powstanie ca³kiem
spora baza wiadomo�ci.

Gdzie zatem warto zajrzeæ?

Oto lista adresów, zapewne dale-
ko niepe³na, ale bêdziemy wdziêcz-
ni, je�li podzielicie siê Pañstwo z
nami dodatkowymi informacjami: w
miarê ich nap³ywu bêdziemy uzupe³-
niaæ listê na stronie internetowej po-
wiatu (informacje prosimy nadsy³aæ
pod adresem:
pp@powiatstrzelecki.pl).

www.wioski.com.pl � to autor tej
strony przyznawa³ siê do nudy (o
czym wy¿ej), a w tej chwili znajduj¹
siê na niej informacje dotycz¹ce 15
wiosek, w tym trzech z terenu po-
wiatu strzeleckiego: B³otnicy Strze-
leckiej, Centawy i P³u¿nicy Wlk; po-
zosta³e usytuowane s¹ w wojewódz-
twie �l¹skim

www.goraswanny.yoyo.pl
gora-sw-anny-republika.pl
www.swanna.pl
www.ga.com.pl/miasta.htm
(zdjêcia z góry �w. Anny i okolic)
www.zalesie.k-k.pl
www.suchelany.com
www.kadlub.com
www.zedowice.zaw.net.pl
www.darek.phi.pl/sucha (od stycz-
nia tego roku funkcjonuje jako Ofi-
cjalny Serwis Internetowy Wsi Su-
cha)
www.suchau.prv.pl (tu mo¿na zna-
le�æ odno�niki: Sucha w Internecie)
http://gasiorowice.ovh.org
www.niezdrowice.com
(strona w trakcie budowy)
http:/kalinowice.webpark.pl

Spo�ród wielu stron, na których pu-
blikowane s¹ archiwalne zdjêcia i wi-
dokówki polecam stronê Stowarzy-
szenia Wratislaviae Amicis:
wroclaw.hydral.com.pl

Informujemy, ¿e na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich (BIP.Po-
wiat.Strzelecki.pl) opublikowa-
ne zosta³o og³oszenie o nabo-
rze na wolne stanowisko urzêd-
nicze w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Opolskich � Wy-
dzia³ Dróg Powiatowych.
Og³oszenie zosta³o równie¿ wy-
wieszone na tablicy og³oszeñ w
siedzibie urzêdu.

Wszelkie informacje dotycz¹-
ce prodecury naboru oraz
warunków zatrudnienia

udzielane s¹ równie¿
telefonicznie

� nr tel. 077 4401757.

Informacji przedmiotowych
udziela P. Agata Mrózek.

Praca
w Starostwie

W przypadku sk³adania reklama-
cji z tytu³u niezgodno�ci towaru z
umow¹ w pierwszej kolejno�ci kon-
sument mo¿e ¿¹daæ naprawy towaru
albo  wymiany na nowy egzemplarz.

Zgodnie z dyrektyw¹ naprawa
albo wymiana powinna zostaæ doko-
nana w rozs¹dnym czasie i nie po-
winna powodowaæ istotnej niedogod-
no�ci dla konsumenta, z uwzglêdnie-
niem charakteru towarów i celów za-
kupu. W praktyce kolejne naprawy
tego samego towaru nie zawsze maj¹
sens, bo towar czê�ciej jest w serwi-
sie ni¿ jest u¿ywany przez konsu-
menta.

Gdy nie mo¿na odpowiednio na-
prawiæ albo wymieniæ towaru to kon-
sument ma prawo do stosownej ob-
ni¿ki ceny lub  odst¹pienia od umo-
wy.
Gwarancja jest nieodp³atnym zobo-
wi¹zaniem sprzedawcy lub produ-
centa do naprawy lub wymiany to-
waru, który nie spe³nia warunków
okre�lonych w o�wiadczeniu gwaran-
cyjnym lub reklamie.

Akty prawne na poziomie euro-
pejskim i krajowym stawiaj¹ tylko
kilka wymagañ w stosunku do doku-
mentów gwarancyjnych. W prakty-
ce zapisy gwarancji stanowi¹ dosko-
na³y test sprawdzaj¹cy podej�cie da-
nego przedsiêbiorcy do klienta. Gwa-
rancja napisana jasnym jêzykiem i za-
wieraj¹ca konkretne informacje �wiad-
czy o dba³o�ci o klienta.

Gwarancja powinna wskazywaæ
co najmniej: dane oraz adres gwaran-
ta, zakres terytorialny.

Przepisy prawa ani na poziomie
europejskim, ani na szczeblu krajo-
wym nie pos³uguj¹ siê pojêciem gwa-
rancji europejskiej. Termin jest sto-
sowany obrocie, dlatego zarówno
prawnicy, jak i konsumenci, czy
sprzedawcy ró¿nie go interpretuj¹.
Gwarancj¹ europejsk¹ najczê�ciej na-
zywa siê taki dokument gwarancyj-
ny, w którym zapisany jest zakres
terytorialny wa¿no�ci tego zobowi¹-
zania. Je�li obszar ten jest ograniczo-
ny do Europy to potocznie nazywa
siê to gwarancj¹ europejsk¹. Nato-
miast zdarza siê, ¿e producent roz-
szerza swoje zobowi¹zanie do reali-
zowania roszczeñ konsumentów do
dowolnego kraju �wiata i wtedy mówi
siê o miêdzynarodowej gwarancji.

Zapewnienia gwaranta o mo¿li-
wo�ci oddania towaru do naprawy w
dowolnym kraju mog¹ okazaæ siê jed-
nak iluzoryczne, je¿eli gwarant nie
wskaza³ konkretnych serwisów, do
których mo¿emy siê zg³osiæ. Po ujaw-
nieniu siê usterki bêdziemy musieli
ponownie kontaktowaæ siê ze sprze-
dawc¹, aby ustaliæ dane adresowe ser-
wisu.

Kolejny problem pojawia siê, gdy
gwarant zapewnia, ¿e towar mo¿na
wymieniæ w ka¿dym kraju w autory-
zowanym serwisie danej marki. Wie-
lu konsumentów skar¿y siê, ¿e kon-
kretne punkty naprawy nie uznaj¹
gwarancji wystawionej przez przed-
stawiciela marki z zagranicy. Problem
ten wynika z organizacji dzia³alno�ci
poszczególnych firm.

Podsumowuj¹c, pamiêtajmy,

¿eby sprawdziæ w momencie zaku-
pu w dokumencie gwarancyjnym, czy
widnieje tam konkretna nazwa ser-
wisu, adres, telefon. Je�li zapisy s¹
ogólne to mo¿na poprosiæ sprzedaw-
cê o doprecyzowanie danej informa-
cji.

Sprzedawca odpowiada za nie-
zgodno�æ towaru z umow¹, która ist-
nia³a w momencie dostawy/zakupu
towaru i ujawni³a siê w ci¹gu 2 lat od
dnia dostawy. Wyj¹tkowo odpowie-
dzialno�æ sprzedawcy za rzeczy
u¿ywane mo¿e byæ ograniczona do 1
roku.
Je�li dochodzimy swoich praw na
podstawie gwarancji, to musimy
sprawdziæ w dokumencie gwarancyj-
nym okres jej wa¿no�ci. Gwarant
móg³ ustaliæ dowolnie d³ugi termin, w
którym ponosi odpowiedzialno�æ za
produkt.

Niektóre pañstwa cz³onkowskie,
jak Polska, wprowadzi³y przepis, i¿
w celu skorzystania ze swojego pra-
wa do reklamacji musimy powiado-
miæ sprzedawcê o wadzie w okresie
dwóch miesiêcy od daty, kiedy od-
kryli�my brak zgodno�ci towaru z
umow¹.

Zdarza siê, ¿e podczas �sza³u za-
kupów�  zakupimy towar, który po
krótkim czasie przestaje nam siê po-
dobaæ, nie jest to jednak produkt wa-
dliwy. Czasami do takich wniosków
dochodzimy dopiero po powrocie z
zagranicznych czy polskich wakacji.
Wtedy chcieliby�my odzyskaæ nasze
pieni¹dze i oddaæ towar.

Niestety w krajach cz³onkow-
skich Unii Europejskiej sprzedawca
nie jest zobowi¹zany do przyjêcia
towaru wolnego od wad i zwrotu za-
p³aconej ceny. Jednak sprzedawca, w
trosce o klienta, mo¿e przychyliæ siê
do naszej pro�by. Dlatego trzeba w
momencie zakupu zapytaæ, czy ist-
nieje mo¿liwo�æ zwrotu towaru. Je-
�li uzyskamy pozytywn¹ odpo-
wied�, to koniecznie nale¿y to po-
twierdziæ pisemnie np. na paragonie.
Sprzedawcy zagraniczni w trosce o
klienta czêsto przyjmuj¹ zwroty to-
waru, jednak w �wietle prawa nie s¹
do tego zobowi¹zani.

Dlatego dokonujmy rozwa¿nych
wyborów i starajmy nie poddawaæ
siê sugestiom sprzedawców podczas
urlopu.

Zatem udanych przemy�lanych
wakacyjnych zakupów.

Ma³gorzata P³aszczyk
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

WAKACYJNE ZAKUPY
na urlopie w Polsce i UE
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Z okazji �wiêta Policji w imieniu Rady
i Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego

¿yczymy wszystkim pracownikom Komendy Powiatowej
wiele pomy�lno�ci w ¿yciu osobistym
oraz sukcesów na niwie zawodowej.

Niech ta odpowiedzialna praca bêdzie zawsze powodem
do rado�ci z mo¿liwo�ci niesienia pomocy drugiemu cz³owiekowi.

Henryk Bartoszek
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

Józef Swaczyna
Starosta Strzelecki

Waldemar Gaida
Wicestarosta Strzelecki


