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Jest to trzecia i ostatnia cze�æ serii
artyku³ów opisuj¹cych sposoby
uzdatniania i rodzaje filtrów do wody.
W numerze 10(108) wydanie 16-31
maja 2008r. zosta³y opisane filtry me-
chaniczne, od¿elaziacze, zmiêkczacze,
magnetyzery oraz filtry wêglanowe.
Do opisania pozosta³y jedne z naj-
czê�ciej stosowanych i oferowanych
przez  akwizytorów a mianowicie:

 FILTRY Z ODWRÓCON¥
OSMOZ¥

Urz¹dzenia te wykorzystuj¹ me-
chanizm znany z przyrody, czyli
wybiórcze (selektywne) przenikanie
ró¿nych substancji przez b³onê ota-
czaj¹c¹ ka¿d¹ komórkê. Dziêki ci�nie-
niu osmotycznemu, które powstaje
pomiêdzy komórkami, z roztworu o
mniejszym ci�nieniu sk³adniki

Filtrowana woda nie znaczy
zdrowsza�(3)

od¿ywcze zostaj¹ przeniesione do
roztworu o wy¿szym ci�nieniu.
W filtrach z odwrócon¹ osmoz¹ woda
dociera do membrany (pó³przepusz-
czalnej b³ony), gdzie dochodzi do
przenikniêcia jedynie cz¹stek wody,
natomiast takie substancje jak mikro-
elementy, zwi¹zki organiczne czy
mikroorganizmy zostaj¹ zatrzymane.
Ostatecznym produktem tego proce-
su jest woda zdemineralizowana, któ-
ra idealnie nadaje siê do mycia, prania
i urz¹dzeñ sanitarnych. Jednak spo-
¿ycie takiej wody niesie za sob¹ pew-
ne ryzyko, gdy¿ to w³a�nie z wod¹
wprowadzamy do naszych organi-
zmów najwiêcej zwi¹zków mineral-
nych potrzebnych do ¿ycia i prawi-
d³owego rozwoju. Woda która prze-
chodzi przez filtr z odwrócon¹
osmoz¹ zostaje wyja³owiona z tych
bardzo wa¿nych zwi¹zków. Wody
takiej nie powinny spo¿ywaæ kobie-
ty w ci¹¿y, karmi¹ce, dzieci, m³o-
dzie¿, osoby starsze oraz chore.

Woda dostarczana przez przed-
siêbiorstwa wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjne do naszych domów musi byæ
zdatna do picia w takiej formie w ja-
kiej p³ynie z kranu�jednak jak wia-
domo ró¿nie bywa z t¹ jako�ci¹. Czê-
sto dochodzi do jej pogorszenia w
przypadku awarii, ró¿nych prac na-
prawczych lub ska¿enia bakteriolo-
gicznego wodoci¹gu  (na szczê�cie
w naszym powiecie nie dosz³o jesz-
cze do tak du¿ych ska¿eni jak np. w

Pleszewie, Gryfinie czy jak przed
kilkoma dniami w powiecie szczeci-
neckim - woj. zachodniopomorskie).
Na naszym terenie przedsiêbiorstwa
wod-kan nie prowadz¹ sta³ej dezyn-
fekcji wody, tak¿e ska¿enie wody
wewn¹trz wodoci¹gu jest mo¿liwe.
W domach czêsto stosowane jest
przegotowywanie wody, mo¿na to
stosowaæ jednak proces ten nie mo¿e
trwaæ zbyt d³ugo gdy¿ do zabicia
drobnoustrojów wystarczy krótkie
zagotowanie wody. Przestrzegam
przed d³ugim gotowaniem, w czasie
którego woda wyparowuje a che-
miczne  zanieczyszczenia pozostaj¹.
Dochodzi wtedy do ich zagêszcza-
nia, wytraca siê wapno i magnez w
formie bia³ego osadu lub ¿elazo i man-
gan w formie rdzawego osadu.

W ostatnim okresie odnotowano
pojawienie siê niekompetentnych
sprzedawców filtrów do wody w
gminie Le�nica oraz Zawadzkie.

Ponownie apeluje o rozwagê
przy zakupie filtrów oraz przypo-
minam, ¿e Pañstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Strzelcach
Opolskich prowadzi sta³y nadzór nad
jako�ci¹ wody dostarczanej do miesz-
kañców, a  pracownicy tutejszej sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej po-
staraj¹ siê odpowiedzieæ na wszelkie
pytania dotycz¹ce filtrów do wody
oraz jako�ci wody.

Tomasz Nabzdyjak
PSSE Strzelce Opolskie

Ciesz¹c siê z wyników matur w naszych szko³ach, pospiesznie opublikowali-
smy ich wyniki. I ten po�piech nie wyszed³ na dobre tabelce: suma zdaj¹cych
siê nie zgadza³a.
W zwi¹zku z b³êdem, który wkrad³ siê do opublikowanych w zesz³ym numerze
�Powiatu Strzeleckiego� wyników matur, przedstawiamy jeszcze raz zesta-
wienie wyników z poszczególnych szkó³ Powiatu Strzeleckiego. Tym razem
ju¿ prawid³owe.
Za zaistnia³¹ pomy³kê przepraszamy.

EKT

U nas zdaje najwiêcej

Sprostowanie

Pod takim has³em 1. lipca br. roz-
poczê³a siê ogólnopolska kampania
spo³eczna, która jest kluczowym ele-
mentem dzia³añ profilaktycznych w
Polsce i ma na celu podniesienie po-
ziomu wiedzy na temat HIV i AIDS
oraz zmniejszenie liczby nowych za-
ka¿eñ HIV drog¹ kontaktów seksual-
nych. Kampania realizowana w latach
2008-2009 jest skierowana do osób
podró¿uj¹cych w kraju i za granic¹,
zarówno w celach turystycznych,
jaki i zawodowych.

W Polsce g³ówn¹ drogê zaka¿eñ
HIV stanowi¹ obecnie ryzykowne za-
chowania seksualne. Najczê�ciej za-
ka¿aj¹ siê osoby bêd¹ce w grupach
wiekowych od 18 do 29 lat oraz od
29 do 39 lat. Dlatego te¿ kampania
jest skierowana przede wszystkim do
osób m³odych i aktywnych seksual-
nie � ¿yj¹cych w zwi¹zkach formal-
nych, nieformalnych i nieposiadaj¹-
cych sta³ego partnera. Osoby m³ode
s¹ te¿ najbardziej mobilne. Jak wyni-
ka z badañ G³ównego Urzêdu Staty-
stycznego, najliczniejsz¹ grupê osób
wyje¿d¿aj¹cych z Polski na co naj-
mniej 2 miesi¹ce stanowi¹ osoby miê-
dzy 18 a 35 rokiem ¿ycia, stanu wol-
nego, maj¹ce co najmniej �rednie wy-
kszta³cenie i wyje¿d¿aj¹ce zarówno
w celach zarobkowych (ponad 80%),
jak i turystycznych. Grupê tê cha-
rakteryzuje du¿a aktywno�æ seksu-
alna i gotowo�æ do poszukiwania lub
zmiany partnera seksualnego. Czêsto
wyjazd oznacza roz³¹kê ze sta³ym
partnerem. Kampania skierowana jest
tak¿e do osób przemieszczaj¹cych siê
na terenie kraju. Jak wynika z badañ,
Polacy maj¹ wiedzê na temat HIV/
AIDS, nie stosuj¹ jej jednak w ¿yciu
codziennym. Brakuje im wyobra�ni
do zrozumienia konsekwencji ryzy-
kownych zachowañ oraz nie odnosz¹
mo¿liwo�ci zaka¿enia HIV do siebie.

Przekaz kampanii
�Wróæ bez HIV�:

* Niewa¿ne kim jeste�, gdzie jeste�,
co robisz, jakie masz wykszta³-
cenie, czy te¿ przekonania � HIV
i AIDS mo¿e dotyczyæ tak¿e Cie-
bie.

* Zawsze i wszêdzie unikaj ryzy-
kownych zachowañ.

* HIV i AIDS nie zna granic.
* Seks, tak jak podró¿, to wspa-

nia³e prze¿ycie, mo¿e dawaæ
du¿o satysfakcji i szczê�cia, je�li
zadbamy o swoje bezpieczeñ-
stwo.

* Wykorzystuj wiedzê o HIV w
praktyce. Negocjuj techniki bez-
pieczniejszego seksu, u¿ywaj
prezerwatywy. Nie bój siê roz-
mawiaæ o przesz³o�ci seksualnej
partnera, choæby przypadkowe-
go.

* Zrób test na HIV, dowiedz siê jaki
jest Twój status serologiczny.

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  077 454-48-45.

 Patrycja P³oszaj
 PSSE w Strzelcach Op.

WRÓÆ  BEZ  HIV
Na otwartej przestrzeni

Je�li jeste�my poza zabudowa-
niami �  nale¿y wej�æ do samochodu.
Je�li to niemo¿liwe - najlepiej przy-
kucn¹æ w jakim� obni¿eniu terenu,
z³¹czyæ stopy, a kolana ople�æ rêka-
mi. Nie mo¿na stawaæ pod drzewa-
mi, k³a�æ siê na ziemi, ani staæ z sze-
roko rozstawionymi stopami, co
mog³oby spowodowaæ powstawanie
tzw. napiêcia krokowego. A jest ono
tym wiêksze, im wiêksza odleg³o�æ
miêdzy stopami i tym wiêkszy pr¹d
w razie uderzenia pioruna przep³y-
nie przez cia³o. Gdy w czasie burzy
jeste�my w ruchu na otwartym tere-
nie, powinni�my i�æ ma³ymi kroka-
mi. Rowerzy�ci natomiast powinni
w czasie burzy zej�æ z rowerów.

Nie mo¿na p³ywaæ w czasie bu-
rzy � skutki uderzenia pioruna w
wodê odczuwalne s¹ w odleg³o�ci kil-
ku kilometrów.

Nie u¿ywajmy telefonów komór-
kowych � w czasie uderzenia piro-
una topi¹ siê, powoduj¹c oparzenia.

Je¿eli w trakcie burzy znale�li-
�my siê w wiêkszej grupie osób - po-
winni�myy siê rozproszyæ.W ten
sposób zmniejszy siê prawdopodo-
bieñstwo pora¿enia wszystkich
osób.

W domu
Na wszelki wypadek wyci¹gnij-

my wszystkie gniazdka z sieci. Do
uszkodzeñ sprzêtu elektrycznego do-
chodzi nie tylko w wyniku bezpo-
�redniego uderzenia pioruna, lecz
równie¿ wtedy, gdy trafi on w sieæ
elektryczn¹ w punkcie oddalonym o
kilometry od danego miejsca. Wy³¹-
czenie sprzêtu bez od³¹czenia go od
sieci elektrycznej nie zabezpiecza
przed pr¹dami piorunowymi o wiel-
kim natê¿eniu, docieraj¹cymi przez
instalacjê elektryczn¹.

Nie wolno u¿ywaæ telefonów
przewodowych � stwarzaj¹ ryzyko,
¿e po uderzeniu pioruna w sieæ oso-

Chroñ siê przed burz¹
ba dzwoni¹ca mo¿e zostaæ pora¿o-
na. W czasie burzy w domu powinno
siê korzystaæ tylko z telefonów bez-
przewodowych lub komórek. Te-
góln¹ ostro¿no�æ powinni�my zacho-
waæ nad morzem: s³ona woda lepiej
przewodzi elektryczno�æ ni¿ woda
s³odka. W ³odziach ¿aglowych pr¹d
piorunowy sp³ywa najczê�ciej przez
maszt, dlatego nale¿y trzymaæ siê od
niego z daleka. W przypadku ³odzi
wios³owych bez masztu najlepiej
skryæ siê w �rodku, aby nie byæ naj-
wy¿szym punktem.

Pierwsza pomoc
przy pora¿eniu piorunem
Pora¿enie piorunem zdarza siê

rzadko, ale wi¹¿e siê z wysok¹ �mier-
telno�ci¹ � umiera oko³o 40% osób
ra¿onych piorunem: w ci¹gu bardzo
krótkiego czasu (0,0001 � 0,0003 se-
kundy) przez cia³o przep³ywa pr¹d
o napiêciu oko³o 30 000 000 V i natê-
¿eniu 200 000 A. Piorunowi towa-
rzysz¹ równie¿ fale ultrad�wiêkowe
i �wiat³o o du¿ym natê¿eniu.

W efekcie pora¿enia piorunem
mo¿e doj�æ do uszkodzenia o�rodko-
wego uk³adu nerwowego, w tym
obrzêk mózgu, oparzenia, a tak¿e tê-
pych urazów, z³amañ, pêkniêcia b³o-
ny bêbenkowej. Jednym z najczêst-
szych skutków pora¿enia jest jednak
zatrzymanie oddechu i akcji serca.
Wówczas nale¿y natychmiast rozpo-
cz¹æ sztuczne oddychanie i masa¿
serca � liczy siê ka¿da minuta! Jak
najszybciej trzeba wezwaæ pogoto-
wie.

Osobê pora¿on¹ piorunem
mo¿na dotykaæ bez obaw.

Nale¿y j¹ u³o¿yæ na boku lub na
wznak, je¿eli wymaga reanimacji.
Rany oparzeniowe powinno przy-
kryæ siê ja³owym opatrunkiem, a z³a-
mania unieruchomiæ. Dalsze leczenie
trzeba pozostawiæ personelowi me-
dycznemu.

dok. ze str. 1

Zarz¹d Powiatu
Strzeleckiego informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ

Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2 oraz
na stronie internetowej

www.bip.powiatstrzelecki.pl
�og³oszenia�

zosta³o zamieszczone
og³oszenie

o przetargu publicznym
na sprzeda¿ drewna

tartacznego w ilo�ci 80,92 m3

i opa³owego
w ilo�ci 84,81m3.

Wszelkich informacji mo¿na
uzyskaæ w siedzibie

Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich

ul. Jordanowska 2
lub telefonicznie

pod nr 077 440 17 83.

Starosta Strzelecki informuje,
¿e w siedzibie Starostwa Strze-
leckiego przy ulicy Jordanow-
skiej nr 2 w Strzelcach Opol-
skich, na tablicy og³oszeñ wy-
wieszono wykaz nieruchomo-
�ci Skarbu Pañstwa przezna-
czonych do sprzeda¿y.

INFORMACJA

OG£OSZENIE


