
Zima to czas, w którym kie-
rowcy mają najwięcej proble-
mów ze swoimi autami. Jeśli
temperatura powietrza spada
poniżej 10 stopni Celsjusza, co
w naszym klimacie zdarza się
często, nikogo nie dziwi odpa-
lanie auta przez kable od in-
nego auta. Jednak słaby aku-
mulator - to nie jedyna zimo-
wa bolączka kierowców. 

Niska temperatura bez-
względnie weryfikuje stan
techniczny samochodu. Roz-
ładowany akumulator, za-
marznięte paliwo czy nie-
sprawny termostat to naj-
częstsze, ale nie jedyne po-
wody nie planowanych wizyt
w serwisie. Należy pamiętać,
że przy skrajnie niskich tem-
peraturach oleje i płyny eks-
ploatacyjne gęstnieją, me-
chanizmy pracują ze zwięk-
szonym oporem. Nietrudno

w takich warunkach o awarię.
Zdarza się również, że współ-
pracy odmawiają wkładki za-
mków, szczególnie te nieuży-
wane na co dzień. Może się
nieraz okazać, że w momen-
cie rozładowania akumula-
tora, kiedy nie możemy użyć
pilota do otwarcia drzwi, za-
cięta wkładka stanowić ba-
rierą nie do pokonania.

Auto pani Karoliny odpala
za pierwszym razem nawet
podczas największych mro-
zów, ale..

— Po którejś nocy w aucie
zaświeciła się kontrolka od
oleju — opowiada właściciel-
ka czerwonej „polówki“. —

Chwilę później spod maski za-
czął wydobywać się głośny
klekot silnika. Po odholowa-
niu auta do mechanika oka-
zało się, że „zachorowało“ na
odmę olejową i za naprawę
musiałam zapłacić ponad
250 zł.

Jakie auta zawodzą
najczęściej?
— W gorszej sytuacji są wła-

ściciele samochodów z silni-
kami wysokoprężnymi.
W okresie zimowym ko-
nieczne jest stosowanie oleju
napędowego, zawierającego
dodatki obniżające tempera-
turę jego krzepnięcia. Sprawia
to problemy szczególnie na

początku zimy, kiedy w zbior-
niku mamy jeszcze „letnie“
paliwo. Poza tym nie ma pew-
ności, że nawet paliwo zimo-
we poradzi sobie przy tem-
peraturach rzędu -25 stopni
Celsjusza. Problem ten nie
dotyczy „benzyniaków“. Do-
datkowo diesle potrzebują
większej mocy rozruchowej
akumulatora — tłumaczy Ra-
dosław Sobolewski, kierownik
serwisu samochodowego
Bosch w Ełku. 

Co więc należy zrobić, by
uchronić nasze cztery kółka
przed awarią podczas srogiej
zimy? Zdaniem naszego eks-
perta, konieczna jest kontro-
la sprawności i poziomu na-
ładowania akumulatora.
W samochodach z silnikiem
diesla należy sprawdzić układ
świec żarowych i wymienić
lub odwodnić filtr paliwa.
Ważne jest, aby skontrolo-
wać płyny eksploatacyjne pod
kątem temperatury krzep-
nięcia. Zabezpieczenie uszcze-
lek specjalnymi preparatami
też jest czynnością, o której
nie wolno zapomnieć.
W przypadku eksploatacji sa-
mochodu w warunkach miej-
skich unikajmy włączania nie-
potrzebnych urządzeń elek-
trycznych.

Ewelina Suchodolska

Odpowiada Agnieszka Piktel,
radca prawny
— Umowa zawarta ustnie

jest ważna. Jeśli chodzi o na-
jemcę, to konsekwencje będą
dotyczyły jego praw i obo-
wiązków, wysokości, zasad
płatności czynszu. Pojawi się

tzw. problem płacenia wyna-
grodzenia do ręki, czy na-
jemca będzie w stanie wyeg-
zekwować pokwitowanie uisz-
czanego czynszu od wynaj-
mującego. Takie sytuacje
mogą rodzić niepotrzebne
problemy, które w konsek-

wencji będzie rozstrzygał sąd.
Odnośnie wynajmującego to
czynsz otrzymywany od na-
jemcy jest jego dochodem
i podlega opodatkowaniu, jak
i inne źródła dochód np. z ty-
tułu świadczonej pracy.
W przypadku ustalenia przez
urząd skarbowy, że dany po-
datnik nie ujawnił takiego
źródła dochodu, należy liczyć
się ze wszczęciem sprawy kar-
no-skarbowym oraz samo-
dzielnym ustaleniu przez
urząd skarbowy zobowiązania
podatkowego w postaci zry-
czałtowanego podatku do-
chodowego 75 proc. za okres
wynajmowania lokalu.
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„Państwo w Państwie“? —
w tym programie, emitowa-
nym przez TV Polsat, występu-
ją nasi cisi bohaterowie —
mówi Maria Bzura, pełnomoc-
nik Stowarzyszenia „Niepoko-
nani 2012“. W sobotę w sie-
dzibie Biura Organizacji Poza-
rządowych zorganizowana
została kolejna sesja społecz-
ności „Niepokonanych“
z udziałem ełczan. 

— Jako stowarzyszenie zało-
żone przez osoby poszkodo-
wane przez różne instytucje
państwowe działamy w celu
ochrony praw konstytucyjnych
wszystkich obywateli bez wy-

jątku — mówi Maria Bzura. —
Nie interesuje nas pochodzenie
ani poglądy religijne. Stajemy
w obronie ludzi poszkodowa-
nych, bezbronnych, których
nie stać na sfinansowanie bar-
dzo wysokich opłat adwokac-
kich. Jako rzecznik regionalny
stowarzyszenia posiadam peł-
nomocnictwo do podejmowa-
nia interwencji na rzecz oby-
wateli oraz podmiotów praw-
nych, w tym reprezentowania
ich przed organami władzy sa-
morządowej. Mam też upraw-
nienia do monitorowania pra-
widłowości funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości,

w tym obserwacji i rejestracji
rozpraw i posiedzeń sądów. 

Stowarzyszenie „Niepokona-
ni 2012“ skupia ok. 40 tysiące
członków w całej Polsce. Ilu
osobom dotychczas pomogło?

— Bardzo wielu — mówi Ma-
ria Bzura. — Z ogromną satys-
fakcją muszę przyznać, że po 13
latach bezskutecznej walki Kry-
styny Sadowskiej z Urzędem
Skarbowym wygraliśmy spra-
wę. Osobiście podeszłam do
bardzo młodej sędziny z Wo-
jewódzkiego Sądu Administ-
racyjnego i podziękowałam,
oświadczając jednocześnie, że
może ten wyrok będzie takim

dobrym początkiem, upew-
niania się ludzi, że do sądu
przychodzą po sprawiedliwość,
nie po wyrok. Mamy coraz wię-
cej wygranych spraw. 

13 maja w sali kongresowej
w Warszawie odbędzie się II
kongres „Niepokonanych
2012“. 

— Zachęcam do udziału —
mówi Maria Bzura. — Wa-
runkiem uczestnictwa jest po-
siadanie legitymacji człon-
kowskiej. Namawiam, dzwoń-
cie do nas, przychodźcie. Jes-
teśmy po to, by wam pomóc.

Podczas spotkania z „Niepo-
konanymi“ mieszkańcy Ełku

przedstawili sprawy, z którymi
nie mogą sobie poradzić. Zna-
lazły się tu m.in. kwestie doty-
czące zaniżonych wysokości
emerytur, czy krzywdzących
działań komorniczych.  Czar

Walczą z korupcją i patologią 

We wszelkich spra-
wach można kontak-

tować się z pełnomoc-
nikiem Stowarzyszenia
„Niepokonani 2012“ Marią
Bzurą. Tel. 501 384 885

Stowarzyszenie „Niepokonani 2012“ po raz trzeci w Ełku 
Fot. Agnieszka Czarnecka

Konsekwencje wynajmu mieszkania „na czarno“ 

Odpowiada Dariusz Dracewicz,
powiatowy rzecznik 
konsumentów
— Konsument musi zdawać

sobie sprawę z tego, że decy-
dując się na kupno jakiejś rze-
czy, zawiera umowę i nie po-
winien oczekiwać od sprze-
dawcy, że ten będzie skłonny
bez powodu tę umowę roz-
wiązać. Innymi słowy - sprze-
dawca nie ma obowiązku przy-
jęcia towaru (zgodnego z umo-
wą, któremu nic nie dolega) do
sklepu i zwrotu jego wartości.
Rozporządzenie mówiące
o terminie pięciodniowym,
w którym towar mógł być do
sklepu zwrócony, zostało uchy-
lone w 1995 r. Niektóre jednak
sklepy zachęcają konsumen-
tów do zakupów, ustalając ter-
min (np. dwu-, siedmio- czy
dziesięciodniowy), w którym

to konsument może rozmyślić
się z zamiaru kupna i oddać to-
war do sklepu (w stanie nie-
używanym). Praktyka ta nie
wynika z przepisów prawa,

nie jest też wynikiem uprzej-
mości sprzedawców, ale efek-
tem konkurencji na rynku –
sprzedawca, który chce po-
zyskać konsumenta na więcej
niż jeden zakup, stara się za-
pewnić mu dobre (lepsze niż
inni sprzedawcy) warunki.
I bardzo dobrze! Inną metodą
jest indywidualne umówienie
się konsumenta ze sprzedaw-
cą na termin, w którym ewen-
tualnie można zwrócić kupo-
wany towar. Z praktyki  wyni-
ka, że większość sprzedaw-
ców przystaje na taki dodat-
kowy warunek – należy pa-
miętać, aby zostało to zazna-
czone w jakiś sposób na para-
gonie, rachunku lub innym
dowodzie sprzedaży. A jeśli
sprzedawca nie chce pójść
nam na rękę – lepiej skorzys-
tać z oferty konkurencji.

Zwrot towaru do sklepu? To nie takie proste

Dariusz Dracewicz, powia-
towy rzecznik konsumentów.
Fot. Archiwum prywatne

Jak zapobiec „chorobie“ auta
podczas zimy?

UWAGA KONKURS!

Dla tych, którzy doczytali
do końca porady dla kie-
rowców i jako pierwsi za-
dzwonią do serwisu samo-
chodowego  Bosch w Ełku
w piątek o godz. 10 (tel.
87 610 77 06) otrzymają
zupełnie za darmo diagno-
stykę komputerową swo-
jego samochodu. Nagroda
jest warta 120 zł, więc
warto o nią zawalczyć. Ży-
czymy powodzenia!

Radosław Sobolewski, kie-
rownik serwisu Bosch w Ełku
Fot. Ewelina Suchodolska


