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Opiekunowie
“świętych robaków”

W niedzielę 8 grudnia pszcze-
larze mieli swoje święto. W dniu
św. Ambrożego – ich patrona ob-
chodzili swoje dożynki.

Koło Pszczelarzy Osieczna ist-
nieje w gminie prawie pół wieku, a
ma dopiero czwartego prezesa,
bowiem pszczelarze to zwarta, so-
lidarna grupa.

Koło zostało utworzone w 1962
roku przez Józefa Jerzyka i Broni-
sława Andrzejewskiego. Pierw-
szym prezesem był Józef Jerzyk,
po nim Bronisław Andrzejewski i
Czesław Frąszczak. Od dwóch lat
Kołu prezesuje Aleksander Pła-
czek z Grodziska. Koło jest jednym
z najprężniejszych takich organi-
zacji w okolicy. Zrzesza 28 człon-
ków z całej gminy w tym trzy
kobiety. Spotkania odbywają się w
każdym miesiącu, najczęściej w
pierwszą niedzielę.

- Omawiamy na nich bieżące
sprawy, wiosną informujemy, że
pojawiają się już pierwsze kwiaty,
że pszczoły budzą się z zimowego
snu, pomagamy sobie wzajemnie.
Organizujemy też szkolenia, wy-
cieczki i spotkania opłatkowe –
mówi Aleksander Płaczek –
Przynależność do Koła daje nam
możliwość pogłębiania swojej wie-
dzy i dzielenia się spostrzeże-

To jedno z najważniejszych Kół istniejących w naszej gminie. Nie ma w tym zdaniu odrobiny
przesady. Dlaczego? Bo członkowie tego koła opiekują się „świętymi robakami”, po wygi-
nięciu których ludzkość może przetrwać maksymalnie pięć lat.

niami, bo pszczelarz uczy się
przez całe życie. Mamy też łatwiej-
szy i tańszy dostęp do leków i do
matek oraz możliwość uczest-
nictwa w szkoleniach i kursach.

A oprócz tych spotkań wszyst-
kich czeka praca, bo kto ma
pszczoły ten ma miód… ale sam
się nie zrobi. Praca jest właściwie
przez cały rok z wyjątkiem zim, bo
wtedy pszczoły śpią.

Wszystko zaczyna się wiosną,
kiedy pszczelarze obserwują
pierwszy oblot.

- Jak wokół ula lata dużo
pszczół, to znak, że pszczoły są
zdrowe, a jak one są zdrowe, to się
starają i pracują.

Pszczelarz zagląda wtedy do
uli dokłada ramek, by stworzonka
miały gdzie się rozmnażać, gro-
madzić jedzenie, zakłada nad-
stawki czyli miodowe magazyny.

Miodobranie trwa od wczesnej
wiosny do późnej jesieni – w za-
leżności od tego jaki miód jest pro-
dukowany i jakie są warunki
atmosferyczne.

- Najwcześniej jest miód rzepa-
kowy, bo już na przełomie maja i
czerwca, potem akacjowy – w
czerwcu, lipowy w połowie lipca i
spadziowy od końca czerwca do

sierpnia. W naszym Kole i w ogóle
w regionie najwięcej jest miodu z
akacji i rzepaku.

Istnieje jeszcze miód wielo-
kwiatowy, gryczany, i wrzosowy.
Ale to już w miejscach gdzie kwit-
nie więcej kwiatków tego typu.

Wydawać by się mogło, że ul i
pszczoły, to czysta radość. Z pew-
nością produkty pszczele – miód,
kit, propolis, wosk to samo zdro-
wie, ale pszczelarze borykają się
też z różnymi problemami.

- Najczęściej spotykaną cho-
robą wśród pszczół jest waroza,
która sieje spustoszenie, czasem
złą robotę wykonuje człowiek świa-
domie lub nieświadomie pryskając
kwitnącą roślinność na mszyce czy
inne choroby. Takie środki użyte w
środku dnia, kiedy pszczółki pra-
cują niosą tym małym stworzeniom
pewną śmierć. Zdarzały się też
przypadki wandalizmu w ulach.

W takich sytuacjach pszczela-
rze mogą na siebie liczyć, poma-
gają sobie nawzajem. Bo kiedy
wyginą pszczoły, po pięciu latach
przestanie też istnieć populacja
ludzka.- Dlaczego? Rośliny nie
będą zapylane zginie więc zdrowa
żywność. A gdy nie będzie pszczół
będzie to znak, że środowisko jest
skażone.

Każdego roku z powodu za-
trucia tlenkiem węgla, potocznie
zwanegoczadem, ginie kilkadzie-
siąt osób. Bardzo często nie ma
to związku zpowstaniem pożaru,
a wynika jedynie z niewłaściwej
eksploatacjibudynku i znajdują-
cych się w nich urządzeń i insta-
lacji grzewczych.

Przepisy zobowiązują do
czyszczenia kominów: 1/ cztery
razy w roku w domach opalanych
paliwem stałym (np. węglem,drew-
nem), 2/ dwa razy w roku w do-
mach opalanych paliwem ciekłym i
gazowym, 3/ co najmniej raz wmie-
siącu, jeżeli przepisy miejscowe nie
stanowią inaczej od palenisk zakła-
dów zbiorowego żywienia i usług
gastronomicznych, 4/ co najmniej
raz w roku usuwamy zanieczysz-
czenia z przewodów wentylacyj-
nych.

Właścicieli i zarządców bloków
mieszkalnych i domów jednoro-
dzinnych przepisy zobowiązują
również do okresowej kontroli, co-
najmniej raz w roku stanu technicz-
nego instalacji gazowych oraz
przewodów kominowych.
Aby uniknąć zaczadzenia, na-

leży: 1/ przeprowadzać kontrole
techniczne, w tym sprawdzanie
szczelności, 2/ przewodów komino-
wych, ich systematyczne czyszcze-
nie oraz sprawdzanie
występowania dostatecznego ciągu
powietrza, 3/ użytkować sprawne
techniczne urządzenia, w których
odbywa się proces spalania, zgod-
nie z instrukcją producenta, 4/ sto-
sować urządzenia posiadające tzw.
deklaracji zgodności, 5/ nie zakle-
jać i nie zasłaniać w inny sposób
kratek wentylacyjnych, 6/ w przy-
padku wymiany okien na nowe,
sprawdzić poprawność działania
wentylacji, 7/ systematycznie
sprawdzać ciąg powietrza, np. po-
przez przykładanie kartki papieru
do otworu bądź kratki wentylacyj-
nej, 8/ często wietrzyć pomieszcze-
nie, a najlepiej zapewnić, nawet
niewielkie rozszczelnienie okien, 9/
nie bagatelizować objawów dusz-
ności, bólów i zawrotów głowy, nud-
ności, wymiotów, oszołomienia,
osłabienia, przyspieszenia czynno-
ści serca i oddychania, gdyż mogą
być sygnałem, że ulegamy zatruciu
czadem.
Jak pomóc przy zatruciu? 1/

zapewnić dopływ świeżego czys-
tego powietrza (w razie potrzeby
nawet wybić szyby), 2/ jeśli jest taka
możliwość wynieść osobę poszko-
dowaną na zewnątrz, 3/ jak naj-
szybciej podać tlen, 4/ jeżeli osoba
poszkodowana nie oddycha, ma
zatrzymaną akcję serca, należy na-
tychmiast zastosować sztuczne od-
dychanie i masaż serca, 5/
wezwać służby ratownicze.

Groźny czad


