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Komputery im nie straszne
Z odwagą i szczerą chęcią zdobycia nowych umiejętności przystąpili do kursów
komputerowych seniorzy z gminy Brzeszcze. Zajęcia organizowane są przez Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej w Brzeszczach w ramach programu „Świadomy Konsument”.
Od połowy września do grudnia br.
podczas 82 dwugodzinnych spotkań (dla
5 grup liczących po ok. 15 osób) seniorzy
poznają podstawy obsługi komputera
z naciskiem na Internet. Znajdzie się też
czas na bardziej zawansowane, ale praktyczne zajęcia, jak: podstawowe operacje
w edytorze tekstu, odtwarzanie muzyki
i filmów, fotografia cyfrowa, portale społecznościowe w Internecie. Zajęcia odbywają się w Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach,
Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach, Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Brzeszczach oraz
Powiatowym Zespole nr 7 Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowicach.
– Nie po raz pierwszy prowadzę zajęcia dla osób starszych i muszę przyznać,
że przyjemnie pracuje się z tak zmotywowaną grupą – mówi Piotr Kolarczyk, nauczyciel informatyki w Powiatowym Zespole nr 7 Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowicach. – Na życzenie grupy kurs rozpoczęliśmy od podstaw
obsługi komputera, a docelowo chcemy,
by każdy uczestnik zajęć założył własne
internetowe konto pocztowe. Na początku chodziło o to, by przełamać niepewność w podejściu do pracy z komputerem. I to się już moim słuchaczom udało
– dodaje Piotr Kolarczyk.
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NWZCZ Stowarzyszenia

W czasie pierwszych zajęć seniorzy poznawali budowę komputera, oswajali się
z klawiaturą i myszką, pracowali z edytorem tekstu, uczyli się zapisywać wykonane prace na komputerze.
– Do tej pory bardzo rzadko miałem
do czynienia z komputerem. Tyle co mi
dzieci od czasu do czasu coś pokazały –
mówi pan Adam Król, uczestnik zajęć. –
Z niecierpliwością czekam na zajęcia, podczas których poznamy sposoby zgrywania i obróbki zdjęć na komputerze, bo to
mnie bardzo interesuje. Poza tym prowadzę jeszcze małą firmę, mam więc nadzieję, że po zakończeniu kursu będę mógł
wykorzystać komputer w działalności gospodarczej.
JB

Cena wody w najbliższym czasie nie spadnie

NA STRONIE 4

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Martyna Przybyło, Brzeszcze – nagroda

O programie „Świadomy Konsument” oraz o problematyce wysokich kosztów za
dostawę wody w gminie Brzeszcze rozmawiamy z Burmistrzem Brzeszcz Teresą
Jankowską.
Magazyn: Czy taki program jak „Świadomy Konsument”, poruszający problematykę praw konsumenta jest w gminie
potrzebny?
Teresa Jankowska, Burmistrz Brzeszcz:
Gratuluję Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarności Finansowej w Brzeszczach
opracowania programu „Świadomy Konsument”, szczęśliwego otrzymania dotacji

i konsekwencji w jego realizacji. Cieszę się,
że program swoją tematyką trafia w lukę
informacyjną. Mówimy o sobie, że jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym,
ale tak naprawdę nie posiadamy wiedzy
na temat praw i obowiązków konsumenta. Zachłystujemy się reklamami, dajemy
się zwieźć promocjom i akwizytorom,
c.d. na str. 3

Jakub Kołacz, Czechowice-Dziedzice – nagroda
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Porady konsumenckie

Nieuczciwe firmy
Wyłudzanie pieniędzy i danych osobowych jest częstym sposobem na nielegalne
zarabianie pieniędzy. Niestety, ofiarami takich przestępstw są przeważnie ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Do naszego biura zgłosiła się Pani Joanna (imię i nazwisko do wiadomości redakcji), która mogła stać się ofiarą oszukańczej
firmy. Pani Joanna znalazła się w bardzo
trudnej sytuacji finansowej związanej
z utratą pracy. Po rezygnacji z usług opiekunki dla dziecka postanowiła sama zajmować się roczną córeczką. Każdy z nas nie narzeka na nadmiar gotówki, a cóż dopiero mówić o młodym małżeństwie na dorobku. Postanowiła poszukać pracy, którą mogłaby
wykonywać w zaciszu domowym i w ten sposób podreperować
budżet domowy. Zaczęła przeglądać zamieszczane w gazetach
liczne oferty pracy chałupniczej. Będąc osobą ostrożną skoncentrowała się na ofertach, w których nie było mowy o wstępnych
opłatach czy też kaucjach. Pozytywnym akcentem w ofercie firmy
MCK z Warszawy był fakt umieszczenia numeru telefonu, na który należało dzwonić w celu zawarcia umowy. Osoba reprezentująca firmę zapewniała o legalnej działalności i roztaczała wizję
bardzo dobrych zarobków, które można było uzyskać wypełniając
określoną ilość formularzy. Już w tym momencie powinno zapalić się czerwone światełko, gdyż kto w dobie dominacji komputerów odręcznie wypełnia formularze? Ten fakt nie wzbudził jednak u Pani Joanny żadnych zastrzeżeń, tym bardziej, że znowu
nie było mowy o żadnych należnościach finansowych, a z ust pani
reprezentującej firmę płynął sam miód. Na koniec rozmowy nadmieniła „o konieczności podpisania umowy, która zostanie niezwłocznie przesłana, gdyż rozumiemy trudną sytuację i chcemy
pomóc w jej rozwiązaniu”. Bardzo szybko pojawiła się poczta
z dokumentami do wypełnienia i poleceniami. Pani Joanna szczęśliwym zbiegiem okoliczności powiedziała o swojej pracy znajomej, która wcześniej korzystała z naszych porad. Zasugerowała
jej udanie się do naszego biura w celu sprawdzenia umowy. Nie-

stety umowa nosiła wszelkie znamiona oszustwa. Brakowało odpowiednich danych firmy,
takich jak: podanie siedziby firmy (zamiast
tego podano skrzynkę pocztową), brak Regonu, brak NIP-u. To wszystko wyklucza legalność umowy. Dodatkowo należało założyć konto we wskazanym banku – na przyszłe
przesyłanie zarobionych pieniędzy. Na przesłanych „dokumentach” trzeba było wypisać wszystkie dane osobowe: NIP, pesel,
adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego. Umowa ta stanowi kuriozum, gdyż nakłada na pracownika same obowiązki z możliwością rozwiązania jej przez pracodawcę w każdym momencie.
Był jeszcze jeden drobiazg – należało wpłacić 60 zł na sfinansowanie przesyłki i otrzymanie „prezentu” o wartości 100 zł. Próbowaliśmy bezskutecznie skontaktować się z podanym numerem
w celu wyjaśnienia wątpliwości. Telefon firmowy nie odpowiadał.
Odpowiedział natomiast telefon odpowiednich organów ścigania, gdzie zasięgnęliśmy informacji o firmie. Działalność firmy była
już znana organom ścigania, a pozyskane informacje utwierdziły
nas o słuszności naszego postępowania. „Firma” wyłudzała pieniądze i równie cenne dane osobowe, które następie odsprzedawała. Zmuszała do zakładania konta we wskazanym banku, co również nie było bezinteresowne.
Niestety, kiedy ludzie znajdują się w trudnej sytuacji i potrzebują pomocy, znajdują się inni, którzy wykorzystują dla swoich
celów naiwność i łatwowierność oczekujących pomocy. To bardzo smutne, ale niestety prawdziwe. Pani Joanna nie znalazła
nowego pracodawcy, ale ustrzegła się od niepotrzebnych wydatków i stresów. Po przeanalizowaniu przedstawionej sprawy
wniosek nasuwa się jeden: nie można wierzyć rewelacyjnym
ofertom! Wszystkie należy sprawdzić, zawsze warto przedstawić
swoją sytuację zaufanym osobom. W tym przypadku Pani Joanna została skierowana w odpowiednie miejsce, gdzie udzielono
jej pomocy. Zapraszamy do naszego punktu, gdzie wspólnie staramy się rozwiązywać problemy.
Prezes Oddziału Federacji Konsumentów w Brzeszczach
Piotr Potyka

OGŁOSZENIE
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków – Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarności Finansowej, na podstawie § 24 pkt 6
Statutu Uchwałą nr 01/09/Z/2009 r. z dnia 30 września 2009 r. wyznacza termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które
odbędzie się w dniu 05 listopada 2009 r. o godz. 14.30, w Brzeszczach, ul. A. Mickiewicza 6.
PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku zebrania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do organizacji społecznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
W przypadku braku quorum na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarności
Finansowej w I terminie, zostanie ono zwołane w II terminie tj. w dniu 05 listopada 2009 r. o godz. 15.00 i będzie podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych.
Zarząd Stowarzyszenia
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c.d. ze str. 1

Cena wody w najbliższym czasie nie spadnie
patrząc często na produkt lub usługę przez pryzmat ceny, ale
nie bacząc na jakość i trwałość, a także konsekwencje wynikające z nieprzeczytanych umów. Cieszę się, że grupami celowymi
programu są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
oraz seniorzy. Myślę, że młodzi ludzie nabędą wiedzę o tym, jak
w sposób dojrzały i odpowiedzialny dokonywać zakupów. Bardzo aktywnie w programie uczestniczą seniorzy. To ważne, gdyż
bardzo często czytamy i dowiadujemy się o zbyt wielkim zaufaniu osób starszych do sprzedawców. Po tym projekcie uczestnicy będą wyposażeni w wiedzę i narzędzia świadomego konsumenta.
Może miała Pani lub Pani bliscy jakieś problemy związane z nieudanymi zakupami. Czy może się pani nimi podzielić?
Ja nie mam jak na razie przykrych doświadczeń związanych
z nieudanymi zakupami i na szczęście nie musiałam szukać pomocy rzecznika konsumenta.
Natomiast Gmina Brzeszcze w 2005 r. złożyła wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie
postępowania antymonopolowego przeciw Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Tychach SA. We wniosku Gmina zarzuciła RPWiK m.in., że w koszty zakupu wody wliczono rażąco wysokie straty wody wynoszące 26 proc., w tym
straty wynikające z nielegalnego poboru. Wliczono też zbyt wysoką marżę zysku, mimo że nakłady inwestycyjne w wysokości
700 000 zł były niższe, niż odpis amortyzacyjny w wysokości
859 000 zł, a także założono zbyt wysoki wzrost kosztów pośrednich (materiały i środki chemiczne, usługi pozostałe, amortyzacja), który wynikał m.in. z eksploatacji nowych środków
transportu oraz koparek zakupionych w 2004 r. Urząd Gminy
argumentował, że wymiana taboru w jednym roku wydaje się
niecelowa ze względu na to, że nie został wzięty pod uwagę
interes konsumentów, ponieważ zakupy inwestycyjne winny
zmierzać do ograniczenia kosztów Przedsiębiorstwa, a nie ich
wzrostu. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
decyzją z dnia 3 lipca 2006 r. nie stwierdził stosowania przez
RPWiK w Tychach SA praktyk ograniczających konkurencję, polegających na nadużywaniu pozycji na rynku poprzez bezpośrednie narzucenie nadmiernie wygórowanych cen za dostawę
wody.
Podczas spotkań z seniorami w ramach programu „Świadomy Konsument” problem wysokich cen wody w gminie
Brzeszcze często jest podnoszony. Dlaczego ciągle tak dużo
płacimy za wodę?
Poziom ceny wody dostarczanej przez RPWiK Tychy odbiorcom na terenie gminy Brzeszcze jest determinowany
głównie przez cenę zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA. Aktualna cena zakupu wody
przez RPWiK z GPW wynosi 1,77 zł/ m3 netto. Z kolei aktualna cena dostawy wody na terenie gminy Brzeszcze jest o 47
proc. wyższa niż średnia cena wody w województwie śląskim,
która w I kwartale 2009 r. wynosiła 4,47 zł/m3 netto, natomiast aktualna cena odbioru ścieków na terenie Gminy
Brzeszcze jest o 10 proc. niższa niż średnia cena odbioru ścieków w województwie śląskim, która w I kwartale 2009 r. wynosiła 4,50 zł/m3 netto. Inne elementy wpływające na wysoki
poziom ceny wody, to m.in.: straty wody (różnica między ilością wody wtłoczonej do sieci, a ilością wody sprzedanej), zarówno powstające w wyniku wycieków z sieci wodociągowej,
jak i straty spowodowane błędnymi pomiarami i oszacowaniami poboru wody czy nielegalnymi przyłączami wodociągowymi.

Teresa Jankowska, Burmistrz Brzeszcz

Czy komunalizacja RPWiK w Tychach, co nastąpiło w tym
roku, i przejęcie części akcji przedsiębiorstwa przez gminę
Brzeszcze przełoży sie na obniżenie cen wody?
Niestety, przejęcie części akcji przedsiębiorstwa z pewnością
takiego efektu nie spowoduje. Do 18 października 2007 r. RPWiK
w Tychach SA było Spółką Skarbu Państwa, dlatego też Burmistrz miał obowiązek przeanalizowania poprawności wniosku
taryfowego, natomiast Rada Miejska opiniowała wysokość taryf.
Nie znajdowaliśmy błędów merytorycznych w przedstawianych
do zaopiniowania propozycjach cen taryf, natomiast nigdy nie
mogliśmy się pogodzić z wysokością cen wody, co odzwierciedlało się w głosowaniach Rady Miejskiej. Obecnie, jako przyszli
akcjonariusze możemy pracować nad większą racjonalizacją
i konsolidacją gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej
gminy, która posiada również znaczny majątek własny (oczyszczalnia ścieków, ok. 49 km sieci kanalizacji sanitarnej). Idealnych
rozwiązań jednak nie ma.
Czy gmina zamierza zamienić akcje na majątek (sieci wodociągowe, nieruchomości, urządzenia) na terenie gminy?
Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Brzeszcze
a Gminą Tychy, Gmina Brzeszcze ma możliwość przejęcia akcji
RPWiK Tychy stanowiących 4,94 % w kapitale zakładowym tej
spółki. Wartość kapitału własnego RPWiK Tychy według stanu
na dzień 31.12.2008 r. przypadająca na akcje, które zgodnie
z porozumieniem zostaną przekazane Gminie Brzeszcze wynosi
4,9 mln zł, tj. o 6,41 mln zł mniej niż wartość księgowa majątku
RPWiK Tychy zlokalizowanego na terenie Gminy Brzeszcze na
dzień 31.12.2008 r. To powoduje, iż przejęcie zorganizowanej
części przedsiębiorstwa prowadzącej działalność na terenie
Gminy Brzeszcze w zamian za umorzenie akcji wiązałoby się
z wydatkiem na poziomie 6,41 mln zł. Gminy Brzeszcze nie stać
w tym momencie na taki wydatek, ale w dalszym ciągu jesteśmy
zdeterminowani do uporządkowania instytucjonalnego gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy, dlatego też
w listopadzie na posiedzeniach Rady Miejskiej rozpoczynamy
dyskusję nad wyborem najlepszego dla naszej gminy scenariusza. To Rada Miejska podejmie decyzję o tym czy zamienimy
akcje na majątek.
Kiedy ceny wody zaczną w końcu spadać?
W najbliższej przyszłości nie należy się spodziewać tego, że
ceny wody spadną. Czekająca nas dyskusja nad wyborem scenariusza funkcjonowania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego ma doprowadzić do uporządkowania i racjonalizacji kosztów.
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Konkurs plastyczny rozstrzygnięty
Znamy już laureatów konkursu plastycznego „Jesteśmy w Unii – 5 lat”.
Na konkurs nadesłano blisko 50 prac.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych,
a tematyka prac miała nawiązywać do wizerunku Unii Europejskiej u dzieci. Jury, w skład którego weszli członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarności Finansowej miało twardy orzech
do zgryzienia. Ostatecznie postanowiono przyznać sześć nagród
oraz sześć wyróżnień. Nagrody otrzymali: Martyna Przybyło (kl. III
b SP 2 Brzeszcze), Wiktoria Elżbieciak (kl. III c SP 2 Brzeszcze), Paulina Spadek (kl. II c SP 2 Brzeszcze), Gabriela Michta (kl. I b SP
Tychy), Jakub Kołacz (kl. V a SP 4 Czechowice-Dziedzice) oraz Angelika Zych (kl. VI b SP 21 Rybnik). Z kolei z wyróżnień cieszyli się:
Małgorzata Rudnicka (kl. II c SP 2 Brzeszcze), Bartłomiej Golec (kl.
IV SP 4 Czechowice-Dziedzice), Miłosz Dzida (kl. V SP 4 Czecho-

wice-Dziedzice), Paulina Dyl (kl. IV b SP 21 Rybnik), Jakub Radecki (SP 21 Rybnik) oraz Kinga Radecka (kl. I a SP 21 Rybnik).
Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali plecaki, pióra,
długopisy i okolicznościowe dyplomy, które ufundowało Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z siedzibą w Sopocie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej z Brzeszcz. Pozostali
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.
Organizatorem konkursu „Jesteśmy w Unii – 5 lat” było Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej, a partnerem
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych z siedzibą w Sopocie.
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Małgorzata Rudnicka 2c
Martyna Przybyło
3b
Wiktoria Elżbieciak
3c
Paulina Spadek
2c
Gabriela Michta
1b
Jakub Kołacz
5a
Bartłomiej Golec
4
Miłosz Dzida
5
Angelika Zych
6b
Paulina Dyl
4b
Jakub Radecki		
Kinga Radecka
1a

SP 2 Brzeszcze
SP 2 Brzeszcze
SP 2 Brzeszcze
SP 2 Brzeszcze
SP Tychy
SP 4 Czechowice
SP 4 Czechowice
SP 4 Czechowice
SP 21 Rybnik
SP 21 Rybnik
SP 21 Rybnik
SP 21 Rybnik

Paulina Spadek, Brzeszcze – nagroda
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Jakub Radecki, Rybnik – wyróżnienie

Angelika Zych, Rybnik – nagroda

Paulina Dyl, Rybnik – wyróżnienie
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