Nr 3 LISTOPAD 2019

NA WALIZKACH
Pisząc projekt „NA WALIZKACH” marzyłam o tym,
by ocalić od zapomnienia opowieści z życia babci, dziadka
i starszej samotnej sąsiadki, tych ludzi, którzy przeżyli
wysiedlenie. Tak często my sami, młodzi, nasze dzieci,
wnuki, słuchamy dziadków, ale tak naprawdę „nie
słyszymy” co mówią. Nie zastanawiamy się nad wartością
tych rozmów… Ten projekt udowodnił, że warto
rozmawiać
i warto słuchać!
AKTION SAYBUSCH to tragiczny okres w życiu
tysięcy mieszkańców Żywiecczyzny, którzy w 1940r.
zostali przez Niemców wyrzuceni ze swych domów
i wywiezieni do Rzeszy. Projekt „NA WALIZKACH”
połączył pokolenie młodych ludzi, którzy przeprowadzili
wywiady z mieszkańcami Gilowic i Rychwałdu. Film
z owych spotkań złożył w całość doświadczony realizator
pan Dawid Wojtyła. Na podstawie rozmów powstał
scenariusz sztuki. Warsztaty teatralne przeprowadzone
zostały przez artystów – aktora Teatru Ludowego
w Krakowie Piotra Piechę i reżysera Macieja Pezdka.
Wszystko, co działo się wokoło projektu było magiczne,
pełne uczuć i wzruszeń. Na spotkaniach w szkołach
poruszany był temat AKTION SAYBUSCH. Ogłoszenie,
w którym poprosiłam mieszkańców o pożyczenie starych
walizek do sztuki spowodowało, że otrzymaliśmy
43 walizki.

Młodzi ludzie – nasi wspaniali aktorzy prawdziwie
zaangażowali się w tą opowieść. Zabrali „swoje” walizki,
aby na premierze 11 listopada sala GOK przepełniona po
brzegi tonęła w ciszy, skupieniu i łzach. Wśród walizek
starszych i nowszych, dotarła do nas prawdziwa perełka.
Wykonana z drewnianych desek, ciężka walizka z lat
40 tych. Oto nasza „KAPSUŁA CZASU”, do której włożone
zostały ważne materiały, płyty, filmy, książki, które mają
wpływ na ocalenie naszej kultury i historii Gminy
Gilowice, a równocześnie zostaną one udostępnianie
mieszkańcom i osobom zainteresowanym. Dziękuję
seniorom za opowieść ICH życia. Dziękuję cudownej
MŁODZIEŻY BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE – Z WAMI
TO MIAŁO SENS !!!
Projekt pn. „NA WALIZKACH” zrealizowany został
przez Gminę Gilowice - GOK Gilowice, Towarzystwo
Miłośników Gilowic przy współpracy z SP Gilowice
i SP Rychwałd w ramach programu „DZIAŁAJ LOKALNIE”
XI Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz
Żywieckiej Fundacji Rozwoju.
Gabriela Kolonko dyr GOK w Gilowicach
Zdjęcia archiw. GOK Gilowice

Dyżury redakcyjne:
W każdą środę od 12.00-13.00;
34-300 Żywiec, ul. Handlowa 5
tel. 33 475 44 77
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EKONOMIA SPOŁECZNA
Nie wiem, kto z obcego języka przetłumaczył
to pojęcie jako ekonomię, bo ekonomia to nauka, a to,
o czym niżej, jest twardą ekonomiką, co oznacza
finansowe zarządzanie określonym problemem
społecznym. Zarządzanie aktywnością mieszkańców
mających swoją zawodową działalność już poza sobą.
Ekonomia społeczne wedle definicji na zachód od Odry
nie ma nic wspólnego z utrzymywaniem domów opieki
i podobnych, także niezbędnych aktywności
komunalnych.To poważny problem, bo seniorów już jest
kilkanaście procent populacji, a ma być kilkadziesiąt. Na
ogół nie są już zatrudniani, mają swoje środki, swoje
pomysły, doświadczenie, wiedzę i… monotonię dnia
codziennego.. We Francji seniorzy tworzą sami sobie
liczące się organizacje niezależne, działające na korzyść
mieszkańców, które z czegoś muszą być finansowane.
Gmina pieniędzy nie ma, ale często ma
niewykorzystywany majątek i to jest sposób
na finansowanie tych, zgodnych z zadaniami
statutowymi samorządów, aktywności. Popularnym
narzędziem jest spółka komandytowa.

Jednym ze wspólników jest gmina wkładająca w aporcie
nieruchomość i nie ponosząca odpowiedzialności za
ewentualne straty organizacji, drugą organizacja
seniorów, która czerpie środki na swoją działalność
z wynajmu pomieszczeń, usług, aktywności. Organizacja
przyjmuje też zlecenia od własnego wspólnika,
prowadząc szkolenia, wykłady, udzielając porad
i konsultacji.
Miasto - właściciel nieruchomości, jest nadal jej
właścicielem, zastawia ją pod przyjmowane kredyty
bankowe
i póki spółka działa zgodnie z zadaniami
zawartymi w umowie , nie ma nic do gadania,
a organizacja załatwia wszystko, do czego jest
uprawniona. Organizuje bale sylwestrowe i nie tylko
sylwestrowe, imprezy sportowe i nie tylko sportowe,
zatrudniając pracowników i wolontariuszy, mieszając
w skomplikowanym życiu społecznym miejscowości
ku pożytkowi mieszkańców, szczególnie tych starszych,
urzędu i wizji przyszłości.
Co poddaję pod rozwagę naszym Włodarzom.
Piotr Topiński

Wielki Quiz na Żywca 2019
11 listopada 2019r. w świąteczne popołudnie
w Żywieckiej Fundacji Rozwoju odbyła się druga edycja
Quizu na Żywca. W ciekawy sposób można było wzbogacić
swoja wiedzę o Żywiecczyźnie. Zakres pytań dość szeroki, bo
obejmujący m. in. historię, geografię, przyrodę, ale i inne
dziedziny nauki oraz kultury regionu. Drużyny 3 i 4 osobowe
w ciągu 15-30 sekund musiały odpowiadać czasem na łatwe,
ale niekiedy na bardzo trudne pytania. Pytano m.in.
o przeciętną wagę noworodka na Żywiecczyźnie, ilość
kadencji Burmistrza Antoniego Szlagora, były też pytania
dotyczące rodu Habsburgów. Nie obyło się bez stresu
zawodników, którzy znosili go ze śmiechem.
Tegorocznymi zwycięzcami zostały Anna Zięba i Maria Zięba.

,,Nie ma na starość lepszego leku, niż
Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku"
11 lat… Założony z pasji i chęci robienie czegoś dla
innych ludzi. Jesteśmy, działamy i mamy coraz ciekawsze
plany. Działania nasze mają służyć szczytnym celom jak:
organizacja czasu wolnego, zmiana wizerunku człowieka
starszego w społeczeństwie, tworzeniu okazji
do aktywności. Potwierdzeniem popularność naszego
Uniwersytetu jest 142 członków i coraz szersza oferta
naszej działalności. Poszukujemy ciągle nowych form,
mogących zainteresować naszych ,,studentów".
Rokrocznie opracowujemy nowy program. Dużym
zainteresowaniem cieszą się cykliczne wykłady. Poruszają
one tematykę z różnych dziedzin. Wykłady warsztatowe
to kolejny sposób edukacji przeprowadzane w sekcjach:
- historycznej - prowadzone w Zamku Żywieckim;
- przyrodniczo - ogrodniczej - prowadzona przez leśnika,
ornitologa I architekta krajobrazu;
- artystycznej - malowanie obrazów na szkle;

Tekst Irena Chmura, zdjęcie Dawid Wojtyła

- medycznej - bliżej zdrowia : medycyna i profilaktyka.
Promujemy zdrowy styl życia poprzez aktywność
na zajęciach ruchowych, jakimi są gimnastyka dla
seniorów, qi-gong, taniec indywidualny, tenis, joga,
nordic-walking. Turystyka zachęca do wyjazdów
i pieszych wędrówek. Głód kultury zaspakajamy,
wyjeżdżając do teatrów, oper, teatrów muzycznych,
na koncerty. Umysł można wyostrzyć w sekcji brydżowej,
a głos na spotkaniu ,,Śpiewać każdy może". Jesteśmy
pełni radości i pozytywnych emocji. Łączy nas poczucie
wspólnoty. Zapraszamy w nasze szeregi.
Miejsce spotkań Klub Śrubka, ul. Grunwaldzka 13
Sekretariat działa 30 minut przed wykładem ogólnym.
strona internetowa: www.zywiecki3wiek.org
telefony:
prezes Krystyna Gasparska 723625869
wiceprezes Irena Wydra 661749405
Zofia Szumańska
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WYJĄTKOWE SZKOLENIE
„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Konfucjusz

W pięknym miejscu, w uroczym, królewskim Sandomierzu grupa seniorów,
która tworzy redakcję Biuletynu Senioralnego przeszła szkolenie warsztatowe.
Zespół redakcyjny przez trzy dni poznawał mocne i słabe strony zawodu
dziennikarza.

Jakub Marcjasz zapoznał nas z zasadami tworzenia tytułów, artykułów, wspólnie
wymyślaliśmy nagłówki dla newsów. Niektórzy stawiali na humor, inni na
kontrowersję, a jeszcze inni na rzeczową informację.

W wolnych chwilach zwiedzaliśmy, karmiliśmy gołębie i odwiedziliśmy rzecz jasna
ojca Mateusza

Rozpoczęliśmy od nauki przez kreatywną zabawę, którą prowadziła animatorka
Paulina Białek.

Spotkaliśmy się z księdzem Tomaszem Lisem - rzecznikiem Diecezji Sandomierskiej
i Redaktorem Naczelnym „Gościa Sandomierskiego”, a warsztat fotografii
komórkowej poprowadził „dobry duch” z Ośrodka Badania Przedsiębiorczości –
fotograf Wojtek Zych.

Dziękujemy Żywieckiej Fundacji Rozwoju za świetną okazję do zdobycia nowych
umiejętności, które pomogą nam w byciu rzetelnym dziennikarzem!

Zdjęcia i tekst Mariola i Janusz Zyzańscy
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Artysta posługujący się fotografią
Tekst napisany w danym języku, jest zrozumiały dla tych, którzy znają ten język.
Inaczej jest w przypadku fotografii. Ona swoją treścią może przemówić do każdego, kto
ją ogląda. Jej przekaz może być zrozumiały dla ludzi z różnych zakątków świata. Można
powiedzieć, ze fotografia w zrozumieniu rzeczywistości posiada wartość uniwersalną.
Znamy różnych fotografów. Są wśród nich zawodowcy i amatorzy, rzemieślnicy i artyści.
Tym ostatnim jest z pewnością mieszkający w Żywcu Mariusz Kubielas.
Alicja Dyduch: Mariuszu, wiele lat temu poznałam Ciebie jako ratownika Grupy
Beskidzkiej GOPR i wspaniałego instruktora narciarskiego. Ale dopiero dużo później
dowiedziałem się o Twoim niezwykłym talencie fotograficznym. Opowiedz jak się
zaczęła Twoja przygoda z fotografią?
Mariusz Kubielas: Moja przygoda z fotografią zaczęła się, gdy miałem 9 może 10 lat.
W Domu kultury Sokół uczestniczyłem w kilku kołach zainteresowań m.in.modelarskim
i radiotechnicznym. Jednak dopiero, gdy na kółku fotograficznym zobaczyłem jak
Foto: Cezary Chrzanowski
w czerwonym świetle na białym papierze powstaje obraz, poczułem magię chwili
i miejsca. Wkrótce na wycieczce zrobiłem pierwsze swoje zdjęcie. Była to zebra, której
obraz zobaczyłem, samodzielnie wywołując zdjęcie w ciemni. Zanim zostałem zapisany na kółko fotograficzne
o fotografii opowiadał mi mój wujek, doskonały fotograf amator. Z jego opowiadań wywnioskowałem, że kliszę po
wyjęciu z aparatu należy włożyć do wody. Wiedziałem również, że ma być ciemno. Schowałem się za wieszakiem
z ubraniami i włożyłem kliszę do garnka z wodą. Jednak zdjęcia nie powstały. Wtedy właśnie tata „dał za wygraną”
i zapisał mnie na wspomniane wcześniej kółko.
Fotografią żyłem potem już zawsze. Jednak było to głównie wykonywanie zdjęć, ponieważ nie miałem własnej
pracowni. Po ukończeniu szkoły średniej podróżowałem z przyjaciółmi autostopem i z tej podróży przywiozłem kilka
ciekawych filmów. Nie mając ciemni, nie wiedziałem co z nimi zrobić, ale odczuwałem potrzebę samodzielnego ich
wywołania. Wtedy mój przyjaciel z Żywca, Marek Pyka - obecnie wykładowca na Politechnice Krakowskiej - zabrał mnie
do ciemni i tam zrozumiałem, że fotografia jest moim przeznaczeniem. W ciemni spędzałem bardzo dużo czasu
nieustannie poprawiając własną technikę. Niebawem skończyłem szkołę geodezyjną w Krakowie, gdzie miałem styczność
z fotogrametrią czyli wykonywaniem map na podstawie fotografii. Miałem propozycje pracy w Krakowie, ale wolałem
wrócić do Żywca, gdzie pochłonęła mnie fotografia. Tutaj też, w klubie Śrubka w Domu Kultury prowadzonym
perfekcyjnie przez pana Włodzimierza Zwierzynę zostałem instruktorem. Wkrótce poznałem Pawła Cichockiego fotografa
z Krakowa, który przebywał czasowo w Żywcu. Miał on własną pracownię i był nie tylko doskonałym specjalistą techniki
fotograficznej, ale też mistrzem budowy obrazu. Wiele nauczyłem się od niego. W tym czasie prowadziłem zakład
fotograficzny. Zrobiłem kilka wystaw, brałem udział w kilku konkursach, miałem bardzo dużo zamówień, ale będąc
fotografem komercyjnym czułem, że brak mi czasu na działania artystyczne. Dlatego pewnego dnia przestałem być
fotografem - rzemieślnikiem, ale nie przestałem fotografować.
A.D. Fotografia przestaje być dla ciebie zawodem… i co dalej?
M.K. Nadszedł rok 2003. Wstąpiłem GOPR-u, pojechałem z kolegą Henrykiem Dyduchem do Szczyrku na jakieś
spotkanie. Na spotkaniu była dziennikarka, która zobaczyła mój wielki aparat fotograficzny i nawet nie wiem dlaczego,
napisała o mnie artykuł przedstawiając mnie jako człowieka z pasją: ratownika i fotografa. W tym samym roku nastąpił
przełom. Będąc w Norwegii spotkałem dwie dziewczyny z Jeleniej Góry zajmujące się fotografią. Od nich dowiedziałem
się, że w tym mieście jest znakomita Szkoła Fotografii. Gdy wróciłem do Żywca okazało się, że znam ludzi, którzy już tam
studiują i są tą szkołą zachwyceni. Postanowiłem rozpocząć tam naukę, ale niestety nabory były już zakończone. Dzięki
mojej koleżance Magdzie, która poinformowała wykładowców o mojej pasji pozwolono mi rozpocząć rok z opóźnieniem.
Wkrótce zostałem studentem i jak się okazało był to „strzał w dziesiątkę”. Szkołę ukończyłem z wynikiem celującym.
A.D. Jakie masz wspomnienia z tej szkoły?
M.K. Wspaniałym człowiekiem, którego spotkałem w tej szkole był Wojciech Zawadzki. Byłem i jestem do tej pory pod
wielkim wrażeniem, jak wspaniale prowadził z nami zajęcia. Zachwycał mnie sposób podawania tematu zajęć. On
otworzył we mnie zakopane gdzieś głęboko talenty. Zawsze mówił nam, że fotografia musi budzić emocje. Można ją
bronić słowami, ale właściwym jest, aby broniła się sama własnym obrazem. Właśnie w tej szkole zaczęła się moja
przygoda z Schulzem.
A.D. To bardzo interesujące. Opowiedz nam o tym.
M.K. Po roku nauki pojawiliśmy się w szkole po wakacjach. Wtedy Wojciech Zawadzki zapytał nas jakie fotografie
możemy pokazać . Ponieważ nic nie zadał, tylko nieliczni mogli się czymś pochwalić. Wtedy bardzo się zdenerwował
i powiedział, że zemsta profesorska będzie straszna. Nakazał, że mamy przeczytać „Sklepy cynamonowe” Brunona
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Schulza i zrobić ilustrację do tego dzieła. uczęszczałem do liceum
prozy Schulza nie było na liście lektur, ale czytałem ją, ponieważ
miałem genialnego polonistę - Michała Caputę, zaś moim kolegą był
Staszek Pyjas z którym wzajemnie podsuwaliśmy sobie cenne
lektury. Schulza kojarzyłem z pięknym ale i trudnym do
zrozumienia językiem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że można Go
nie rozumieć, ale wystarczy czuć… Gdy po latach wróciłem do
prozy mistrza z Drohobycza, odsłonił się przede mną świat nowych
doznań. Nie mogłem przerwać czytania. Rodziły się w mojej głowie
nowe pomysły a właściwie całe scenariusze. Wtedy w starym domu
na ulicy Brackiej z pożyczonymi gołębiami tworzyłem zadane
fotografie i zapisywałem nowe pomysły. Jednak wkrótce
zachorowałem, co uniemożliwiło mi oddanie prac w terminie. Gdy
wyzdrowiałem, pojawiłem się z moimi pracami u wykładowcy
Zawadzkiego, a ten po długiej przerwie oglądając fotografię
z zachwytem zapytał jak to zrobiłem. Po kilku dniach stało się coś
zaskakującego: zamówił dla siebie tę fotografię, co było dość
niezwykłe.
Szybko nadszedł czas, gdy trzeba było robić dyplom. Postanowiłem
kontynuować projekty związane z Schulzem. Wtedy Wojciech
Foto. Mariusz Kubielas Powidoki ptaka
Zawadzki powiedział, że moje pierwsze zdjęcie do Schulza jest
genialne, ale powiększenie zestawu dyplomowego o dalsze kilka
ujęć, to skok na głęboką wodę i spore ryzyko. Poradził mi, abym dobrze rozważył wybór tematu. Postanowiłem
spróbować. Moja praca pisemna była bardzo pracochłonna. Trochę za mało czasu zostawiłem na część praktyczną i tak
się stało, że nie zdążyłem na pierwszy dzień obrony prac licencjackich. Był to już drugi dzień trwającej dwa dni obrony.
Mój promotor gdy mnie zobaczył, był wściekły. Ale gdy zaczął przeglądać fotografie, złość szybko znikała. Na
podsumowanie obrony powiedział, że dostaję szóstkę, ponieważ komisja nie dysponuje siódemką. Z Wojciechem
Zawadzkim przyjaźniłem się przez wiele lat po skończeniu szkoły, aż do jego śmierci. Był zawsze dla mnie doradcą
i mentorem. W następnej szkole rozwinąłem projekt Schulza i tak powstała kolekcja nadal będąca zestawem otwartym.
Potem zaczęły się wystawy.
A.D. Wiele osób zajmuje się fotografią i są w tym dobrzy, ale rzadko kto potrafi zbudować taką scenografię oraz tak
jak Ty pracować światłem.
M.K. To mnie właśnie od nich odróżnia. Mogę nazwać się nie fotografem, ale raczej artystą posługującym się fotografią.
Są sceny które tworzę kilka dni. Wykorzystuję światło naturalne, które o określonej porze wpada np. przez zrobiony
przeze mnie otwór w dachu. Gdy światło jest idealne, zapisuję godzinę i w kolejnym dniu umawiam się z osobami
pozującymi o tej samej porze, w której dzień wcześniej dokonałem próby. To właściwie jest teatr jednej fotografii.
O stworzeniu przeze mnie takiego teatru napisał znawca historii fotografii Adam Sobota w artykule do pisma
artystycznego Format. Fotografia którą tworzę to fotografia inscenizowana lub inaczej teatralizowana.
A.D. Czy znasz ludzi, którzy patrzą na fotografowanie w podobny sposób?
M.K. Znam takich twórców . To na przykład Jacek Boczar - twórca wystawy: ,,Ilustracje bajek niewydanych”. To również
Wiesława Hołyńska - autorka cyklu fotografii „W stronę Wojtkiewicza”, z którą obecnie ściśle współpracuję, myśląc
o wspólnym projekcie inspirowanym poezją Bolesława Leśmiana.
A.D. Jakie są te plany?
M.K. Moje dotychczasowe fotografie są w kilku przypadkach cytatami z Schulza. Mam napisane kilkadziesiąt scenariuszy,
które chciałbym w najbliższym czasie zrealizować. Schulz był i jest dla mnie wielką inspiracją. W Drohobyczu poznałem
ostatniego żyjącego jego ucznia - bardzo ciekawego człowieka. Ciekawostką jest, że Schulz był w Żywcu na szkoleniu dla
nauczycieli. Jego losy, zakończone tragiczną śmiercią, możemy śledzić w książce Jerzego Ficowskiego „Regiony wielkiej
herezji i okolice”. W jednym z wywiadów autor określił Schulza, Wojtkiewicza i Leśmiana jako trzech króli polskiej
kultury w dwudziestym wieku. Wraz z Wiesią Hołyńską w hołdzie Jerzemu Ficowskiemu chcemy połączyć naszą energię
i zrealizować wystawę tych „trzech króli”. Nie będzie to praca wspólna. Jest już jej Wojtkiewicz i mój Schulz. Prace
równoległe. Teraz kolej na Leśmiana. Propozycja jest taka, aby każde z nas, osobno przystąpiło do budowania obrazu
inspirowanego tym samym wierszem poety. Podobne zestawienie może być ciekawe – niezależne żeńskie i męskie
spojrzenie na to samo źródło. Takie może trochę przekorne yin i yang …zobaczymy…
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A.D. Co oprócz Schulza jest w kręgu Twoich zainteresowań?
M.K. Tworzę tryptyki, pastisze, portrety, reportaż uliczny oraz zajmuje się grafiką komputerową.
A.D. Czy ktoś z Twoich przodków zajmował się fotografią?
M.K. Fotografią zajmował się mój dziadek, po którym odziedziczyłem aparat mieszkowy. Był on poetą, zajmował się
folklorem, prowadził zespoły folklorystyczne. Miałem również w rodzinie ludzi zajmujących się malarstwem.
A.D. Myślę, że gdyby Brunon Schulz stanął obok nas, byłby zadowolony, że pewien artysta z Żywca w tak
umiejętny sposób ilustruje jego twórczość.
M.K. Gdy rozmawiam z różnymi ludźmi o tłumaczeniach poetyckiej prozy Schulza na różne języki, to często okazuje się,
że te tłumaczenia nie oddają we właściwy sposób myśli autora. Dlatego mam nadzieję, że moje fotografie są
uniwersalnym językiem, który prozę Schulza uczyni zrozumiałą dla wszystkich, czego dowodem może być wielkie
zainteresowanie moją twórczością m.in. w Japonii.
A.D. Dziękuję za rozmowę, życzę wielu następnych projektów oraz spotkań z ciekawymi ludźmi

Foto. Wiesława Hołyńska

ŻYWIEC - MIASTO PRZYJAZNE DLA
MIESZKAŃCÓW!!!
Żywiecka Karta Mieszkańca to program, którego
celem jest dostęp do usług publicznych i docenienie
mieszkańców, którzy są w tym mieście zameldowani
Posiadanie karty uprawnia do korzystania z systemu
rabatów i zniżek na różne usługi i produkty.
Warunkiem otrzymania Żywieckiej Karty Mieszkańca jest
zameldowanie na terenie Żywca i rozliczanie podatków
w żywieckim Urzędzie Skarbowym, niezaleganie
z żadnymi opłatami względem Miasta oraz przedłożenie
prawidłowo wypełnionego wniosku.
Przystąpienie do Programu jest bezpłatne i dobrowolne.
Po złożeniu wniosku i wymaganych regulaminem
dokumentów mieszkaniec otrzymuje swoją Kartę, która
jest aktywna i od razu można z niej korzystać.
Kartę można odebrać w Wydziale Spraw Społecznych,
Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w
Żywcu ul. Rynek 2 - Budynek A, I piętro pok.114

Foto. Mariusz Kubielas Podróż po chleb

w godzinach 8-15 Żywiecka Karta Mieszkańca to nowe
możliwości, które sprawią, że życie w Żywcu stanie się
jeszcze bardziej satysfakcjonujące i atrakcyjne.
A może wzorem Rady Miejskiej w Żywcu pójdą wszystkie
gminy powiatu żywieckiego????
Wiesława Mizia
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Policjant radzi seniorom (część II)

BEZPIECZNY KONSUMENT
Seniorzy z uwagi na swoją ufność są często narażeni na nieuczciwe działania niektórych handlowców czy
usługodawców..
Jeśli ktoś przyszedł do Twojego domu z jakąś ofertą lub zostałeś zaproszony na prezentację czy pokaz, postępuj zgodnie
z następującymi wskazówkami, aby ograniczyć do minimum ryzyko stania się ofiarą „naciągacza” czy nawet oszusta:
1. jeśli wizyta była wcześniej zapowiedziana lub korzystasz z zaproszenia do udziału w prezentacji czy pokazie, przygotuj
się do tego - notatnik czy zeszyt i długopis mogą być bardzo pomocne, dobrym rozwiązaniem jest zapisywanie
przekazywanych przez handlowca informacji dotyczących ceny, dodatkowych usług wpisanych do umowy, okresu jej
obowiązywania, opłat czy warunków jej rozwiązania;
2. poproś handlowca o dokument zawierający jego dane oraz o dane firmy, którą reprezentuje, odnotuj te informacje
- uczciwy handlowiec nie odmówi Ci ich podania;
3. nie podpisuj żadnych dokumentów bez dokładnego zapoznania się z ich treścią, w razie wątpliwości nie bój się
zadawać pytań dotyczących w szczególności niezrozumiałych zapisów, licznych odnośników czy tych części umowy, które
napisane zostały „małym drukiem”;
4. nie postępuj pochopnie, pośpiech jest złym doradcą, nie ulegaj pokusie prezentów i promocji, daj sobie czas na
przeanalizowanie oferty i przedyskutowanie jej z kimś zaufanym, poproś wnuki lub dzieci o sprawdzenie w Internecie
cen podobnych produktów, opinii o produkcie i firmie go oferującej;
5. nieuczciwy handlowiec będzie na Tobie wywierał presję, abyś jak najszybciej podpisał umowę, argumentując
to w różny sposób, np.: wyjątkową i ograniczoną czasowo okazją, zmianą przepisów, planowanym wzrostem cen,
ryzykiem wstrzymania dostaw energii czy gazu, a także aktualizacją umowy ze względu na zmiany taryf czy nazwę
sprzedawcy;
6. jeśli zdecydujesz się na ofertę i podpiszesz umowę, jeden jej egzemplarz zawierający: datę jej zawarcia, cenę, okres
obowiązywania, podpisy obu stron, pełną nazwę firmy z adresem siedziby oraz wzór odstąpienia od umowy, handlowiec
powinien Ci przekazać;
7. w przypadku pojawienia się problemów po podpisaniu umowy skorzystaj z pomocy Powiatowego Rzecznika Praw
Konsumenta lub Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – pamiętaj, że liczy się czas i im szybciej podejmiemy działania,
tym lepiej dla nas. Poproś osoby nam bliskie: dzieci, wnuki czy znajomych o pomoc w wybrnięciu z zaistniałej sytuacji.
Jeżeli umowę zawarłeś poza lokalem przedsiębiorstwa np.:
• osobiście w domu czy na prezentacji,
• w trakcie telefonicznej rozmowy z konsultantem,
• elektronicznie poprzez e-mail lub formularz na stronie internetowej,
• korespondencyjnie przy wykorzystaniu tradycyjnego listu,
to:
• masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu,
• oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierające datę jej zawarcia i dane sprzedawcy najlepiej przesłać listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem – nie ma znaczenia, że sprzedawca otrzyma je już po terminie,
• musisz odesłać towar, a firma, z którą podpisałeś umowę, nie ma prawa utrudniać Ci tej decyzji (rozpakowanie
towaru nie pozbawia Cię prawa do odstąpienia od umowy).
• w przypadku finansowania zakupu przez kredyt bankowy, nie zapomnij przekazać informacji o rezygnacji z umowy
do banku udzielającego Ci kredytu.
Jeśli nie zostałeś poinformowany przez sprzedawcę o prawie do odstąpienia od umowy, możesz korzystać z tego
uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeśli jednak w tym okresie sprzedający przekaże Ci taką informację,
to termin ten upływa po 14 dniach od momentu jej otrzymania.
PAMIĘTAJ, ŻE NIE MA NICZEGO ZA DARMO I NIE MA CUDOWNYCH OKAZJI!
Mirosława Piątek oficer prasowy KPP w Żywcu
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ORGANIZACJE SENIORALNE W POWIECIE ŻYWIECKIM
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

1/Czernichów
Gminne Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
w Międzybrodziu Bialskim ul. Brodek 2
Przewodniczący -Czesław Zontek tel.505 985 176
2/ Gilowice
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Nr 4 w Gilowicach
Przewodnicząca: Małgorzata Gąsiorek tel. 509
527 886 email: malgorzatagasiorek@onet.pl
Stowarzyszenie „Kwiat Jesieni „ w Rychwałdzie
Prezes: Wiesława Mizia tel. 796 459 762
email: kwiatjesieni.rychwald@onet.eu
3/Jeleśnia
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło
Nr. 5 w Jeleśni
Przewodniczący: Marian Malec tel: 664 045 470
email: marianmalec@mail.com.pl
Klub Seniora ul.Żywiecka 2
przewodnicząca:Izabela Jandulska tel: 696 474 887
4/ Koszarawa
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Nr 6 w Koszarawie
Przewodniczący: Antoni Biegański
5/ Lipowa
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło
Nr 2 w Lipowej
Przewodnicząca : Elżbieta Wisła
6/ Łękawica
Klub Seniora Marzena Chwierut, tel 338651795
wew.215
7/ Łodygowice
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Koło Nr 10 Łodygowice – Jan Czernek tel: 662
148 646
Koło Nr 3 Pietrzykowice – Aleksander Łoza
tel: 792 799 054
Koło Nr 2 Zarzecze – Franciszek Gąsiorek
tel: 781 121 240
Koło Nr 27 Bierna – Piotr Jakubiec tel: 511 047 775
8/ Milówka
Uniwersytet III Wieku Anna Tomzik tel: 511 206 677
anna.tomzik@op.pl
Klub Seniora Małgorzata Baranowska
tel: 33 86 37 190 wew.35
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło
Nr.1 Przewodniczący: Czesław Zyzański

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

9/ Radziechowy – Wieprz
Seniora „Wrzos” Juszczyna
Przewodnicząca Krystyna Leszczewska tel.
785 664 836 email: kswrzos@juszczyna.pl
10/Rajcza
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Nr 1 w Rajczy
Z siedzibą w Węgierskiej Górce
Przewodnicząca: Bogusława Krzyżewska,
tel: 512 293 935 kbogus@onet.pl
11/ Ślemień
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ślemieniu
Prezes: Małgorzata Byczek tel: 696 410 015
12/ Świnna
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło
Nr 3 w Świnnej
Przewodnicząca Ewa Klecza, tel 510 634 355
Uniwersytet III Wieku działający przy GOK Świnna Mietek Krzak tel. 502 719 906
13/ Ujsoły
Klub Seniora Plus – Gabriela Bryś tel. 33 864 73 50
lub 351 wew. 34 (dzwonić w poniedziałek)
14/ Węgierska Górka
Klub Seniora „Dojrzałe Smaki” Barcik Zofia
tel. 533 186 600
Klub Seniora „Przyjażń” Cięcina z siedzibą w
Bibliotece Gminnej /bud.OSP/ - Przewodniczący
Jerzy Czernek tel.793 471 126
PZERiI Oddział Okręgowy z siedzibą w Węgierskiej
Górce – przewodnicząca Aniela Leśniak
tel. 668 649 584
Klub Seniora „Zachęta” w Ciścu
Przewodnicząca Zofia Pajestka tel.33 864 07 75
15/ Żywiec
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy Żywiec
Przewodnicząca Małgorzata Imielska tel:
728 565 684
Uniwersytet III Wieku – Prezes Krystyna Gasparska
tel. 723 625 869 lub 609 570 223
Klub Środowiskowy MCK Globik Żywiec
ul. Sporyska 37
Kierownik Anna Maślanka tel. 734 091 442

Wiesława Mizia
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