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PRACODAWCY:

SPRZEDAWCA STRZELCE OP.
BRUKARZ;
KIEROWCA KAT.T;
KIEROWCA KAT.C+E,;
OPERATOR
KOPARKO-£ADOWARKI;
OPERATOR WÓZKA
WID£OWEGO;
ELEKTRYKA
Z UPRAWNIENIAMI;
MASZTALERZ; STRZELCE OP.
POMOCNIK STOLARZA STRZELCE OP.
KELNER-BARMAN GÓRA �W.ANNY - do�wiadczenie
MALARZ-TAPECIARZ WG.ZLECEÑ
KIEROWCA KAT. B+C TRASY - wykszt. min. zaw.

MIEDZYNAR. - sta¿ pracy mile widziany;
- znajomo�æ odpraw celnych

PRACOWNIK OCHRONY ZAWADZKIE - licencja I stopnia
UBOJOWY STANISZCZE

WIELKIE - mo¿liwo�æ przyuczenia
MURARZ WG.ZLECEÑ - sta¿ pracy mile widziany
MURARZ(1 osoba)
DEKARZ(1 osoba) WG.ZLECEÑ - mile widziane do�wiadczenie

POMOC STOLARZA KAD£UB - wykszta³cenie min. zawodowe;
- sta¿ pracy mile widziany;
- pr. jazdy kat.B

�LUSARZ-SPAWACZ ZDZIESZOWICE - wykszt. min.zawodowe;
  sta¿ pracy mile widziany;
- MIG, TIG,MAG

�LUSARZ-SPAWACZ STRZELCE OP.
ROBOTNIK LE�NY SZKÓ£KA

KALINÓW - sta¿ pracy mile widziany
DYSPOZYTOR PIOTRÓWKA - znajomo�æ j. niemieckiego;

- obs³uga komputera

Pszczo³y masowo padaj¹! - alar-
muj¹ pszczelarze. Na S¹decczy�nie
niektórzy informuj¹ o 50-procento-
wych ubytkach. Je�liby rzeczywi�cie
tak by³o, by³by to prawdziwy dra-
mat. Czy podobnie jest u nas?
Krzysztof Ralla z Otmic, z pasiek¹
na 50 uli, mówi, ¿e swoje straty sza-
cuje na ok. 20 procent i dodaje, ¿e nie
jest to tak �le, jak u innych kolegów z
jego ko³a w Kamieniu �l¹skim, którzy
stwierdzili �mieræ nawet 80 procent
pszczelich rodzin.
- W naszym regionie pszczo³y �le
zimowa³y. U mnie by³o tak samo.
Mia³em spad�, jesieni¹ nie wybra³em
i to by³ b³¹d. Spad� zawiera du¿o
sk³adników mineralnych, niestraw-
nych.  To problem, bo pszczo³y wy-
dalaj¹ wy³¹cznie poza ulem. Czas
pierwszego oblotu by³ mocno spó�-
niony. Teraz to tylko pogoda i s³oñce
mo¿e nas poratowaæ � mówi pan
Krzysztof. � Zima by³a wyj¹tkowo
d³uga i wszystko jest opó�nione co
najmniej o miesi¹c. Bazie ju¿ s¹, ale
jeszcze nie kwitn¹, a to przecie¿
pierwszy pokarm py³kowy. O tej
porze zawsze w ulach by³ ju¿ ruch, a

teraz � ledwo pszczo³y zaczynaj¹
wychodziæ. Dopiero niedawno zrobi-
³o siê nieco cieplej i to czego szukaj¹ �
bia³ka � jeszcze przyroda im nie daje.
Dzi� zreszt¹ pada (rozmawiamy 29
marca � przyp. mg), a wiêc dalej nie
mog¹ wylecieæ z uli. U mnie i tak same
siê trochê ratuj¹ � id¹ na py³ do m³y-
na. To namiastka py³ku kwiatowego,
którego jeszcze w naturze nie ma. Psz-
czo³y bêd¹ z niej korzystaæ, dopóki
nie pojawi siê pokarm naturalny.
Z kolei Edward Gwó�d�, pszczelarz
z Góry �w. Anny, mówi, ¿e jeszcze
do �rodka uli � a ma ich 20 - nie zagl¹-
da³.
- Temperatura za niska i wokó³ �nieg
jeszcze le¿y. Musimy czekaæ na s³oñ-
ce. Pszczo³y jeszcze nie wychodz¹, a
pierwszy oblot jest spó�niony co naj-
mniej miesi¹c.

Pani W³adys³awa Pojda, z O�rod-
ka Doradztwa Rolniczego w Klucz-
borku, której specjalizacj¹ s¹ pszczo-
³y, mówi, ¿e obawy s¹ uzasadnione.
- Wprawdzie za normalne przyj-
muje siê spadki w pszczelich rodzi-
nach dochodz¹ce po zimie do 20 pro-
cent, ale wy¿sze ju¿ musz¹ budziæ

niepokój, tym bardziej, ¿e sygna³y
powtarzaj¹ siê w ca³ym kraju. W tej
chwili przyjmuje siê dwie wersje
przyczyn tak du¿ych strat w psz-
czelich rodzinach. Po pierwsze psz-
czelarze maj¹ zastrze¿enia do jako�ci
Biowaru � leku przeciwko warrozie,
produkowanego przez pu³awska fir-
mê. Lek do ula podaje siê jesieni¹, na
specjalnych paskach, z których siê
uwalnia w ci¹gu kilu tygodni. Wiele
osób twierdzi, ¿e ten podany pszczo-
³om ostatniej jesieni by³ nieskutecz-
ny i nie zadzia³a³ tak jak powinien.
- Druga wersja jest nieco inna: wie-
lu rolników, zobowi¹zanych do utrzy-
mania okre�lonej struktury zasiewów,
posia³o gorczycê, pó�no kwitn¹c¹.
Jesieñ by³a d³uga, wszyscy siê cie-
szyli, ¿e pokarmu pszczo³om nie za-
braknie; tymczasem nie by³o nawet
jednego momentu, gdy pszczo³y mo-
g³y siê oblecieæ w ci¹gu zimy, co do-
prowadzi³o do zaparzenia. O tym, ja-
kie s¹ rzeczywiste przyczyny tak
du¿ych strat, zapewne dyskutowaæ
bêdziemy w kwietniu, na naukowej
konferencji w Pu³awach, na któr¹
przyjad¹ ludzie z ca³ej Polski.

Bêdzie mniej miodu?

Zadania z zakresu przeciwdzia³a-
nia narkomanii zawarte w Powiato-
wym Programie Zapobiegania Prze-
stêpczo�ci oraz Ochrony Bezpieczeñ-
stwa Obywateli i Porz¹dku Publicz-
nego realizowane by³y w okresie
ostatnich 2 lat przez psychologa g³ów-
nie w formie zajêæ psychoedukacyj-
nych dla m³odzie¿y szkó³ ponadgim-
nazjalnych oraz poprzez szkolenia
�rodowisk zawodowych zajmuj¹cych
siê prewencj¹ oraz interwencj¹ anty-
narkotykow¹ i antyalkoholow¹. �ro-
dowiska szkolne, m³odzie¿owe, nie s¹
zabezpieczone przed narkotykami,
tak jak nasze domy nie s¹ wolne od
przemocy i alkoholizmu. W porów-
naniu do lat 90. nieznacznie obni¿y³o
siê zainteresowanie m³odzie¿y amfe-
tamin¹ i marihuan¹, ale i tak problem
narkotyków w województwie opol-
skim przewy¿sza �redni¹ krajow¹.
Niepokoi obni¿enie siê wieku do 12-
13 lat, je�li chodzi o pierwsze �³ama-
nie zasad abstynencji� nikotynowej i
alkoholowej. M³ode osoby wskazuj¹
na rodziców, jako na osoby, które po-
da³y im alkohol, zgodnie ze stereoty-
pem funkcjonuj¹cym u rodziców, ¿e�
�je�li ma spróbowaæ, to niech to bê-
dzie w domu!�.

W ostatnich 10 latach w Strzel-
cach Opolskich rozwój profesjonal-
nych us³ug terapeutycznych dla osób
z problemem alkoholowym i cz³on-
ków ich rodzin (z poziomu ok.700
porad w 1999 do ok. 5000 w 2005 r.)
mo¿liwy by³ nie tyle dziêki �rodkom
finansowym uzyskanym z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, ile dziêki
dobrze rozwijaj¹cej siê sieci wspó³-
pracy s³u¿b pracuj¹cych w obszarze
szkód spowodowanych uzale¿nie-
niem. Coraz lepsza praca Gminnych
Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, dzia³ania profilak-
tyczne w szko³ach, spotkania i wy-
miana do�wiadczeñ z kuratorami s¹-
dowymi i spo³ecznymi, pracownika-
mi socjalnymi, policjantami z dzia³u
prewencji i dzielnicowymi w zakresie
procedury Niebieskiej Karty coraz
skuteczniej zatrzymuje b³êdne ko³o
przemocy w rodzinie i uzale¿nienia
od alkoholu i daje szans¹ na trze�wo�æ.
Wobec osób uzale¿nionych od narko-
tyków potrzebna jest podobna poli-
tyka spo³eczna jak wobec osób z pro-
blemem alkoholowym, tyle ¿e do ze-
spo³u interwencyjnego musz¹ wej�æ
pedagodzy, dyrektorzy szkó³ i leka-
rze obserwuj¹cy u m³odych pacjen-
tów objawy zatrucia narkotykowego,

M³odzie¿ uzale¿niona to problem?
policjanci i s¹d. Rodzice s¹ najczê�ciej
ostatnimi, którzy nazw¹ problem i
wyjd¹ po pomoc. Trzeba im w tym
pomóc! Potrzeb¹ chwili jest koopera-
cja s³u¿b spo³ecznych w celu wykry-
wania osób bior¹cych ryzykownie i
uzale¿nionych. Interwencja, monito-
rowanie, rehabilitacja i pomoc socjal-
na osobom uzale¿nionym ofiarom i
sprawcom przemocy w rodzinie to
obszar pracy samorz¹dów na mocy
ustawy o wychowaniu w trze�wo�ci,
przeciwdzia³aniu przemocy i zapobie-
ganiu narkomanii.

Leczenie narkomanii w Polsce nie
jest na dobrym poziomie.
Jak wskazuj¹ badania z 2003 roku w
Polsce na ok. 60 tysiêcy uzale¿nio-
nych od narkotyków 1,5 tysi¹ca osób
leczy siê w o�rodkach Monaru, 9 ty-
siêcy korzysta tylko z detoksykacji i
tylko 700 osób uzale¿nionych od opia-
tów jest w programach metadono-
wych, a powinno byæ ok.18.000 (dla
porównania w Niemczech leczy siê
metadonem ok. 60.000 ze 110.000 �
170.000 opiatowców).

Pozostali, czyli 48,8 tysi¹ca osób
uzale¿nionych od narkotyków jest na
ulicy, w �rodowiskach szkolnych, stu-
denckich itp.

W woj. opolskim dzia³aj¹ 2 po-
radnie dla narkomanów: w Opolu i w
Brzegu i 2 oddzia³y leczenia stacjo-
narnego. Aby powstawa³y kolejne,
musz¹ zostaæ uruchomione procedu-
ry interwencyjne w �rodowiskach lo-
kalnych (szko³y, POZ, opieka spo-
³eczna itp.) s³u¿¹ce �wy³awianiu� osób
uzale¿nionych z topieli narkotykowej
i alkoholowej. Potrzeba �dobrych ra-
towników� w szko³ach, �rodowiskach
rówie�niczych i rodzinnych. Trzeba
g³o�no nazywaæ ryzykowne zachowa-
nia i wyj�æ z problemem poza mury
rodziny, domu, szko³y. Rozwojowi
uzale¿nienia sprzyja milczenie, mini-
malizowanie i zaprzeczanie proble-
mom. Sprawa jest o tyle powa¿na, ¿e
z narkomani¹ tak jak i z alkoholizmem
wi¹¿e siê ryzyko zaka¿enia HIV i cho-
roba AIDS. Województwo dolno�l¹-
skie jest na pierwszym miejscu w kra-
ju pod wzglêdem �redniej rocznej licz-
by nowo wykrywanych zaka¿eñ HIV
oraz zdiagnozowanych przypadków
AIDS, a opolskie w grupie 6 woje-
wództw o najwiêkszej zapadalno-
�ci na AIDS.

Lecznictwo uzale¿nieñ i psycho-
terapia ofiar i programy korekcyjne dla
sprawców to obszar dzia³añ medycz-
nych. Bêd¹ pacjenci - bêdzie sk³adana

oferta do Narodowego Funduszu
Zdrowia o �rodki na leczenie. Czy
placówki leczenia uzale¿nieñ je otrzy-
maj¹, to sprawa wtórna. Kalkulacja
finansowa jest prosta: leczenie osoby
uzale¿nionej od narkotyków to kwo-
ta 300 z³ miesiêczne, a leczenie AIDS
� 15.000 z³ miesiêcznie.

 Krystyna Kowalska
Centrum Terapii

i Psychoprofilaktyki

Z okazji �wiatowego Dnia S³u¿by Zdrowia,
 ¿yczymy wszystkim pracownikom opieki zdrowotnej

pomy�lno�ci, rado�ci i optymizmu na co dzieñ,
spe³nienia marzeñ oraz satysfakcji

z wykonywanej pracy.

�Cz³owiek niech bêdzie szlachetny, pomocny bli�nim, dobry.
Bo tylko wtedy jest inny od wszystkich znanych nam istot.�

Johann Wolfgang Goethe

Rada i Zarz¹d
Powiatu Strzeleckiego

Wiosna to okres wykonywania
prac porz¹dkowych, tak¿e na drogach
powiatowych. Obowi¹zkiem zarz¹d-
cy drogi jest m.in. usuwanie �mieci i
innych zanieczyszczeñ z pasa drogo-
wego w ramach tzw. bie¿¹cego utrzy-
mania dróg.

Szanowni Mieszkañcy Powiatu
Strzeleckiego, obok przedstawiamy
wybrane fotografie dokumentuj¹ce
stan poboczy dróg powiatowych oraz
ostatnio stwierdzonego zjawiska na-
gminnego wyrzucania �mieci, pe³nych
worków oraz wszelakich innych mo¿-
liwych odpadów wytwarzanych w
gospodarstwach domowych.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego kie-
ruje gor¹cy apel do wszystkich miesz-
kañców, którym nie s¹ obce obowi¹-
zuj¹ce normy prawne, porz¹dkowe
oraz ogólnie nazywaj¹c zasady przy-
zwoito�ci obywatelskiej i spo³ecznej.
Prosimy o pomoc w ujawnianiu przy-
padków karygodnego za�miecania
dróg, dla naszego wspólnego dobra.

Nie mo¿emy pozostaæ obojêtni
dla takich sytuacji, które nijak nie
przystaj¹ tak¿e do europejskich stan-
dardów.

Jeste�my w Europie!

Przeprowadzone dwa lata temu ba-
dania w gminie Le�nica pokaza³y,
¿e kontakt z narkotykami mia³ ju¿
za sob¹ co 7 uczeñ pierwszej i co
10 uczeñ trzeciej klasy gimnazjum.
Spadek powinien cieszyæ, gdyby nie
to, ¿e �zainteresowanie� skierowa-
³o siê w stronê alkoholu: wiêcej ni¿
co 3 uczeñ pierwszej klasy gimna-
zjum i czterdzie�ci procent uczniów
klas trzecich przyznawa³ siê do tego,
¿e w tygodniu poprzedzaj¹cym ba-
danie pi³ alkohol.

Zdjêcia wykonane 4 kwietnia


