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Podsumowując lipcowe artykuły zapra-
szam Czytelników do udziału w zabawie/
konkursie. Po wypełnieniu poszczególnych 
pól krzyżówki z liter znajdujących się w 
pogrubionych kratkach utworzone zostanie 
hasło. Wśród osób, które do 6 sierpnia 2013 
r. (do godziny 23.00) prześlą hasło krzyżów-
ki na adres e-mailowy k.adamski@interia.pl 
rozlosowane zostaną nagrody – 3 (trzy) 
vouchery na spływ 3-osobową kanadyjką po 
rzece Stobrawie. E-maile proszę tytułować: 
Konkurs – Kulisy Powiatu. 

Uczestników konkursu proszę o podawa-
nie – poza hasłem krzyżówki, także danych 
kontaktowych: imię i nazwisko, miejsco-
wość, nr telefonu kontaktowego. Lista laure-
atów opublikowana zostanie w „Kulisach 
Powiatu”. O wygranej zostaną oni też powia-
domieni telefonicznie i e-mailowo.

Krzysztof AdAmsKi
przewodnik turystyczny 

po województwie opolskim
www.stobrawa-kajaki.pl   

tel. 607-080-795, e-mail: k.adamski@
interia.pl   

Nasze powiaty: Propozycje na wakacje

Wygraj spływ po stobrawie
W lipcu na łamach „Kulis Powiatu” ukazały się artykuły zachęcające Czytelników do aktywnego wypoczynku poprzez udział w spływach kajako-

wych bądź wycieczkach rowerowych, ale także mających na celu pokazanie atrakcji i ciekawostek naszej lokalnej ojczyzny.

Hasła krzyzówki
1. „Wycieczka” kajakiem
2. Przeszkoda na rzece
3. inaczej kamizelka ratunko-
wa
4. miasto, przez które przepły-
wa stobrawa
5. Przepływa przez Praszkę
6. Rzeka, do której wpływa 
stobrawa
7. Pomocne w pływaniu łódką
8. inaczej canoe, kanu

Nasze powiaty: Przyjeżdża cyrk

Juremix to jeden z naj-
lepszych cyrków w 

Polsce. Powstał w 2005 
roku. Jego założycielami 
jest małżeństwo polsko-
rosyjskie Renata Turek - 
Dmitriev i Jurij Dmitriev, 
laureat festiwalu sztuki 
cyrkowej w Paryżu, któ-
ry doświadczenie zdoby-
wał w cyrkach na całym 
świecie m.in. w Japo-
nii, Włoszech, Francji, 
Niemczech, Słowenii, 
Luksemburgu i Afryce. 
Oprócz występu Renaty 
Turek – Dmitriev’a i Ju-
rij Dmitriev’a zobaczyć 
można będzie artystów 
znanych z telewizyjnego 
programu „Mam talent”. 
W programie także: lase-
rowe show, klauni, pokaz 
gigantycznych baniek 
mydlanych, mechaniczna 
lalka, żonglerka, tresura 
piesków i gołębi, hula-

hopy, magiczna skrzynia, 
kobieta guma i numery 
napowietrzne. Atrakcją 
będzie „Czarująca bajka 
o Kopciuszku”. Program 
potrwa aż dwie godziny!

W Oleśnie Cyrk Jure-
mix wystąpi w czwartek 
1 sierpnia o godz. 18.30 
przy ul. Wachowskiej, 
w Wołczynie w piątek 2 
sierpnia o godz. 18.30 
przy ul. Drzymały. Za-
praszamy. Naprawdę 
warto! 

Koszt biletów: dzieci 
do lat 12 – 10 złotych, 
dorośli – 15 zł. 

Właściele cyrku za-
fundowali 50 biletów dla 
redakcji „Kulis Powiatu. 
Przekazaliśmy je dla dzie-
ci z rodzin zastępczych i 
rodzin wielodzietnych.

JK / Zdjęcia 
archiwum cyrku

www.cyrk.com.pl 

show i artyści 
„mam talent” 

Już w czwartek i piątek (1 i 2 sierpnia) do 
Olesna i Wołczyna zawita Cyrk Juremix. 

Cyrkowy program będzie trwał aż dwie godziny.

- Mam obecnie bardzo 
dużo zażaleń od osób, które 
w podstępny sposób zostały 
oszukane przez nieuczciwe 
firmy telekomunikacyjne 
podszywające się pod 
innych operatorów – mówi 
Janusz Kuliberda, rzecz-
nik konsumentów w Staro-
stwie Powiatowym w 
Kluczborku. – Mogę 
powiedzieć, że to wręcz 
plaga. 

Najczęściej oszuści 
dzwonią, przedstawiają 
się, że są z telekomunika-
cji i informują, że mają dla 
właściciela telefonu wspa-
niałą ofertę. 

Przedstawiciele handlo-
wi celowo wprowadzają 
klientów w błąd lub nie 
informują dokładnie jakie-
go operatora reprezentują 
oraz jakie są ewentualne 
skutki zmiany operatora. 

- Klienta może urato-
wać tylko ostrożność – 
radzi Kuliberda. – Jeśli nie 
wnioskował o zmianę 
dostawcy usług, zmianę 
umowy, a wizyta przedsta-
wiciela handlowego jest 
dla niego zaskoczeniem, 
trzeba być czujnym i przed 
podpisaniem umowy 
dokładnie ją przeczytać.

Najczęściej ofiarami 
oszustów padają osoby 
starsze – one najczęściej 

mają telefony stacjonarne, 
są najbardziej łatwowierne 
i ufne, co jest bezwzględ-
nie wykorzystywane. 

Co zrobić, gdy telefo-
nicznie otrzymamy taką 
superofertę? Przede 
wszystkim należy upewnić 
się, że przedstawiciel han-
dlowy mówi prawdę. 
Poprosić go o imię i nazwi-
sko oraz nazwę firmy, któ-
rą reprezentuje. 

- A jeśli wątpliwości co 
prawdziwości podanych 
informacji nadal są, to 
należy skontaktować się z 
biurem obsługi klienta swo-
jego operatora – wyjaśnia 
rzecznik konsumentów. 

Natomiast jeżeli odwie-
dzi nas w domu kurier lub 
przedstawiciel handlowy z 
gotową do podpisu umową 
i twierdzi, że trzeba 
zawrzeć nową umowę, bo 
na przykład dotychczaso-
wy operator zakończył 
działalność lub zmienił 
adres – należy to spraw-
dzić, a w razie potrzeby 
zweryfikować te informa-
cje w Centrum Informacji 
Konsumenckiej Urzędu 
Komunikacji Elektronicz-
nej. 

Trzeba być też świado-
mym tego, jaką umowę się 
podpisuje. Jeżeli na umo-
wie widnieje logo innego 

przedsiębiorcy, a my jeste-
śmy przekonani, że zawie-
ramy umowę z dotychcza-
sowym operatorem, nie 
podpisujmy tego dokumen-
tu. Dostawcę usług należy 
zmieniać świadomie. 

Jeżeli mamy wątpliwo-
ści, jaką firmę reprezentu-
je przedstawiciel handlo-
wy, który nas odwiedził, 
najlepiej zażądać okazania 
identyfikatora służbowego. 
Jeśli przedstawiciel handlo-
wy odmówi, to znak, że 

mamy do czynienia z poten-
cjalnym oszustem. 

A co zrobić w przypadku, 
gdy już podpisaliśmy umowę?

Trzeba dopilnować, żeby 
przedstawiciel lub kurier 
zostawił kopię zawartej umo-
wy, regulaminu i cennika. 

Więcej będzie się można 
dowiedzieć na spotkaniu z 
ekspertami UKE, które odbę-
dzie się we wtorek 6 sierpnia 
w sali konferencyjnej w sta-
rostwie o godz. 11.00.                               

Tekst i zdjęcie mZ

Powiat kluczborski: Zapowiedź

Jak nie dać się oszukać
We wtorek 6 sierpnia w starostwie Powiatowym w Kluczborku odbędzie się spotkanie z eksper-

tami z Urzędu Komunikacji Telefonicznej. Będzie mowa o nieuczciwych przedstawicielach han-
dlowych, nakłaniających do zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych.

- Mam obecnie bardzo dużo zażaleń od osób, które w 
podstępny sposób zostały oszukane przez nieuczciwe 
firmy telekomunikacyjne – mówi Janusz Kuliberda, 
rzecznik konsumentów.


