
P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

Koñczy siê sezon letni i do wiêk-
szo�ci sklepów z odzie¿¹ wchodz¹
kolekcje jesienne. Ubrania letnie czê-
sto mo¿na obecnie nabyæ po ni¿szej
cenie. Znane s¹ szczególnie kobietom
posezonowe obni¿ki cen. Lubimy ko-
rzystaæ z takich okazji, jednak by nie
¿a³owaæ z czasem dokonanych zaku-
pów nale¿y pamiêtaæ o paru rze-
czach.

Zwrot zakupionego towaru
Warto dobrze przemy�leæ ka¿dy

zakup, gdy¿ w �wietle polskich prze-
pisów dotycz¹cych prawa konsu-
menta nie ma mo¿liwo�ci zwrotu
niewadliwego towaru, nawet je�li po
krótkim czasie kupuj¹cy by siê roz-
my�li³. Czêsto przychodz¹ do mnie
panie, które kupi³y jaki� sweterek lub
sukienkê, ale z tego zakupu chcia³y
zrezygnowaæ, bo okaza³o siê, ¿e w
innym sklepie mog³yby zap³aciæ
mniej. W sklepach na Zachodzie w
wiêkszo�ci przypadków bez proble-
mu mo¿na zwróciæ zakupiony wcze-
�niej towar. W Polsce sprzedawca nie
ma obowi¹zku przyjêcia od nas to-
waru bez wad, ale... mo¿na jednak
uzgodniæ tê kwestiê ze sprzedawc¹
w momencie zakupu. Najlepiej po-
prosiæ go, aby na odwrocie paragonu
zawar³ odpowiedni¹ adnotacjê, je�li
zgadza siê na ewentualny zwrot nie-
wadliwego towaru w okre�lonym ter-
minie. Gdy na paragonie znajdzie siê
o�wiadczenie woli sprzedawcy, klient
nie bêdzie mia³ problemu z docho-
dzeniem wcze�niejszych uzgodnieñ.

Mo¿liwo�æ reklamacji towaru
niezgodnego z umow¹

Je¿eli towar oka¿e siê niezgodny
z umow¹, zawsze mo¿na go rekla-
mowaæ. Sprzedawca odpowiada za
niezgodno�æ towaru do 2 lat od dnia
zakupu i wszelkie informacje lub na-
pisy w sklepie, ¿e �po odej�ciu od
kasy reklamacji nie uwzglêdnia siê�,

s¹ sprzeczne z obowi¹zuj¹cym sta-
nem  prawnym.

Towar przeceniony z uwagi
na konkretn¹ wadê

Je�li towar zosta³ przeceniony z
powodu konkretnej wady, a sprze-
dawca przy zakupie poinformowa³
nas o tym � nie mo¿emy reklamowaæ
towaru z powodu tej wady. Wszel-
kie jednak inne niezgodno�ci tego to-
waru z umow¹ mog¹ byæ reklamowa-
ne

¯¹danie zwrotu gotówki
Reklamuj¹c dany towar nie mo-

¿emy od razu ¿¹daæ odst¹pienia od
umowy i zwrotu gotówki. W pierw-
szej kolejno�ci przys³uguje nam
uprawnienie ¿¹dania wymiany na
nowy towar lub nieodp³atnej napra-
wy. Odst¹pienia od umowy lub ob-
ni¿enia ceny mo¿emy ¿¹daæ w szcze-
gólnych przypadkach, a mianowicie
gdy:
1. naprawa albo wymiana s¹ nie-

mo¿liwe lub wymagaj¹ nadmier-
nych kosztów (przy ocenie nad-
mierno�ci kosztów uwzglêdnia
siê warto�æ towaru zgodnego  z
umow¹ oraz rodzaj i stopieñ
stwierdzonej niezgodno�ci, a tak-
¿e bierze siê pod uwagê niedo-
godno�ci, na jakie narazi³by ku-
puj¹cego taki sposób zaspokoje-
nia),

2. sprzedawca nie zdo³a naprawiæ
albo wymieniæ rzeczy w odpo-
wiednim czasie (przy okre�leniu
odpowiedniego czasu naprawy
lub wymiany uwzglêdnia siê ro-
dzaj towaru i cel jego nabycia),

3. naprawa albo wymiana nara¿a³a-
by kupuj¹cego na znaczne niedo-
godno�ci.

Namawiam do rozwa¿nych zakupów
i ¿yczê, by by³y udane.

Ma³gorzata P³aszczyk

Powiatowy rzecznik konsumentów radzi

Jak kupiæ ubranie i byæ
zadowolonym z zakupu

Taki jest tytu³ zajêæ profilaktycz-
nych z zakresu problematyki alko-
holowej � obowi¹zkowych! - dla
uczestników kursów prawa jazdy w
powiecie strzeleckim. Program reali-
zowany jest w II pó³roczu 2005 roku
dziêki wspó³pracy i �rodkom finan-
sowym Zarz¹du Województwa Opol-
skiego i Zarz¹du Powiatu Strzelec-
kiego.

Zajêcia te s³u¿¹ zwiêkszeniu bez-
pieczeñstwa na drogach. A sankcje
prawne, jak pokazuj¹ statystyki po-
licyjne, nie odstraszaj¹ od jazdy �na
dwóch gazach�. St¹d propozycja edu-
kacji przysz³ych kierowców, aby bio-
r¹c kluczyki do samochodu mogli bar-
dziej �wiadomie zdecydowaæ o tym:
piæ, czy jechaæ?

Wa¿ne jest równie¿ nauczenie siê
ROZS¥DNEGO korzystania z u¿y-
wek. W naszym powiecie dziêki
wspó³pracy z organizatorami kursów
prawa jazdy, psychoterapeuta uza-
le¿nieñ przekazuje uczestnikom kur-
sów podstawowe informacje na te-
mat: * wp³ywu alkoholu na funkcjo-
nowanie kierowcy; * b³êdnych prze-
konañ zwi¹zanych z piciem alkoholu
przez u¿ytkowników pojazdów; *
asertywnych zachowañ abstynenc-
kich dla kierowców i pasa¿erów; *
sygna³ów ostrzegawczych picia ry-
zykownego i objawów uzale¿nienia;
* wczesnej interwencji wobec osób
nadu¿ywaj¹cych alkoholu

Uczestnicy zajêæ maj¹ tak¿e oka-
zjê zapoznaæ siê z testami wykry-
waj¹cymi sygna³y ostrzegawcze pi-
cia ryzykownego i objawy ZZA (ze-
spó³ uzale¿nienia alkoholowego).
Zajêcia profilaktyczne s¹ te¿ okazj¹
do zapoznania siê z ulotkami i bro-
szur¹ �Alkohol i kierowca�. Zosta³y
one zakupione przez niektóre gmin-
ne komisje profilaktyki i rozwi¹zy-
wania problemów alkoholowych
(m.in. przez gminê Le�nica).

Przy okazji ju¿ pierwszych za-
jêæ profilaktycznych okaza³o siê, ¿e
w naszej spo³eczno�ci wiedza zwi¹-
zana z problemami alkoholowymi jest
powierzchowna, istnieje du¿o nieja-
sno�ci i w¹tpliwo�ci, funkcjonuje tak-
¿e wiele mitów. Zapraszam wiêc �sta-
rych� kierowców i pasa¿erów do
zweryfikowania swojej wiedzy.

Na ³amach naszego dwutygodni-
ka omówione zostan¹ podstawowe
zagadnienia zwi¹zane z tymi zagad-
nieniami. Intencj¹ autora jest �odcza-
rowanie alkoholu z jego cudownego
znaczenia� w naszym ¿yciu i ukaza-
nia jego prawdziwej natury.

Wp³yw alkoholu na funkcjono-
wanie kierowcy

Zawarto�æ czystego alkoholu
etylowego w napojach alkoholowych
jest liczona w gramach i przeliczana
na porcje standardowe.

Im wiêcej spo¿ywamy napojów
alkoholowych, tym bardziej ro�nie
jego stê¿enie we krwi, którego wiel-

Czy mo¿na wypiæ piwo i usi¹�æ za kó³kiem? Czy miêtowa guma pomo¿e w czasie kontroli drogowej? Czy
dobry obiad zmniejszy stê¿enie alkoholu we krwi? Na te i wiele innych pytañ przyszli kierowcy znajd¹
odpowiedzi w czasie kursu na prawo jazdy, przynajmniej w powiecie strzeleckim. Zajêcia pomog¹ poznaæ
i obaliæ wiele mitów zwi¹zanych z piciem alkoholu. Pozwol¹ te¿ zdecydowaæ: piæ, czy jechaæ?

Bezpiecznie dojedziesz
           - drog¹ woln¹ od u¿ywek

Ka¿da kobieta pragnie urodziæ
zdrowe i najpiêkniejsze na �wiecie
dziecko.

Czêsto jednak nie zdaje sobie
sprawy, ¿e jego zdrowie zale¿y w
znacznym stopniu od niej samej � jej
zdrowia oraz warunków i stylu ¿ycia
w okresie poprzedzaj¹cym zaj�cie w
ci¹¿ê. Jedn¹ z bardzo wa¿nych, a za-
razem bardzo prostych rzeczy, jakie
mo¿e zrobiæ dla swego nienarodzo-
nego jeszcze dziecka, jest codzienne
przyjmowanie kwasu foliowego w
dawce 0,4 mg.

Kwas foliowy jest witamin¹ z
grupy B, która ochrania rozwijaj¹cy
siê  p³ód przed powstaniem wad wro-
dzonych mózgu i rdzenia krêgowego,
zwanych wadami cewy nerwowej.
Nale¿¹ one do najciê¿szych wad wro-
dzonych noworodków. G³ówne typy
tych wad, to bezmózgowie i przepu-
kliny mózgowo - rdzeniowe. Bezmó-
zgowie zawsze jest przyczyn¹ �mier-
ci dziecka, natomiast przepuklina
mózgowo � rdzeniowa zwykle po-
woduje parali¿ dolnej czê�ci cia³a, a
niekiedy tak¿e znaczne upo�ledzenie
umys³owe. Polska nale¿y do krajów
o najwiêkszej czêsto�ci wystêpowa-
nia wad cewy nerwowej. Rocznie z
takimi wadami rodzi siê ok. 1500 dzie-
ci. Ponad 90% z nich rodzi siê zdro-
wym matkom i w rodzinach, w któ-
rych nigdy wcze�niej dziecko z tak¹
wad¹ nie przysz³o na �wiat.

By uchroniæ dziecko przed wa-
dami uk³adu nerwowego, poziom
kwasu foliowego w organizmie ko-
biety powinien byæ wystarczaj¹cy,
wówczas gdy rozwija siê mózg i
rdzeñ krêgowy dziecka, a wiêc po-
miêdzy 2 � 4 tygodniem po zap³od-
nieniu, kiedy kobieta zwykle jeszcze
nie wie, ¿e jest w ci¹¿y. Dlatego

przyjmowanie kwasu foliowego na-
le¿y rozpocz¹æ co najmniej 4 tygo-
dnie przed zaj�ciem w ci¹¿ê i konty-
nuowaæ w pierwszym jej trymestrze.

Uzupe³nienie diety tym cen-
nym mikroelementem zmniejsza
o 75% ryzyko wyst¹pienia wad
cewy nerwowej u noworodków.

W celu uzyskania odpowiednie-
go poziomu kwasu foliowego w or-
ganizmie, przysz³a mama powinna:
- spo¿ywaæ wiêksz¹ ilo�æ produk-

tów naturalnie bogatych w kwas
foliowy takich jak: brukselka,
szpinak, broku³y, szparagi, kapu-
sta, kalafior, sa³ata, fasola, groch,
soja, pomarañcze, sok pomarañ-
czowy, w¹tróbka, dro¿d¿e,

- wybieraæ produkty spo¿ywcze
wzbogacane kwasem foliowym
np. p³atki �niadaniowe,

- codziennie przyjmowaæ 0,4 mg
kwasu foliowego w postaci tablet-
ki zawieraj¹cej wy³¹cznie kwas
foliowy lub preparatu multiwi-
taminowego, w sk³ad którego
wchodzi odpowiednia dawka tej
witaminy (co najmniej 0,4 mg ).
Dzienna dawka kwasu foliowego

jest ca³kowicie bezpieczna. Jest on
dobrze tolerowany prze organizm, nie
wywo³uje skutków ubocznych. Po-
niewa¿ witamina ta zapobiega rów-
nie¿ niedokrwisto�ci i rozwojowi
mia¿d¿ycy oraz zmniejsza ryzyko
zachorowania na chorobê nowotwo-
row¹ i depresjê, powinni pamiêtaæ o
niej równie¿ mê¿czy�ni.

Zachêcamy wszystkich, a w
szczególno�ci kobiety, które mog¹
zaj�æ w ci¹¿ê, aby codziennie w swo-
jej diecie uwzglêdnia³y kwas foliowy
w dawce 0,4 mg.

Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Op.

KWAS FOLIOWY A ZDROWIE DZIECKA

ko�æ okre�la siê w promilach. Ilo�æ
promili oznacza ilo�æ gramów alko-
holu w jednym litrze krwi.

Alkohol nie wymaga trawienia.
Zostaje bezpo�rednio wch³oniêty
przez organizm i za po�rednictwem
krwiobiegu trafia szybko do mózgu,
gdzie dziêki specyficznym w³a�ciwo-
�ciom chemicznym wywo³uje odpo-
wiednie efekty psychologiczne. Al-
kohol etylowy jest usypiaczem i
znieczulaczem. Dzia³a na mózg jak
�rodek usypiaj¹cy, chocia¿ pocz¹t-
kowo powoduje prze³amanie niektó-
rych zahamowañ, które prze¿ywa-
my jako stan o¿ywienia, pobudze-
nia, ekscytacji. Rozk³adany jest w
organizmie tylko przez w¹trobê. Jego
rozk³ad zale¿y od p³ci oraz spraw-
no�ci procesu metabolizmu. U kobiet
alkohol rozk³ada siê wolniej. Im wiê-
cej pijemy, tym wolniej s¹ neutrali-
zowane kolejne porcje alkoholu! W
ci¹gu jednej godziny w¹troba �spa-
la� tylko oko³o 1 porcji standardo-
wej.

W Polsce dopuszczalna zawar-
to�æ alkoholu we krwi kieruj¹ce-
go autem nie mo¿e przekroczyæ 0,2
promila. W innych krajach Euro-
py jest ró¿nie!!!

Gdy zawarto�æ alkoholu we krwi
prowadzi do stê¿enia od 0,2 do 0,5
promili � okre�la siê to jako stan po
u¿yciu alkoholu. Gdy stê¿enie al-
koholu we krwi przekracza 0,5 pro-
mili wówczas jest to stan nietrze�-
wo�ci.
Przyk³ad: Po 1 godzinie od wypicia 1
porcji standardowej szacunkowe stê-
¿enie alkoholu we krwi u mê¿czyzny
wa¿¹cego 70 kg wyniesie ok. 0,2 pro-
mila, czyli ju¿ jest to stan po u¿yciu
alkoholu. U kobiety o tej samej wa-
dze ta sama dawka alkoholu po go-
dzinie wska¿e 0,23 promili. Wypicie
ok. 2 porcji przez kobietê i 3 przez
mê¿czyznê mo¿e spowodowaæ stan
nietrze�wo�ci.
Mê¿czyzna o wadze 70 kg, który wy-
pije wieczorem 250 g wódki 40%, czyli
10 porcji standardowych, bêdzie mia³
ponad 2 promile alkoholu we krwi.
Na �spalenie�  tej dawki zdrowa
w¹troba potrzebuje ok. .10 godzin. I
jak tu jechaæ samochodem do pracy
na 7 rano?! Nie wspominam o dotkli-
wych objawach zespo³u abstynencyj-
nego! Brr... to koszmar!!
Prowadzenie pojazdu wymaga
przede wszystkim �wietnej koordy-
nacji wzrokowo-ruchowej, poniewa¿
90% informacji docieraj¹cych do kie-
rowcy to informacje wzrokowe. Te
alkohol zaburza najszybciej.

Ka¿da ilo�æ spo¿ywanego alko-
holu wp³ywa na funkcjonowanie
organizmu cz³owieka. Alkohol nie

200 g piwa 5%      =     100 g wina 10%     =    25 g wódki 40%       =                 10 g C2H5OH

jest �rodkiem poprawiaj¹cym spraw-
no�æ psychofizyczn¹. Wykonane na
niezmiernie czu³ej aparaturze bada-
nia psychometryczne wykazuj¹, ¿e
nawet po niewielkich dawkach alko-
holu ( 1g/kg ciê¿aru cia³a) reakcje kie-
rowców wyd³u¿aj¹ siê o 0,3-0,5 sek.,
podczas, gdy czas prawid³owej reak-
cji u pe³nosprawnego kierowcy mie-
�ci siê na ogó³ w granicach 0,5 sek.

Zaburzenia powodowane przez
alkohol w organizmie kierowcy
2-3 promile zaburzenia mowy,
wzmo¿ona senno�æ, obni¿enie zdol-
no�ci kontroli w³asnego zachowania i
poruszania siê
1-2 promile zaburzenia koordynacji
miê�niowej i równowagi, os³abienie
sprawno�ci intelektualnej i pamiêci,
brawura, wahania nastroju (euforia,
agresja)
0,8 promila b³êdna ocena w³asnych
mo¿liwo�ci, znaczne obni¿enie samo-
kontroli i koncentracji
0,5 promila zmniejszenie zdolno�ci
rozpoznawania sytuacji, pobudli-
wo�æ, upo�ledzenie koordynacji
wzrokowo-ruchowej, pogorszenie
ostro�ci widzenia i oceny odleg³o�ci,
opó�nienie adaptacji oka do ciemno-
�ci i ruchomych �róde³ �wiat³a
0,3 promila drobne zaburzenia rów-
nowagi i koordynacji, gorsze spo-
strzeganie kszta³tów w  oddali
0,2 promila d³u¿sze spostrzeganie
0,1 promila rozproszona uwaga

Picie alkoholu przez kierowcê
uniemo¿liwia bezpieczn¹ jazdê
samochodem. Kierowanie pojaz-
dem mechanicznym w stanie nie-
trze�wo�ci jest przestêpstwem.

Sprawa nietrze�wego kierowcy,
na wniosek prokuratury, mo¿e trafiæ
do gminnej komisji rozwi¹zywania
problemów alkoholowych, która na
mocy �Ustawy o wychowaniu w
trze�wo�ci i przeciwdzia³ania alko-
holizmowi� musi zbadaæ czy osoba
prowadz¹ca pojazd po pijanemu, jest
zagro¿ona alkoholizmem. Czeka j¹
badanie przez bieg³ego psychiatrê i
psychologa. Osobom uzale¿nionym
proponuje siê leczenie dobrowolne
lub po rozpatrzeniu sprawy przez
s¹d rodzinny leczenie przymusowe.

Ustawa o wychowaniu w trze�-
wo�ci mówi: osoby, które w zwi¹z-
ku z nadu¿ywaniem alkoholu powo-
duj¹ rozk³ad ¿ycia rodzinnego, demo-
ralizacjê ma³oletnich, uchylaj¹ siê od
pracy albo systematycznie zak³ócaj¹
spokój lub porz¹dek publiczny, kie-
ruje siê na badanie przez bieg³ego w
celu wydania opinii w przedmiocie
uzale¿nienia i wskazania rodzaju za-
k³adu leczniczego.[�]

Krystyna Kowalska

= 1 porcja standardowa= =

Przelicz sobie...


