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Któż nie lubi zakupów?
Bieganie po sklepach,
kupowanie, płacenie
kartą debetową lub,
co gorsze, kredytową.
Pieniądze łatwo wydajemy, zapominając, że
żyjąc na kredyt, kiedyś
będziemy musieli spłacić wszystkie raty czy
karty. Wakacje w tropikach się skończą,
nowy samochód przestanie się podobać,
a spłacać trzeba.
W taki sposób nakładamy na siebie jarzmo
umów, terminów
spłaty rat, kredyt goni
kredyt, a za tym nie
idą, niestety, rosnące
zarobki. Nie trzeba
długo czekać, aż domowe finanse się wywrócą. Kogo raz dopadnie widmo
windykacji czy komornika, zwykle opamiętuje się i zaczyna rozsądniej patrzeć na
swoje wydatki. Ciekawe, czy tego rozsądku można się nauczyć, zanim nastąpi
finansowy kataklizm?
Zapraszam do „Regionu i My”.

Sprzedaż bezpośrednia
— tu też masz swoje prawa
Ostateczna decyzja
o zakupie danego
produktu od
przedstawiciela
handlowego należy
tylko i wyłącznie do
nas — konsumentów.
O czym powinniśmy
wiedzieć podczas
zawierania umowy, co
zrobić, jeśli chcemy
zwrócić produkt,
a także w jaki sposób
sprawdzić
wiarygodność firmy,
którą reprezentuje
sprzedawca? Poznaj
swoje prawa
i świadomie
podejmuj decyzje
zakupowe.
onsultanci, doradcy,
pośrednicy, przedstawiciele handlowi — to
oni nawiązują kontakt z potencjalnym klientem, aby zaprezentować i ostatecznie
podpisać umowę sprzedaży
produktu. Kim są osoby,
z którymi spotykamy się osobiście lub rozmawiamy przez
telefon? Z badań Instytutu
Homo Homini wynika, że są
to głównie kobiety, które stanowią ponad 83 proc. ogółu
sprzedawców. 58,7 proc. przebadanej grupy to osoby
w przedziale wiekowym 25-49
lat, które mają wyższe wykształcenie.
Aby pracować jako przedstawiciel handlowy, należy
mieć pewne predyspozycje,
takie jak wrodzona empatia, łatwość w nawiązywaniu kontaktu, radość z wykonywania zawodu, zaangażowanie, a także przekonanie
do jakości produktu. Powyższe cechy są częściej spotykane u kobiet, dlatego też to
właśnie one przeważają
wśród osób zajmujących się
sprzedażą bezpośrednią.
Znajomość sylwetki sprzedawcy bezpośredniego to
jednak nie wszystko. Warto
również zaczerpnąć informacji o firmie, którą reprezentuje. Można dotrzeć do
opinii na temat firmy wśród
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rzeczników konsumentów,
naszych znajomych oraz
przejrzeć fora internetowe.
Jeśli firma jest znana i wiarygodna, na pewno odzwierciedlą to pozytywne wpisy
w internecie. Im mniej znana i młodsza firma, tym
większe prawdopodobieństwo, że możemy mieć kłopoty z jakością kupionego
towaru lub z odzyskaniem
pieniędzy, gdy jednak zrezygnujemy z danego zakupu.

Fot. photoexpress.com

Prawa konsumenta
Zakup w systemie sprzedaży bezpośredniej daje nam
możliwość zapoznania się
z produktem oraz przetestowania go. Później następuje
moment, w którym zastanawiamy się, jaką decyzję podjąć: kupić czy zrezygnować
z przedstawionej nam oferty.
Niezależnie od tego, co wybierzemy, ustawa o ochronie
konsumentów gwarantuje
nam niezbywalne prawa. Po-

niżej prezentujemy kilka najważniejszych:
Sprzedawca ma obowiązek okazania m.in. dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej, dokumentu tożsamości, dokumentu potwierdzającego swoje umocowanie (w wypadku gdy konsultant zawiera umowę w imieniu przedsiębiorstwa). To jest
istotne, aby zweryfikować
wiarygodność sprzedawcy.

1.

Konsument powinien być
2.
poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od
umowy – sprzedawca ma obowiązek wręczyć konsumentowi wzór takiego oświadczenia oraz pisemne potwierdzenie zawarcia umowy.
Konsument może odstąpić
od umowy bez podawania
przyczyny. Musi jedynie złożyć
odpowiednie oświadczenie na
piśmie w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Co ważne – liczy
się data zawarcia umowy, a nie
moment wydania rzeczy. Wtakim przypadku strony zwracają sobie nawzajem to, co świadczyły – nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od
umowy. Oświadczenie takie stanowi jednocześnie rozwiązanie
umowy o kredycie konsumenckim – o ile taka umowa towarzyszyła danej transakcji.

3.

Pamiętajmy o tym, że spotkania ze sprzedawcami bezpośrednimi nie zobowiązują
nas w żaden sposób do zakupu. Prezentacja oferty ma na
celu przedstawienie zalet danego produktu, natomiast decyzja o zakupie należy wyłącznie do klienta. Warto więc
pamiętać o prawach, jakie
nam przysługują, ponieważ
im bardziej świadomi jesteśmy, tym lepsze wybory będziemy podejmować.

www.gazetaolsztynska.pl
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Leasing pracowników
o to jest leasing pracowników? Nic innego,
jak wynajmowanie pracowników z zewnątrz, najczęściej od agencji pośrednictwa pracy lub agencji pracy tymczasowej. Zanim zdecydujemy się na taką formę
wsparcia zatrudnionej kadry,
warto wybrać sprawdzoną
agencję o dobrej opinii
i ugruntowanej pozycji na
rynku. Ma ona w swoich szeregach fachowców i specjalistów od zarządzania zasobami
ludzkimi, którzy potrafią profesjonalnie dobrać pracowników dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma może
być pewna, że wynajęty pracownik będzie bez zarzutu
wywiązywał się z powierzonych obowiązków i po prostu
znał się na swoim fachu.

C

Wynajem na czas
zwiększonej produkcji
Leasing pracowników pomaga w minimalizowaniu
kosztów pracy, gdyż firma
może dostosowywać ilość pracujących osób do swoich potrzeb produkcyjnych, a jednocześnie

nie jest związana z takimi
pracownikami umową, a co za
tym idzie — nie ma wobec
nich szeregu obowiązków narzuconych jej przez Kodeks
pracy. Nie ma też problemu
przy zwalnianiu leasingowanego pracownika — nie trzeba ponosić kosztów związanych z wypowiedzeniem ani
wypłacać odprawy. Takie rozwiązanie jest dobre z punktu
widzenia pracodawcy, natomiast dla wynajmowanego
pracownika niekoniecznie.
Jednak, jeśli taki „najemnik“
ma do wyboru pracować przez
kilka tygodni czy miesięcy
i zarabiać pieniądze lub nie
pracować wcale, decyzja powinna być oczywista.

Sposób na łatanie
braków kadrowych
Z leasingu pracowników coraz chętniej korzystają przede
wszystkim te firmy, które produkują lub świadczą usługi sezonowo. Nie potrzebują one
dużej ilości pracowników
w okresach zastoju, gdy więcej jest rąk do pracy niż samej
pracy. Jeśli firma ma dużą
załogę zatrudnioną na etat,
nawet w czasie przerw w pro-

dukcji musi
płacić pensje
pracownikom.
Chyba nie trzeba
dodawać, że z punktu widzenia ekonomicznego jest to kompletnie nieopłacalne.
Firma nie produkuje,
a więc nie zarabia, ale
jednocześnie musi ponosić
koszty.
Dzięki wynajmowaniu pracowników nie trzeba ponosić
kosztów związanych z wypłacaniem wynagrodzeń nawet
wtedy, gdy załoga ma niewiele do pracy. Pracownika wynajmuje się tylko na czas
zwiększonej
produkcji,
a w pozostałych okresach bez
problemu radzi sobie załoga
zatrudniona na etat.

Specjalista
do wynajęcia
Leasing pracowników to także doskonała

opcja
dla firm, które co jakiś czas potrzebują specjalisty
z konkretnej branży. Na
przykład firma budowlana,
która zdobywa kontrakt za
granicą, potrzebuje tłumacza
do rozmów z kontrahentami
na czas realizacji tego kontraktu. Czyli, wbrew powszechnemu stereotypowi,
pracownik wynajmowany
nie musi być jedynie wykwalifikowaną i tanią siłą
roboczą. Firmy chętnie korzystają
z usług specjalis-

tów,
których na
stałe nie potrzebują. To także doskonałe rozwiązanie dla niewielkich lub dopiero rozwijających się firm — jeśli nie
ma środków na stworzenie
normalnego etatu dla fachowca z danej branży, można dzięki leasingowi zapewnić sprawne funkcjonowanie
firmy za pomocą stosunkowo niższych kosztów.

Zastępca dla etatowca

Fot. photoexpress.com

Pracownik do wynajęcia
przyda się także wtedy, gdy
etatowiec pójdzie na długie
zwolnienie lekarskie lub jeśli
pracownica urodzi dziecko
i będzie przebywać na urlopie
macierzyńskim, a później wychowawczym. Leasing pracowników to doskonała alternatywa do zatrudniania
pracownika na zastępstwo.
Z perspektywy firmy wymaga
to mniej formalności, a co za
tym idzie — firma ma zdecydowanie mniejsze obowiązki

Fot. Fotolia

W leasing można wziąć nie tylko
samochód, urządzenia czy maszyny,
ale też pracowników. To doskonałe
rozwiązanie, szczególnie dla tych
firm, które nie chcą lub nie mają
możliwości finansowych, by tworzyć
nowe etaty. A jednocześnie potrzebują
dodatkowej siły roboczej — na dłuższy
lub krótszy czas.

wobec pracownika wynajmowanego niż zatrudnionego na
zastępstwo.

Wynajmowanie
od agencji pracy
Wynajmowaniem pracowników tymczasowych zajmują się agencje pracy, które
dbają o interesy obu stron —
zarówno firmy, jak i osoby,
która na jakiś czas zostanie
pracownikiem firmy (oczywiście w znaczeniu potocznym, a nie z definicji prawa
pracy). Wynajmowani pracownicy, choć formalnie nie są
zatrudnieni, mają jednak swoje prawa i ich egzekwowania
powinny pilnować właśnie
agencje pracy tymczasowej.
Pracownik wynajmowany
kwestie swoich urlopów czy
nadgodzin musi konsultować
z agencją, a nie z właścicielem
firmy. abc



GAZETA OLSZTYŃSKA

DZIENNIK ELBLĄSKI

temat miesiąca

www.gazetaolsztynska.pl

ś ro da 3 0.1 0. 2 0 13

Depresję
trzeba leczyć,
nie zapijać

Już ponad milion dorosłych Polaków leczy się za pomocą
antydepresantów, a dłuższe lub krótsze epizody depresyjne
ma co czwarta osoba. Depresja jest dziś uznawana za
chorobę cywilizacyjną — coraz więcej osób nie wytrzymuje
tempa życia.
rzyczyn depresji może
być wiele, dlatego trudno jest jednoznacznie
wskazać tę jedyną czy najpopularniejszą. Wielu lekarzy
sprowadza depresję do zaburzeń funkcjonowania neuroprzekaźników w mózgu
i w tym upatruje całego depresyjnego zła. Owszem, dzięki lekom, które przywracają
równowagę biochemiczną
układu nerwowego, osoby
z depresją poczują się lepiej.
To nie znaczy jednak, że choroba minie — choruje bowiem nie tylko

Fot. Fotolia

P

ciało, ale przede wszystkim
dusza.

Gdy ciężko w życiu,
ciężko na duszy
Zaburzenia depresyjne
mogą być spowodowane nie
tylko tym, co dzieje się wewnątrz naszego organizmu,
ale też wieloma czynnikami
zewnętrznymi, sytuacjami,
które nie pozostają bez wpływu na naszą równowagę życiową. Do długotrwałego poczucia smutku i bezsilności
może prowadzić śmierć
bliskiej osoby, utrata

ulubionej pracy, rozpad rodziny i rozwód lub długotrwałe życie w samotności.
W tym przypadku, jeśli spotkają się czynniki sytuacyjne
z doskonałym podłożem
w postaci zaburzeń
funkcjonowania neuroprzekaź-

ników, epizod depresyjny jest
niemal pewny.

To nie chandra,
nie zły dzień
Depresja to poważna choroba, która często jest bagatelizowana. Nazwa depresja
pada zamiennie podczas opisywania jesiennej chandry,
żalu po rozstaniu z partnerem
czy po prostu złego humoru.
Tymczasem depresja

prawdziwa, diagnozowana
w gabinetach lekarskich czy
psychologicznych to poważna
choroba, którą równie poważnie należy leczyć. Rzadko
kiedy bowiem przechodzi
sama. Co więcej, odpowiednio
dobrane leczenie, łączące farmakoterapię i psychoterapię
dużo szybciej poprawia stan
chorego, skracając jego egzystencjalne męki.

Jak rozpoznać
zaburzenia depresyjne?
Do objawów depresji zaliczamy: uczucie smutku, przygnębienie, zobojętnienie,
utrata dotychczasowych
zainteresowań i ogólne
spowolnienie – myśli, mowy
i ruchów. W ciężkiej postaci
depresji dochodzi do całkowitego zaniedbania
obowiązków zawodowych i domowych.
Skrajne przypadki prowadzą do całkowitej bezczynności, przygnębienia, rozpaczy, wypowiedzi przesyconych pesymizmem, poczuciem winy i lęku. Chory obwinia się o stan, w którym się
znalazł, nie znajduje żadnego
pozytywnego rozwiązania na
poprawę swego bytu, poza
próbą samobójczą, która
w jego mniemaniu jest jedynym wyjściem z sytuacji.
Zaburzenia psychiczne zmieniają wszystko. Osoba, którą
znaliśmy, wydawało nam się
bardzo dobrze, ukazuje się
w innym, obcym dla nas świetle. Wsparcie rodziny i szybka
pomoc lekarska zwiększają
szansę na odzyskanie równowagi. Jeżeli nigdy nie miało się,
kontaktu z osobą chorą, ogrom
zmiany może być szokiem.
Niekiedy możemy nie wiedzieć, jak pomóc lub zwyczajnie bać się pomóc. Warto
wówczas zaczerpnąć informacji u lekarza, który
powie nam, jak się zachować i co robić, a czego
nie, gdy osoba jest w fazie
depresji.

Alkohol nastrojowi
nie pomoże
Jeszcze do niedawna depresja była chorobą negatyw-

nie postrzeganą przez społeczeństwo. Wiele osób bało się
do niej przyznać i wybrać na
konsultację do specjalisty, by
nie zostać uznanymi za psychicznie chorych. Dziś, na
szczęście, jest nieco lepiej —
chorzy są świadomi swojego
stanu i stosunkowo szybko
zaczynają szukać pomocy. Są
jednak i takie osoby, które
przez wiele tygodni czy nawet
miesięcy negują swój stan
i kiepskie samopoczucie, a trafiają do lekarza dopiero, gdy
są w stanie naprawdę ciężkim.
Szczególnie zdarza się to
w przypadku osób uznawanych za silne, wytrwałe, przebojowe, np. prezesi czy szefowie dużych firm, biznesmeni
lub celebryci. Sporo osób próbuje też „leczyć“ się samodzielnie za pomocą alkoholu.
Tymczasem jest to jedynie
chwilowy rozweselacz. Poprawia humor na krótki czas,
po czym zły nastrój powraca
z dużo większą siłą. Nie warto więc walczyć z depresją za
pomocą procentów — nie tylko sobie nie pomożemy, ale
możemy wejść w kolejne bagno, tym razem uzależnienia,
z którego dużo trudniej wyjść
niż z depresji.
abc

Październik
z depresyjną
tematyką
dobiegł końca.
W listopadzie
tematem
miesiąca będzie
oszczędzanie.
Już za tydzień
w „Stylu Życia“
pokażemy,
że podróże
i wypoczynek
nie muszą
być drogie.
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Wskocz na falę

nowych możliwości
ubiegłym
roku
WOPR obchodził
50-lecie swojego
istnienia. Choć ratownicy
kojarzą nam się głównie z ratowaniem tonących, w rzeczywistości spektrum ich
działań jest dużo szersze.
Woprowcy zajmują się m.in.
kontrolą stanu kąpielisk
i wydawaniem odpowiednich certyfikatów, zabezpie-

W

Już od 51 lat ratownicy z Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego dbają o bezpieczeństwo
naszego wypoczynku nad wodą. Nie tylko ratują
życie, ale też szkolą nowych adeptów tego zawodu.
A popyt na dobrze wyszkolonych ratowników jest
ogromny – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jeśli poszukujesz
dla siebie nowych możliwości albo chcesz zmienić zawód
na lepszy, zostań ratownikiem wodnym.
czaniem imprez odbywających się nad wodą, organizowaniem zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
oraz pokazów ratownictwa.
Stale współpracują też z policją, pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną i innymi instytucjami.

Jak widać, ratownicy mają
pełne ręce roboty i z otwartymi ramionami przyjmą
w swoje szeregi młodych,
zdolnych i wysportowanych
ratowników. W szeregi
WOPR może wstąpić każdy,
kto czuje się na siłach, by ra-

Biuro WOPR
ul. Polna 16
tel. 89 527-48-14
WOPR to specjalistyczne stowarzyszenie kultury
fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, powołane
do ratowania tonących, organizowania
pomocy i bezpiecznego wypoczynku
nad wodą.
WOPR województwa warmińskomazurskiego organizuje szkolenia
z zakresu ratownictwa wodnego
Szkolenia na stopnie zawodowe:
- ratownik wodny
- instruktor ratownictwa wodnego
- szkolenie psów ratowniczych
wraz z ich przewodnikami
- kwalifikowana pierwsza pomoc
- pierwsza pomoc
- sternik motorowodny
- stermotorzysta
- płetwonurek P1

Szkolenia organizacyjne WOPR:
- Etap I – ratownik młodszy WOPR
- Etap II – ratownik WOPR
- Etap III – ratownik wodny

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym
(Dz.U.Poz. 747) uprawnienia do pracy posiada osoba mająca
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych
i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz.U nr 191, poz. 1410, z późn. zm.).
99313otbs-a-A

tować innych. Niezbędna jest
więc dobra kondycja, doskonały refleks i świadomość, że
jest to zawód zarówno trudny, jak i odpowiedzialny. Aby
pomagać innym i ratować
ich z niebezpiecznych sytuacji, trzeba też po prostu lubić
ludzi.

Kursy
uratują
zawodową
przyszłość
Z
myślą
o osobach, które chcą zmienić zawód,
podnieść swoje kwalifikacje
czy też poszukują swojej
drogi życiowej,
Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe Województwa
Warmińsko-Mazurskiego realizuje kolejne edycje popularnego projektu „Bądź na fali —
zostań ratownikiem wodnym”.
To świetny sposób na bezpłatne zdobycie nowego zawodu,
który może okazać się sposobem na życie i ogromną pasją.
– Kolejne edycje projektu
realizujemy już od ponad czterech lat,
a z każdą edycją

zainteresowanie rośnie.
Obecnie jesteśmy w trakcie
czwartej i piątej edycji, ale na
pewno na nich nie poprzestaniemy – zapewnia Sławomir Gicewicz, szef olsztyńskich woprowców. – Dajemy
młodym ludziom możliwość
bezpłatnego przeszkolenia
z podstawowych zakresów
ratownictwa
wodnego.
A szkoleń jest naprawdę sporo: młodszy ratownik wodny,
sternik motorowodny, kurs
płetwonurka P1, ratownik
WOPR,
kwalifikowana
pierwsza pomoc, ratownik
wodny. Każde ze szkoleń kończy się egzaminem państwowym.
Każdy, kto pozytywnie
ukończy szkolenia i zda egzaminy, uzyska tytuł ratownika na podstawie ustawy
o państwowym ratownictwie
medycznym, a także zdobędzie tytuł zawodowy ratownika wodnego.

Możliwości bez granic
Gdzie może pracować ratownik wodny? Przede
wszystkim na wszystkich sezonowo otwartych kąpieliskach nad jeziorami czy nad
morzem. Może też znaleźć zatrudnienie na basenach
czy
w aquaparkach,

których powstaje coraz więcej. — Ratownicy mogą być
zatrudnieni na pełen etat, ale
też mogą dorabiać sobie do
pensji, pracując dodatkowo
po kilka godzin dziennie —
mówi Sławomir Gicewicz. —
Na wykwalifikowanych ratowników jest też ogromny
popyt w krajach śródziemnomorskich, szczególnie
w miejscowościach turystycznych, gdzie każdy hotel
ma swój basen lub wydzielony kawałek plaży. Jest to więc
zawód z międzynarodowymi
możliwościami.
Organizatorzy projektu
wzięli pod uwagę, że wielu ratowników po uzyskaniu
uprawnień zechce wyjechać
za pracą za granicę. W planie
zajęć jest więc nie tylko nauka wszystkich niezbędnych
umiejętności, ale też 180 godzin języka angielskiego. Po
ukończeniu kursów młodzi
ratownicy będą więc mogli samodzielnie komunikować się
z zagranicznymi pracodawcami.
abc
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Toniesz w długach?
Szukaj kół ratunkowych
Wpaść w długi jest łatwo, wystarczy kilka nieprzemyślanych
kredytów, spłacanie jednego drugim albo sprzęty domowe
brane na raty. Niby wszystko oddzielnie nie wygląda
dramatycznie, jednak suma rat do zapłacenia w ciągu
miesiąca może być już całkiem wysoka. Czasem znacznie
przewyższa możliwości finansowe kredytobiorców.

B

Karta z limitem to
także kredyt
Wbrew pozorom, spore długi mają nie tylko osoby z niskimi dochodami. Tendencja
jest wręcz przeciwna — im
więcej zarabiamy, tym więcej
wydajemy, sporo

ty RTV czy AGD są nam bezwzględnie potrzebne. Nieważne, że stare mają dopiero
kilka lat i mogłyby jeszcze
z powodzeniem służyć. Kolejną pokusą są karty kredytowe, które bierzemy bez opamiętania, często już na wstępie wyczerpując cały przyznany nam limit. Tymczasem
karta kredytowa to również
forma kredytu, który trzeba
kiedyś spłacić. Wiele osób
spłaca co miesiąc jedynie
kwotę minimalną, którą są
odsetki, kwota wykorzystanego limitu w ten sposób nie
maleje. Niestety, termin ważności karty kiedyś się skończy
i może się okazać, że z dnia na
dzień trzeba będzie spłacić
całość zadłużenia.

Im więcej kredytów,
tym łatwiej się
przewrócić
Osoby, które wzięły na siebie
wiele różnych kredytów, początkowo dają sobie radę z comiesięczną spłatą rat. Jednak
wystarczy nieprzewidziany,
a konieczny wydatek, obniżenie
wynagrodzenia lub utrata pracy i sytuacja robi się nieciekawa. Często wtedy bierzemy kolejne kredyty, którymi spłacamy raty tych wcześniejszych.
Tak zaczyna się błędne koło,
w którym pętla kredytów
zaczyna się stopniowo zaciskać. Gdy banki nie są już
chętne do udzielania kolejnych pożyczek czy kredytów, zaczynamy interesować się parabankami, które oferują pożyczki na lichwiarskich
warunkach.

Fot. Fotolia

Od braku spłaty
do wizyty
komornika

dóbr konsumpcyjnych kupując na kredyt.
Życie na wysokim poziomie jest
kuszące, a nowe
samochody, sprzę-

Nie trzeba długo czekać, gdy wszystkie zarobione pieniądze trzeba będzie przeznaczyć na spłatę pożyczek, a czasem nawet to nie
wystarczy. A banki i inne instytucje finansowe pilnują swoich interesów i robią wszystko,
by odzyskać należność. Pojawiają się telefony i monity
z wezwaniami do zapłaty. Nie-

których dłużników motywują
one do spłaty całości lub chociaż części należności, inni nic
sobie z nich nie robią. Nie trzeba wtedy długo czekać, by bank
wypowiedział kredyt i postawił
całą kwotę w stan natychmiastowej wymagalności. Jednym słowem — trzeba spłacić
od razu całą pożyczoną sumę,
odsetki plus wiele opłat z tytułu kary, wysyłanych ponagleń
itp. Kolejnym krokiem jest
windykacja, a gdy ta jest bezskuteczna, wierzyciel może oddać sprawę do sądu. A dłużnika prędzej czy później odwiedzi
komornik lub zajmie mu środki na koncie bankowym. Naprawdę czarny scenariusz?
Wręcz przeciwnie — bardzo
realny. Już ponad dwa miliony Polaków tonie w długach,
nie radząc sobie ze spłatą
wszystkich zobowiązań.

Nie chowaj głowy
w piasek
Co robić? najlepiej nie brać
kredytów, jeśli nie mamy stuprocentowej pewności, że będziemy w stanie je spłacić. Jednak, jeśli mleko się już rozlało,
kredyty zostały wzięte i wypowiedziane, warto próbować
dogadać się z bankami. Zamiast chować głowę w piasek
i ze strachem czekać na wezwanie do sądu czy wizytę komornika, wystarczy pójść do
banku. Instytucjom finansowym zależy na odzyskaniu należności i są świadome, że nawet egzekucje komornicze nie
zawsze są skuteczne. Można
napisać pismo z prośbą o rozbicie długu na raty lub przedłużenie okresu spłaty. I najważniejsze — jeśli mamy długi, musimy mocno zacisnąć
pasa i powoli wszystkie spłacać.
Każda wpłacona złotówka będzie pomniejszać dług. Trzeba
uzbroić się w cierpliwość i zapomnieć o pożyczaniu jakichkolwiek jeszcze pieniędzy, dopóki nie wyjdziemy na zero.
Czasem potrwa to kilka miesięcy, czasem kilka lub kilkanaście lat. Ale spokojny sen
jest więcej warty niż najnowszej klasy samochód czy meble do salonu. abc

Fot. Fotolia

ezpieczne pożyczanie powinno być poprzedzone
analizą stanu naszych
finansów. Optymalnie by było,
gdyby suma rat kredytów i innych finansowych obciążeń nie
przekraczała połowy dochodów danej osoby czy gospodarstwa domowego. Jeśli kwota jest wyższa, raczej trudno będzie związać koniec z końcem.
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— węgiel przyjazny naturze
Ekologiczne źródła energii, czyli kolektory słoneczne i pompy ciepła to
dość drogie inwestycje. Nie każdy inwestor budujący lub
modernizujący instalację grzewczą może sobie na nią
pozwolić, mimo że większości z nich zależy na ochronie
środowiska naturalnego. Czy w przypadku
posiadania tradycyjnego c.o. z kotłem na paliwa
stałe istnieje szansa na emisję mniejszej ilości
zanieczyszczeń do atmosfery? Zdecydowanie
tak. Spore korzyści dla środowiska wynikają
z samej tylko wymiany kotła i zastosowania
certyfikowanego ekogroszku.

grzewanie ekologiczne
musi spełniać określone wymogi, oprócz
efektywnego dostarczania ciepła musi również wykazywać
niskie parametry emisji zanieczyszczeń. Pompy ciepła
i kolektory słoneczne to najefektywniejsze, ale i bardzo
kosztowne rozwiązania.
Jeśli jednak zamierzamy zainwestować
np. w instalację gazową, wybierzmy kotły
kondensacyjne, zu-

O

żywające mniej energii. Z kolei modernizując instalację c.o.
zasilaną paliwem stałym, wybierzmy kocioł retortowy, który automatycznie

i precyzyjnie dostarczy odpowiednią ilość ekogroszku. Te
pozornie błahe decyzje korzystnie wpłyną na stan środowiska i jakość powietrza
w naszym najbliższym otoczeniu.

Ekologiczne ciepło
– skąd się bierze?
Osoby chcące nadal uzyskiwać ciepło w procesie
spalania opału stałego,
a obawiające o stan środowiska naturalnego, wca-

le nie muszą z niego rezygnować. Domownicy, dla których
ważna jest ekologia i obniżenie
wskaźnika szkodliwych substancji w powietrzu mają wybór. Mogą wyposażyć kotłownię w pełni zautomatyzowane
urządzenie, które pomoże im
w osiągnięciu wyznaczonego
celu. Największą zaletą kotłów
retortowych, bo o nich mowa,
jest automatyczny podajnik
paliwa i zasobnik.
Precyzyjne dozowanie ekogroszku

oSzczędzanie
na ogrzewaniu
Każdego roku zima jest czasem, w którym wydajemy spore pieniądze na ogrzewanie. Oszczędności można szukać nie tylko w materiałach opałowych, ale także w nawykach użytkowników budynków. Aby ogrzewanie nie pochłaniało majątku i żeby nie puszczać
pieniędzy z dymem, warto przyjrzeć się swojemu postępowaniu.
Czy wietrzymy pomieszczenia raz, a porządnie, czy może mamy
cały czas uchylone okno? Czy temperatura w domu jest w sam
raz, czy może czujemy się jak w tropikach? Gdy za dużo palimy,
ciepło jest marnowane. Podobnie jak to, które wypuszczamy
oknem. Sposoby na oszczędzanie ciepła powinni poznać nie
tylko mieszkańcy domów jednorodzinnych, ale też osoby
mieszkające w blokach. Za ciepło płynące w kaloryferach
płacą przecież podobnie. Szczególnie w blokach, gdzie zamontowane są podzielniki ciepła — tam faktycznie każdy
płaci za tyle, ile zużyje. Warto więc wprowadzić w życie kilka
prostych zasad:
— wietrz pomieszczenia krótko, ale skutecznie,
— obniżaj moc kaloryfera lub pieca, gdy ciepła jest więcej
niż potrzebujesz,
— odsłoń kaloryfery i grzejniki — nie powinny stać za szafą, stołem czy przysłonięte ciężkimi zasłonami,
— sprawdź szczelność okien w domu lub mieszkaniu.

i powietrza przez elektroniczny sterownik powoduje optymalne spalanie, a w efekcie powstanie niewielka ilość popiołu i spalin. Najważniejsze
z punktu widzenia ekologa
jest jednak to, że w procesie
spalania ekogroszku do atmosfery trafia zdecydowanie
mniej tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów niż w wyniku pracy kotłów
zasypowych, zwłaszcza nieumiejętnie obsługiwanych.
Emisja dwutlenku siarki
kształtuje się na niskim poziomie, nie przekraczającym
0,5-1 proc.

Ekociepło
z ekogroszku
Ekogroszek spalany w kotłach retortowych z podajniREKLAMA

kiem gwarantuje spore
oszczędności w domowym budżecie. Jego stosowanie to nawet o 40 procent niższe koszty poniesione na ogrzanie powietrza w domu. Co wpływa
na tak dobre wyniki ekonomiczne? Zdecydowanie wyższa wartość opałowa ekogroszku oraz w dużej mierze
automatyka kotła. Za sprawą
podajnika kotła retortowego
zużywane jest tylko tyle paliwa, ile aktualnie wymaga proces spalania. Wyselekcjonowany ekogroszek wysokiej jakości, zawierający niewielką
ilość siarki, korzystnie wpływa nie tylko na obniżenie
emisji zanieczyszczeń, również chroni i zapewnia dłuższą trwałość urządzenia.
abc
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— Odrzućcie Eneasza, przyjmijcie Piusa — zaraz po wyborze
na głowę Stolicy Piotrowej miał powiedzieć Eneasz Sylwiusz
Piccolomini, biskup warmiński...

Biskup,
którego
noga nie postała

im był? Urodził się
K
w 1405 roku w Corsignano koło Sieny. Był synem
zubożałego
szlachcica.
W dzieciństwie pracował
w polu. Jako młodzieniec
podjął studia w Sienie oraz we
Florencji, gdzie poznał kulturę humanistyczną. Rozczytywał się wówczas w pismach
Cycerona oraz Liwiusza. Naśladując poetów rzymskich,
pisał również erotyki.
1431 roku jako sekreW
tarz kardynała Domenica Capranicy przybył na
sobór do Bazylei. Przez kilka
lat pełnił na nim obowiązki
sekretarza różnych dostojników kościelnych. Wówczas

od rokiem 1459 w swych
P
pamiętnikach papież
Pius II zamieścił opis poselstwa polskiego, które
przybyło na kongres do
Mantui, gdzie postanowiono stanąć do walki
z Turkami. Chodziło
o poselstwo Jakuba,
„męża uczonego, krewniaka Zbigniewa, krakowskiego niegdyś biskupa i kardynała”. Otóż
orszak Jakuba składał się
z wielu osób, których strój
jednakowy, czapki z piórami,
łuki i kołczany oraz piękne konie zwróciły uwagę papieża.
Jakiś czas później papież szerzej opisał poselstwo Jana
Rytwiańskiego i Macieja z Raciąża, które zostało wysłane
do niego, aby rozstrzygnąć
zatarg o biskupstwo krakowskie. – Przede wszystkim

ściągnęło na siebie oczy
wszystkich poselstwo króla
polskiego, na którego czele
postępował liczny orszak młodzieńców z najprzedniejszych
rodów, o wytwornych obliczach z włosami jasnymi, które poruszone na wiatr spływały im na ramiona – pisał
papież. – Ubrani przeważnie
w zielonego koloru szaty, siedzieli na rosłych, „pysznych”
rumakach. W jednej ręce zwyczajem narodu trzymali kuszę, w drugiej miecz i pełne
strzał kołczany ze skóry libijskiego niedźwiedzia. Głowy
strojne w lekkie, ozdobione
piórami czapki koloru zielonego, albo też w wieńce
z kwiatów. A wszyscy piękni
ponad ludzką miarę... woj
ródła: Alojzy Szorc, DzieŹ
je Warmii 1454-1660,
Olsztyn 1999; Ignacy Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską i Polakami,
Kraków 1939; Kazimierz Dopierała, Księga papieży, Poznań 1996.

miał okazję zaznajomić się
z Polakami. Pierwszym z nich,
któremu przyszły biskup warmiński i papież poświęca nieco
miejsca
w swych

Eneaszem
Z
Piccolominim miał okazję

wspomnieniach, był archidiakon krakowski Dersław. Na kartach
pamiętnika o soborze bazylejskim przytacza wesoły epizod z nim związany. Mianowicie pisze o tym, jak Dersław
wpadł w konflikt ze zbyt surowym dla jego... żołądka regulaminem konklawe, ograniczającym ilość pokarmów
mięsnych. I Eneaszowi zdarzało się „błądzić”. Został sekretarzem antypapieża Feliksa V. Był autorem traktatu
skierowanego przeciw papieżowi Eugeniuszowi IV. Przebywając na dworze króla Niemiec Fryderyka III Habsburga, napisał kilka frywolnych
dzieł, m.in. komedię erotyczną „Chrystis”. W 1445 roku
zrywa jednak współpracę
z Feliksem V i uznaje papieża Eugeniusza IV. Poważna
choroba, która mu się przydarzyła, spowodowała zmianę jego stylu życia. W następnym roku przyjął święcenia kapłańskie, w kolejnym
został biskupem Triestu.

spotykać się nasz dziejopisarz Jan Długosz.
Tak było w 1450 roku, kiedy jechał do Ziemi Świętej
i zatrzymał się na dworze cesarskim w Wiedniu. – Był
przy tym wszystkim Eneasz,
biskup Triestu – pisał Długosz. – Mąż wielce roztropny
i o niezwykłym umyśle, człowiek, którego zaliczyć należy
do najwybitniejszych pisarzy
naszego wieku, a który dwór
cesarski wsławił wymową łacińską i wpływa na decyzje
w najważniejszych sprawach.

Fot. wikipedia

1457 roku sześciu kanoników,
którzy przebywali na Śląsku,
wybrało Eneasza Sylwiusza
Piccolominiego biskupem
warmińskim. Niestety, jak pisał ks. prof. Alojzy Szorc —
„Ten prawnie wybrany i przez
papieża zatwierdzony biskup
warmiński nigdy nie zobaczył swojej diecezji“. Dlaczego? Król Polski Kazimierz Jagiellończyk nie pozwolił mu
na przejazd przez Polskę,
a tym bardziej na objęcie biskupstwa za to, że był stronnikiem Habsburgów. Mimo
tego Eneasz Piccolomini figuruje w spisie biskupów warmińskich. Chociaż ani jednego dnia nie bawił na Warmii, to z Polakami utrzymywał
kontakty listowne. 19 sierpnia
1458 roku został obrany papieżem i przyjął imię Piusa II.
Na jego cześć kapituła warmińska powiesiła drewniany
kapelusz kardynalski u sufitu
prezbiterium katedry fromborskiej.

Fot. wikipedia

na Warmii
W

wieńca... W czasie wojny trzynastoletniej (1454-1466), kiedy to ważyły się losy dominium warmińskiego, stanął
po stronie Krzyżaków.

neasz Piccolomini jako
E
humanista-epistolograf
był sławny nie tylko we Włoszech, ale również w Niemczech, gdzie podobno jego
listy „wydzierano sobie i odpisywano z zapałem”. Niestety, zdarzało się, że będąc sekretarzem cesarskim, nie był
przychylny Polsce i Polakom.
Pisał o nierozwadze, z jaką
polski król Władysław Warneńczyk rzucał się na nieprzyjaciół. Historyk Ignacy
Zarębski podkreśla, że w ten
sposób naszemu królowi urywał listki z wawrzynowego

Kolejny „Region i My“ już 19 listopada — wyjątkowo we wtorek.
A w nim Superprodukt, czyli relacja z dwóch regionalnych
konkursów, w których nagradzana jest jakość. Polecamy!

