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S T R Z E L E C K I

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Umowy zawierane poza lokalem
przedsiêbiorstwa
Odwiedziny akwizytora w domu,

-

wyjazdy po³¹czone z mo¿liwoci¹

-

potrzeby zakupu okrelonego dobra,
porównania oferty rynkowej, a czasami brak nam doæ asertywnoci, aby
stanowczo odmówiæ. W wielu przy-

miotu umowy do równowartoci
10 EURO,
-

prace budowlane,

-

dotycz¹ce nieruchomoci, z wy-

-

ubezpieczenia, w tym o cz³on-

³¹czeniem us³ug remontowych,

kostwo w otwartych funduszach

padkach nawet nie wiemy, kto z prawnego punktu widzenia jest sprzedawc¹, a wobec tego - do kogo kiero-

emerytalnych, oraz reasekuracji,
-

t wa w f unduszach powi erni -

szanse w takiej rozgrywce, a co za

pozycji prawnej konsumenta, stwo-

czych i inwestycyjnych.
Na mo c y u s t a wy p r z e d s i ê b i o r c a
przed zawarciem umowy jest zo-

rzy³y potrzebê ustawowej regulacji
takiej metody zawierania umów. Zosta³y one okrelone w ustawie z dnia

dotycz¹ce papierów wartociowych oraz jednostek uczestnic-

waæ swoje roszczenia. Nierówne

tym idzie koniecznoæ wzmocnienia

odst¹pieniu, z oznaczeniem swo-

powszechnie zawierane w drob-

jego imienia i nazwiska( nazwy)
oraz adresem zamieszkania( sie-

codziennego, o wartoci przed-

kle jestemy zaskoczeni, nie mamy

bowi¹zany:
-

okazaæ dokument potwierdzaj¹cy prowadzenie dzia³alnoci go-

2 marca 2000 r. o ochronie niektórych

spodarczej oraz dokument to¿-

praw konsumentów oraz odpowie-

samoci. W razie zawierania

dzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹

umów w imieniu przedsiêbiorcy

przez produkt niebezpieczny (Dz. U.

zawieraj¹cy umowê okazuje po-

Nr 22, poz. 271). Spod zakresu za-

nadto dokument potwierdzaj¹cy

stosowania ustawy wy³¹czono umo-

dziby);
-

obowi¹zany jest tak¿e wrêczyæ

Do¿ynki gminy Strzelce Opolskie

Dziewkowice 2004
Program Uroczystoci :

2.10.2004r. Sobota

17.30



zespó³ BIESIADNICY

18.00



kabaret ECHO PRÓSZKOWA

20.00



zabawa taneczna

tel. 462 18 10

BETONIARZ

KAD£UB
SIERONIOWICE

BRUKARZ

STRZELCE OP.

DYSPOZYTOR

PIOTRÓWKA

dzaj¹ce jej datê i rodzaj oraz

FRYZJER - STYLISTA

STRZELCE OP.

KIEROWCA KAT.C+E

ZA GRANIC¥

uprawnienie - przys³uguje mu pra-

KIEROWCA KAT.C+E

KRAJ

wo odst¹pienia od zawartej umo-

KIEROWCA KAT.C+E

przedmiot wiadczenia i cenê.
Konsument zosta³ natomiast
wyposa¿ony w jedno nadzwyczajne

wy w terminie 10 dni. Termin ten
ulega wyd³u¿eniu do trzech miesiêcy
w przypadku niepoinformowania o
takim uprawnieniu konsumenta. W
celu skorzystania z tego uprawnienia
konsument musi z³o¿yæ owiadczenie na pimie.
Ustawa zawiera równie¿ waru-

p.Karol Pig³o)

KRAJ
STRZELCE OP.

- wykszt.rednie kierunkowe
- wykszt.kierunkowe

K R AWCOWA

STRZELCE OP.

MECH. MASZYN

KRAPKOWI CE

MECHANIK SAM.

STRZELCE OP.

WID£OWYCH;

Mo¿na odbieraæ
wnioski
na stypendia

PCPR w Strzelcach Opolskich
- informuje, i¿ od 17.09.04 w siedzibie Centrum przy ul. B. Chrobrego 5, w godzinach urzêdowania mo¿na pobieraæ dla studentów

mgr FARMACJI

STRZELCE OP.

MONTER WI¥ZEK

DYLAKI,
KRAPKOWI CE

WODN.-KANAL I CO

STRZELCE OP.

- dowiadczenie

STRZELCE OP.

- wykszt.zawodowe;
- 5lat sta¿u pracy;

OPERAT. KOPARKI;
MONTER

KIEROWCA

CUKIERNIK

STRZELCE OP.

- zawodowe  kierunkowe

PIELÊGNIARKA

STRZELCE OP.

-wykszt.rednie kierunkowe

mu Operacyjnego Rozwoju Regio-

PIELÊGNIARKI,
STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie

przemarsz korowodu do¿ynkowego na boisko

14.30



16.30



czêæ oficjalna : wrêczenie nagród i dyplomów dla so³ectw oraz laureatów konkursów gminnych

17.00



wystêp uczniów PSP z Dziewkowic, kabaretu TOLEK
oraz zespo³u BIESIADNICY

18.00



kabaret BAYER

20.00



zabawa taneczna z zespo³em SZAFIR

szu Spo³ecznego oraz ze rodków
bud¿etu pañstwa.

program dla dzieci, * bufet : specja³y kuchni l¹skiej, polowej,
myliwskiej, * wystawa koron ¿niwnych

edukacyjnych dla osób z rodzin
w trudnej sytuacji rodzinnej, o dochodzie do 504 z³ na osobê.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WG. ZLECEÑ
OPOLE
I

OKOLICE

PRACOWNIK
DS.HANDLU

- praca na wysokoci
- znajomoæ bran¿y budowlanej

- wykszt.wy¿sze;
Z AWA D Z K I E

-prawo jazdy kat.B;
- znajomoæ j.ang. mile widziana

PRACOWNIK
FIZYCZNY

O skupie
interwencyjnym
Dnia 30 wrzenie 2004 roku

leckie i Agencja Rynku Rolnego

(wykopy pod kablami)

PIOTRÓWKA

PRZEDST. HAND.

OKOLICE

SEKRETARKA

PIOTRÓWKA

i j.niemiecki w stopniu dobrym;

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

(Hurtownia Armatury

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.,

STOLARZ

STRZELCE OP.

- ureg. stos. do s³u¿by wojsk.

DO GWINTÓW

RASZOWA

szanie uczestnictwa w terminie do

LUSARZ-SPAWACZ

ZDZIESZOWICE

TRAKTORZYSTA

STRZELCE OP.

28.09 2004 roku

pod nr tel.

- wykszta³cenie rednie

SZLIFIERZ

nych prosimy o telefoniczne zg³a-

4639090 wew. 224 lub 148.

- wykszt.min.rednie;
- 2lata sta¿u pracy;

ne dla rolników nt. zasad w sku-

zainteresowa-

- j.angielski

- obs³. komp.; - znajomoæ kadr

Sanitarnej STOÑ)

pie interwencyjnym zbó¿.

- wykszt.rednie;
- mile widziane dowiadczenie

organizuj¹ spotkanie informacyj-

Wszystkich
i inne atrakcje

DEKARZA
PRACOW. BUDOW.

Krótko mówi¹c  chodzi tu o
stypendia na wyrównanie szans

o godzinie 10.00 Starostwo Strze* weso³e miasteczko, * atrakcyjna loteria fantowa, * specjalny

- dowiadczenie

³ania 2.2 Zintegrowanego Progra-

na rok 2004/2005 - w ramach Dzia-



koncert Parafialnej Orkiestry Dêtej z Dziewkowic

WOJ. OPOLSKIE

PIEKARZ

13.15



- uprawnienia;

WODNO-KANAL.;

PO£O¯NE

16.00

Z AWA D Z K I E

GIPSIARZ; MALARZ

POMOCNIK

kabaret TOLEK

- rozró¿nianie kolorów

MURARZ-TYNKARZ

rodków Europejskiego Fundu-



- wykszta³cenie wy¿sze
- wykszt.min.zawodowe;

URARZ; TYNKARZ;

Nabo¿eñstwo w Kociele Parafialnym pod wezwaniem

15.30

- prawo jazdy

MONT. URZ¥DZEÑ



wystêp artystyczny przedszkolaków

- wykszta³cenie kierunkowe

- upr.na wózek wid³owy
SZYMISZÓW

13.00



- rok sta¿u pracy; -w.kwalifikacji

- wykszt. zawodowe lub rednie;

MECHANIK SAM.

nalnego wspó³finansowanego ze

15.00

-upr. na ADR

KOSMETYCZKA

¿enie, ¿e konsumentowi wolno od-

Dariusz Steñko

- dowiadczenie
- dow. w transp. miêdzynarod.

(Us³ugi Transportowe

MECH. WÓZKÓW

czonej sumy (odstêpne).

- obs³uga komputera;

-upr. na ADR

nek, i¿ niedopuszczalne jest zastrze-

st¹piæ od umowy za zap³at¹ ozna-

- dowiadczenie mile widziane

-j.angielski

zbiórka uczestników i goci na Placu Klasztornym

uroczyste rozpoczêcie do¿ynek : przywitanie goci oraz

WYMAGANIA

OCZEKIWANIA

P R A C O D AW C Y:

i j.niemiecki w stopniu dobrym



przemówienia okolicznociowe

PRACY

BLACHARZ SAM.

12.30

w. Joachima i Anny

MIEJSCE

STANOWISKO

dzenie zawarcia umowy, stwier-

wnioski o przyznanie stypendium

3.10.2004r. Niedziela

ul. Gogoliñska 2 a,

47-100 Strzelce Opolskie

konsumentowi pisemne potwier-

swoje umocowanie;

wy:

POWIATOWY URZ¥D PRACY

umowy w terminie dziesiêciu dni
i wrêczyæ wzór owiadczenia o

nych bie¿¹cych sprawach ¿ycia

stosowan¹ technik¹ sprzeda¿y. Zwy-

poinformowaæ konsumenta na
pimie o prawie odst¹pienia od

mieszkania konsumenta,

dokonania zakupu s¹ coraz czêciej

mo¿liwoci zastanowienia siê co do

-

przez sprzedawcê do miejsca za-

publiczne prezentacje, spotkania promocyjne czy atrakcyjne finansowo

sprzeda¿y artyku³ów spo¿ywczych dostarczanych okresowo

miejscu pracy, nagabywanie na ulicy,

OFERTY PRACY

- dowiadczenie

