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Sali Widowiskowej strzeleckiego
Domu Kultury pozosta³o niewiele
wolnych miejsc. W�ród uczestników
debaty przewa¿ali ludzie m³odzi, ale
trzeba przyznaæ, i¿ przewaga ta by³a
nieliczna. �wiadczy to o tym, ¿e
mieszkañcy naszego powiatu bez
wzglêdu na wiek sprawy europejskie
traktuj¹ jako swoje w³asne i czuj¹ siê
wspó³odpowiedzialni za przysz³o�æ
ca³ej Unii Europejskiej. Organizato-
rzy przygotowali dla uczestników
trzy prelekcje. Pierwsza z nich bar-
dzo �ci�le ³¹czy³a siê z has³om prze-
wodnim cyklu debat, czyli przysz³o-
�ci¹ naszego kraju i Unii Europejskiej.
Dotyczy³a ona bowiem Narodowego
Planu Rozwoju na lata 2007-2013.
Jego wstêpne za³o¿enia przedstawi³
s³uchaczom Micha³ Knapik z Opol-
skiego Urzêdu Wojewódzkiego w
Opolu. W swoim wyst¹pieniu wyja-
�ni³ on czym jest Narodowy  Plan
Rozwoju oraz na�wietli³ takie aspek-
ty jak: Struktura NPR, jego cele stra-
tegiczne oraz priorytety. Nastêpnie
zosta³y omówione programy opera-
cyjne.

Dalsza czê�æ strzeleckiej debaty
dotyczy³a praw cz³owieka w Unii Eu-
ropejskiej, gdy¿ to one zosta³o obra-
ne jako temat przewodni debaty
strzeleckiej.

Prawa cz³owieka to temat bardzo
szeroki. Mo¿e on byæ rozpatrywa-
ny z wielu stron. Rozwa¿ania na ten
temat mo¿na prowadziæ pod k¹tem
wielu aspektów. Prawa Cz³owieka w
Unii Europejskiej przybli¿y³ uczest-
nikom debaty dr Robert Grzeszczak
� Adiunkt Katedry Nauk Prawnych
Centrum Studiów Niemieckich i Eu-
ropejskich im. Willy Brandta na Uni-
wersytecie Wroc³awskim. Swoj¹ pre-
lekcjê rozpocz¹³ od podania definicji
praw cz³owieka. Nastêpnie skupi³ siê
na omówieniu takich tematów jak:
ochrona praw podstawowych w pra-
wie Unii Europejskiej

* kategorie praw cz³owieka
* prawa cz³owieka a prawa pod-
stawowe
* warunki dopuszczalno�ci skargi
indywidualnej oraz prawa obywateli
UE o charakterze ogólnym.

Po krótkiej przerwie praktyczne
spojrzenie na prawa cz³owieka zapre-
zentowa³a s³uchaczom Joanna Rysz-
ka z Zak³adu Prawa Miêdzynarodo-
wego i Prawa Europejskiego Uniwer-
sytetu Opolskiego. Na przyk³adzie
na przyk³adzie petycji do Parla-
mentu Europejskiego i skargi do
Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich przedstawi³a ona
s³uchaczom instrumenty ochrony
praw cz³owieka w prawie wspólno-
towym. W swoim wyst¹pieniu wy-
ja�ni³a kto mo¿e z³o¿yæ petycjê, cze-
go mo¿e ona dotyczyæ, a tak¿e w ja-
kiej formie mo¿na ja z³o¿yæ. Zosta³y
tak¿e przedstawione przyk³ady z³o-
¿onych skarg i petycji.

Po tej prelekcji przyszed³ czas
na prawdziw¹ debatê Teraz g³os mia³
ka¿dy z uczestników. Ka¿dy z obec-
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Zbli¿a siê okres przed�wi¹tecz-
ny czyli czas, w którym bêdziemy
wiêcej kupowaæ. Wiêcej ni¿ zazwy-
czaj bêdzie reklam i promocji. Czy
wierzymy reklamom i jaki maja one
wp³yw na dokonywane przez nas
zakupy? Zale¿y to z pewno�ci¹ od
ka¿dego indywidualnego konsumen-
ta. Na szczê�cie w wiêkszo�ci przy-
wykli�my traktowaæ reklamy z przy-
mru¿eniem oka. Wiemy, ¿e po u¿y-
ciu cudownego kremu czy rewelacyj-
nego szamponu i tak nie bêdziemy
wygl¹daæ jak  m³oda Pani, która go
reklamuje. Reklama nie mo¿e jednak
wprowadzaæ konsumentów w b³¹d.
Je¿eli w reklamie  znajduj¹ siê jakie�
okre�lenia lub informacje, przedsiê-
biorca bierze odpowiedzialno�æ za to,
co komunikuje nam � konsumentom.
Np. je�li reklamuje, ¿e szampon zwal-
cza ³upie¿ po tygodniu stosowania to
mamy prawo   oczekiwaæ takich re-
zultatów. W³a�nie pod wp³ywem ta-
kich obietnic podejmujemy przecie¿
decyzjê o zakupie tego konkretnego
produktu. Je�li produkt lub us³uga nie
spe³nia zapewnieñ zawartych w re-
klamie, mamy prawo z³o¿yæ reklama-
cjê, powo³uj¹c siê na niezgodno�æ to-
waru z umow¹. Pewnych obietnic jed-
nak nie mo¿na zweryfikowaæ gdy¿
zawieraj¹ wyra¿enia niedookre�lone
typu: �super�, �wspania³y�, �rewela-
cyjny�, które bardzo czêsto pojawiaj¹
siê w reklamach. I trudno nam bêdzie
skutecznie sk³adaæ reklamacje takich
�cudownych� produktów. Kupuj¹c
okre�lony produkt, nie sugerujmy siê
reklam¹ i podejmujmy decyzje bior¹c
pod uwagê wiele czynników � po-
równajmy ceny towarów, popytajmy
znajomych o opinie, a przede wszyst-

Przez zmianê sposobu u¿ytkowa-
nia obiektu budowlanego lub jego
czê�ci rozumie siê w  szczególno-
�ci:
- Podjêcie lub zaniechanie w obiek-
cie budowlanym lub jego czê�ci dzia-
³alno�ci zmieniaj¹cej warunki: bezpie-
czeñstwa po¿arowego, powodziowe-
go, pracy, zdrowotne, higieniczno-sa-
nitarne, ochrony �rodowiska b¹d�
wielko�æ lub uk³ad obci¹¿eñ.
Zmiana sposobu u¿ytkowania obiek-
tu budowlanego lub jego czê�ci wy-
maga zg³oszenia  w³a�ciwemu orga-
nowi.

W zg³oszeniu nale¿y okre�liæ
dotychczasowy i zamierzony spo-
sób u¿ytkowania obiektu budow-
lanego lub jego czê�ci. Do zg³osze-
nia nale¿y do³¹czyæ:
* opis i rysunek okre�laj¹cy usy-
tuowanie obiektu budowlanego w sto-
sunku do granic nieruchomo�ci i in-
nych obiektów budowlanych na tej
samej i s¹siednich nieruchomo�ciach,
z oznaczeniem czê�ci obiektu budow-
lanego, w której zamierza siê doko-
naæ zmiany sposobu u¿ytkowania,
* zwiêz³y opis techniczny, okre�la-
j¹cy rodzaj i charakterystykê obiek-
tu budowlanego oraz jego konstruk-
cjê, wraz z danymi techniczno-u¿yt-
kowymi, w tym wielko�ciami
i rozk³adem obci¹¿eñ, a w razie po-
trzeby, równie¿ danymi technologicz-
nymi,
* o�wiadczenie, o posiadanym pra-
wie do dysponowania nieruchomo-
�ci¹ na cele budowlane,

* za�wiadczenie wójta, burmistrza
albo prezydenta miasta o zgodno�ci
zamierzonego sposobu u¿ytkowania
obiektu budowlanego z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego albo ostateczn¹
decyzjê o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, w przy-
padku braku miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego,
* ekspertyzê techniczn¹, wyko-
nan¹ przez osobê posiadaj¹c¹ upraw-
nienia budowlane bez ograniczeñ w
odpowiedniej specjalno�ci,
* w zale¿no�ci od potrzeb � po-
zwolenia, uzgodnienia lub opinie wy-
magane odrêbnymi przepisami.
Zg³oszenia do w³a�ciwego organu,
nale¿y dokonaæ przed dokonaniem
zmiany sposobu u¿ytkowania obiek-
tu budowlanego lub jego czê�ci.

Zmiana sposobu u¿ytkowania
mo¿e nast¹piæ, je¿eli w terminie 30
dni, od dnia dorêczenia zg³oszenia
w³a�ciwy organ, nie wniesie sprzeci-
wu w drodze decyzji i nie pó�niej ni¿
po up³ywie 2 lat od dorêczenie zg³o-
szenia.

Je¿eli zamierzona zmiana sposo-
bu u¿ytkowania obiektu budowlane-
go lub jego czê�ci wymaga wykona-
nia robót budowlanych objêtych obo-
wi¹zkiem uzyskania pozwolenia na
budowê � rozstrzygniêcie w sprawie
zmiany sposobu u¿ytkowania nastê-
puje w decyzji o pozwoleniu
na budowê.

J. Nykiel

* C � nawo³uje do zabezpieCzania
siê prezerwatyw¹.

Namawia równie¿ do zrobienia
testu w kierunku HIV, je¿eli kto� cho-
cia¿ raz zmieni³ partnera seksualnego
lub mia³ inne ryzykowne zachowa-
nie np. bra³ do¿ylnie narkotyki, wy-
kona³  sobie tatua¿ niesterylnym
sprzêtem.
Testy w kierunku HIV mo¿na wyko-
naæ anonimowo oraz bezp³atnie w
Opolu, w Poradni Przedma³¿eñskiej
i Rodzinnej Towarzystwa Rozwoju
Rodzin przy ul. Damrota 6. Dok³ad-
ne informacje mo¿na uzyskaæ pod nr
telefonu  4544845.

Je�li chcesz siê dowiedzieæ wiê-
cej na temat HIV i AIDS wejd� na
stronê internetow¹ www.aids.gov.pl
oraz zapoznaj siê z ulotkami, broszu-
rami i innymi materia³ami na ten te-
mat. S¹ one bezp³atnie dostêpne w
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epide-
miologicznej w Strzelcach Op. przy
ul. Pi³sudskiego 20 ( nr tel. 4400313).

ZAPAMIÊTAJ:
¯ycie nie jest warte takiego ryzyka!
Zbyt wiele masz do stracenia! Po
prostu

Zdecyduj sam!
Wybierz ABC zapobiegania AIDS

i ciesz siê ¿yciem.

Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich

kim kupujmy to, co naprawdê jest
nam w danym momencie potrzebne.
Wybieraj¹c siê na zakupy przed�wi¹-
teczne dajemy siê skusiæ reklamie i
wszelkiego rodzaju promocjom. Za-
stanówmy siê czy produkty bêd¹ce
w promocji naprawdê s¹ nam po-
trzebne. Nie sugerujmy siê napisem
�promocja�, przeanalizujmy cenê.
Nie warto kupowaæ 2 litrów soku gdy
potrzebujemy litr. Zobaczmy ile
kosztuje litr danego soku a ile ten
wiêkszy � 2 litrowy i czy faktycznie
jest tak jak widnieje na opakowaniu �
�litr gratis�. Napis na opakowaniu �
�gwarancja 3 lata� to te¿ reklama, a
nie faktyczna gwarancja
Je¿eli na pude³ku umieszczono tylko
informacjê o terminie i nie ma wzmian-
ki o tym, do czego zobowi¹za³ siê
gwarant, to nie mo¿na mówiæ o udzie-
leniu gwarancji.

Informacje umieszczone na opa-
kowaniu produktu uwa¿a siê za czê�æ
umowy (pomiêdzy sprzedawc¹ i
konsumentem). Sprzedawca powi-
nien udzieliæ kupuj¹cemu jasnych,
zrozumia³ych i niewprowadzaj¹-
cych w b³¹d informacji w jêzyku pol-
skim, wystarczaj¹cych do prawid³o-
wego i pe³nego korzystania ze sprze-
danego towaru konsumpcyjnego. 
W szczególno�ci nale¿y podaæ: na-
zwê towaru, okre�lenie producenta
lub importera i kraj pochodzenia to-
waru, znaki bezpieczeñstwa i zgod-
no�ci wymagane przez odrêbne prze-
pisy, informacje o dopuszczeniu do
obrotu  w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz, stosownie do rodzaju towaru,
okre�lenie jego energoch³onno�ci, a
tak¿e inne dane wskazane w odrêb-
nych przepisach. Wskazane informa-

cje powinny znajdowaæ siê na towa-
rze konsumpcyjnym lub byæ z nim
trwale po³¹czone.

Cena w gazetce reklamowej su-
permarketu danego towaru winna od-
powiadaæ cenie rzeczywistej w skle-
pie. Powinni�my jednak zwróciæ
uwagê, czy w gazetce nie podano, ¿e
promocja obowi¹zuje w jakim� okre-
�lonym terminie albo te¿ do wyczer-
pania zapasów. Mo¿e siê wiêc oka-
zaæ, ¿e nie bêdziemy mogli kupiæ re-
klamowanego towaru, bo ju¿ zosta³
sprzedany.

Nad w³a�ciw¹ promocj¹ towaru
pracuje wiele ludzi. w sklepie najczê-
�ciej kierujemy siê i patrzymy w pra-
wo, najczê�ciej siêgamy po produkt
praw¹ rêk¹, najlepiej widzimy towar
na wysoko�ci od jednego metra do
poziomu oczu. St¹d wszelkie promo-
cje s¹ najczê�ciej po prawej stronie w
marketach, przy wej�ciu, by nas za-
interesowaæ. Im d³u¿ej konsument
przebywa w sklepie tym wiêcej kupi.
Dla stworzenia odpowiedniej atmos-
fery wykorzystuje siê muzykê, �wia-
t³o czy nawet wykorzystuje wiedzê
o oddzia³ywaniu zapachów na reak-
cje i zachowania ludzi (zapach ciasta,
�wie¿ego chleba). W reklamy wierz¹
dzieci. Kolorowe reklamy sprawiaj¹
na nich niesamowite wra¿enie i dzie-
ci wierz¹ w to, co widz¹ na ekranie.
Warto zatem rozmawiaæ z dzieckiem
i zwracaæ mu uwagê na to, czy pro-
dukt spe³nia obietnice zawarte w re-
klamie. Nie podejmujmy zatem de-
cyzji o zakupach pod wp³ywem
chwili, bo towar mo¿e wówczas nie
spe³niaæ naszych oczekiwañ.
Udanych przemy�lanych zakupów.

Ma³gorzata P³aszczyk

nych na sali móg³ skorzystaæ z okazji
i zapytaæ o to, co w Unii Europej-
skiej wydaje mu siê niejasne, co go
interesuje, z czym ma problemy.
Uczestnicy mieli równie¿ okazjê po-
wiedzieæ, co im siê w Unii Europej-
skiej nie podoba lub z czym siê nie
zgadzaj¹. Dyskusja szybko nabra³a
rozpêdu, ale niestety czas jej trwania
by³ ograniczony. Uczestnicy mieli
jednak jeszcze okazjê do rozmowy z
prelegentami w kuluarach i chêtnie z
okazji tej skorzystali.

Ogólnie debata zosta³a odebrana
w�ród uczestników jak i prelegentów
bardzo pozytywnie. Wiêkszo�æ z
nich przychylnie odnosi³a siê do po-
mys³u organizowania takich debat.
Pada³y tak¿e propozycje tematów
kolejnych spotkañ. Jest to bardzo
optymistyczne, gdy¿ widaæ, ¿e spo-
³eczeñstwo anga¿uje siê nie tylko w
sprawy z którymi jest bezpo�rednio
zwi¹zane, ale czuje siê tak¿e odpo-
wiedzialne za przysz³o�æ ca³ej wiel-
kiej europejskiej wspólnoty narodów.

K. Wac³awczyk

i¿ od wrze�nia 2005 r. zosta³ uruchomiony sprzêt monitoruj¹cy parame-
try ¿yciowe pacjentów Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich
zgodnie z Projektem realizowanym w ramach poddzia³ania 3.5.2. Zinte-
growanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego � w ramach
Unii Europejskiej � wspó³finansowanym ze �rodków Europejskiego
Funduszu Regionalnego oraz bud¿etu pañstwa.

W pa�dzierniku br. Krajowe Cen-
trum ds. AIDS  zainicjowa³o kolejn¹
ogólnopolsk¹, multimedialn¹ kampa-
niê spo³eczn¹ dotycz¹c¹ profilakty-
ki HIV/AIDS, skierowan¹ przede
wszystkim do kobiet i mê¿czyzn w
wieku 18 � 29 lat.

Znaczny wp³yw na wybór adre-
satów tej kampanii mia³y analizy epi-
demiologiczne, z których wynika, ¿e
stale zwiêksza siê liczba osób zaka-
¿onych drog¹ kontaktów seksual-
nych, a zaka¿enia dotycz¹ najczê�ciej
ludzi m³odych w wieku 18 � 29 lat.
W tej grupie wiekowej wystêpuje
85% wszystkich zaka¿eñ na �wiecie,
w Polsce wska�nik ten siêga a¿ 60%,
z czego ok. 10% stanowi¹ osoby po-
ni¿ej 20 roku ¿ycia. Od 1985r. do
koñca sierpnia 2005r. w naszym kra-
ju odnotowano ogó³em 9 617 zaka-
¿eñ oraz 1 658 zachorowañ na AIDS,
szacuje siê jednak, ¿e liczba osób
¿yj¹cych z wirusem HIV wynosi
oko³o 30 tysiêcy.

W celu ograniczenia zasiêgu epi-
demii HIV/AIDS, tegoroczna kampa-
nia wskazuje wszystkim adresatom
mo¿liwo�æ wyboru jednego z trzech
sposobów ochrony przed mo¿liwo-
�ci¹ zaka¿enia  wirusem tzn. ABC za-
pobiegania. Proponuje:
* A � Abstynencjê seksualn¹
* B � zachêca do Bycia wiernym
jednemu, równie¿ wiernemu i prze-
badanemu partnerowi

ZMIANA  SPOSOBU  U¯YTKOWA-
NIA  OBIEKTU  BUDOWLANEGO

LUB  JEGO  CZÊ�CI

Wirus HIV i choroba AIDS
- ABC...zapobiegania

Zespó³ Opieki Zdrowotnej

w Strzelcach Opolskich informuje

WP£YW REKLAMY NA WYBÓR TOWARU
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