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Wilno jest piękne
Wilno - miasto nieustannie obecne w naszej kulturze, historii i rodzinnych 

opowieściach, było zarazem przez wiele dziesięcioleci niesłychanie odległe, tak 
jakby od Rudnik dzieliło je tysiąc kilometrów. Przeciętny turysta rezygnował z 
podróży na Litwę zrażony licznymi trudnościami. Na szczęście zmiany ostatnich 
lat sprawiły, że na nowo odkrywamy urok grodu Giedymina.

Z cmentarza na Rossie udajemy się do centrum, aby nawiedzić katedrę św. 
Stanisława. Tu przed wiekami stała pogańska świątynia i płonął wieczny ogień 
boga Perkuna. Po chrzcie Litwy ogień zgaszono, a na ruinach budowli założono 
fundamenty katedry św. Stanisława. Pogański bóg burzy i ognia mścił się przez 
wieki. Katedra kilka razy płonęła, a raz wichura zwaliła wieżę. Obecny kształt

Dowiedziałem się, że na katedrze jeszcze do niedawna były ustawione piękne 
figury świętych, ale zostały wszystkie usunięte "by nie raziły oczu niejakiego L. 
Breżniewa", kiedy miał przyjechać do Wilna. Zresztą przed ponad trzydzieści 
lat w świątyni mieściła się galeria obrazów, dopiero od 1989 roku zaczęła znowu 
służyć wiernym. Nawę główną otacza wieniec 11 kaplic. W kaplicy św. 
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^Województwo Opolskie - 
wybrane dane o regionie

Ludność - 1.023.658 (stan na dzień 31.12.1997r.)
- miasta - 546.093
- wieś - 477.565
Powierzchnia - 8.535 km ■ (8 miejsce w kraju, 2,7 /o powierzchni kraju).
30 miast - na jedno miasto przypada 284 km 2 (średnia krajowa wynosi 363 

km 2), od 1 stycznia 199r. liczba miast zwiększy się do 35.
Sieć wiejską tworzy 900 wsi. Na jedną wieś przypada 520 osób (średnia 

krajowa wynosi 200 osób).

w

Powierzchnia i użytkowanie gruntów
Powierzchnia ogółem 854.407 ha

w tym:
1. użytki rolne 531.268 ha

- grunty orne 453.870 ha

- sady 2.742 ha
- łąki 58.585 ha
- pastwiska 16.071 ha
2. lasy 220.138 ha
3. pozostałe grunty i nieużytki 103 001 ha
Nauka
Potencjał innowacyjno - naukowy: 3 wyższe uczelnie.
- Uniwersytet Opolski - 5 wydziałów, 38 kierunków. Kształci studentów

systemie dziennym i zaocznym - ogółem 13.620 studentów.
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W numerze m.in.: Wybory ’98 * 
Prezentacje kandydatów na radnych * Otwarcie 
szkoły w Dalachowie * Dane statystyczne o Opolu 

n Oleśnie * Nasze związki z Opolszczyzną *

WYBORY
11 września o godz. 24.00 upłynął termin zgłaszania kandydatów na radnych 
Gminna Komisja Wyborcza w Rudnikach zarejestrowała łącznie 45 

kandydatów.
W dwóch okręgach wyborczych Bobrowa Nr okręgu 3 oraz Julianpol Nr 

okręgu 12, zarejestrowano tylko po jednym kandydacie. Zgodnie z Ordynacją 
Wyborczą termin zgłaszania list kandydatów został przedłużony o 5 dni - do 17 
września br.

Na stronie 2 naszego biuletynu przedstawiamy naszym czytelnikom nazwiska 
zgłoszonych kandydatów na radnych w poszczególnych okręgach wyborczych 
do rady gminy w Rudnikach.

Na pewno w najbliższym czasie środki masowego przekazu będą szeroko 
informowały o wyborach, my chcemy krótko przedstawić sposób głosowania i 
warunki ważności głosu wyborcy.

Każdy wyborca otrzyma 3 karty do głosowania na radnych do rady gminy, 
rady powiatu i do sejmiku województwa.

Art. 117 Ordynacji mówi, te "w wyborach radnych w gminie do 20 tys. 
mieszkańców wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak "x" 
w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych jest 
wybieranych w danym okręgu wyborczym”.

Wyborca może też głosować na mniejszą liczbę kandydatów. I tak np 
wyborcy z okręgu wyborczego Nr 7 w Rudnikach otrzymają kartę z sześcioma

nazwiskami:
Ponieważ w tym okręgu jest wybie

ranych 3 radnych, wyborca na karcie 
winien postawić znak "x" obok najwyżej
3 nazwisk kandydatów. Może także 
głosować na mniejszą liczbę kandy
datów, np. postawić znak "x" przy 
nazwisku 1 kandydata

Jeżeli wyborca postawi znak "x” przy
4 i więcej nazwiskach w tym przypadku 
głos uznaje się za nieważny.

X 1. A. P.

X 2. N. K

3. W. D.

X 4. H. P.

5. J. B.

6. M. P.

W wyborach do rad powiatów
Wyborca głosuje tylko na określoną listę kandydatów, stawiając znak "x" w 

kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co 
wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Jeżeli znak "x" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk 2 lub 
większej liczby kandydatów, ale z tej samej listy, głos uznaje się za ważny i 
oddany na wskazaną listę z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu 
temu kandydatowi, przy którego nazwisku znak "x" jest umieszczony w 
pierwszej kolejności.

Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce z lewej strony 
obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów, ale z różnych list lub też 
nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek 
z list, głos uznaje się za nieważny.

W wyborach do rad powiatów cała gmina Rudniki jest jednym okręgiem 
wyborczym, tak więc wyborcy całej gminy otrzymają na karcie do głosowania 
te same nazwiska.

Zdąjemy sobie sprawę, że do wyborów pójdzie wielu młodych ludzi, którzy 
być może nie znają naszych kandydatów. Dotyczy to oczywiście kandydatów do 
powiatu.
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zgłoszeni w poszczegoinycn oKręgacn wyDorczycn

OBWÓD NR 1 CIECIUŁÓW
Jkręg wyborczy Nr 1
1. Jacek Ryszard Dworacki 
’. Beata Barbara Droś
1. Czesław Kazimierz Kubacki
Liczba wybieranych radnych - 2
Jkręg wyborczy Nr 2
1. Kazimierz Trawińskr
2 Henryk Stanisław Michnik 
Liczba wybieranych radnych - 1
Okręg wyborczy Nr 3
1. Edward Konstanty Gładysz
Liczba wybieranych radnych - 1

OBWÓD NR 2 ŻYTNIÓW
Okręg wyborczy Nr 4
1. Adam Sas
2. Jan Adam Szymański
3 Krzysztof Gmyrek
4. Kazimierz Olewiński
5. Stanisław Jan Kubat
6. Andrzej Tadeusz Pyziak
7. Tadeusz Maryniak
Liczba wybieranych radnych - 3

OBWÓD NR 3 RUDNIKI

zam. Cieciułów nr 26
zam.
zam.

Cieciułów nr 119
Cieciułów nr 71

zam.
zam

Nowy Bugaj 30a
Stary Bugaj nr 38

Bobrowa nr 43zam.

Żytnio w nr 55
Żytniów nr 224
Żytniów nr 53
Żytniów nr 3Ó
Żytniów nr 173

zam.
zam. 
zam 
zam. 
zam.
zam. Żurawie nr 6 
zam Jelonki nr 10

Okrę^fcborczy Nr 5
1. RysHrd Luzak
2. Józef Franciszek Polak
3. Tadeusz Bogusław Okoń 
Liczba wybieranych radnych - 1
Okręg wyborczy Nr 6
1. Andrzej Popczyk
2. Kazimierz Klimas
Liczba wybieranych radnych - 1
Okręg wyborczy Nr 7
1. Mieczysław Marian Pawlaczyk
2. Józef Andrzej Fałat
3. Marian Kazimierz Zając
4. Marianna Stanisława Górka
5. Jarosław Kazimierz Marchewka
6. Jan Bronisław Stasiak
Liczba wybieranych radnych - 3

OBWÓDNR 4 DALACHÓW
Okręg wyborczy Nr 8
1. Bogdan Józef Pęcherz
2. Marian Kolczarek
Liczba wybieranych radnych - 1
Okr^Łyborczy Nr 9
1. Marianna Anna Wróbel
2. Ryszard Jurczyk
3. Roman Jerzy Pinkosz
4 Henryk Popczyk
5. Jarosław Popczyk
6. Krzysztof Ireneusz Włoch
7. Grzegorz Roman Domański
8. Wiesław Józef Gońda

zam.
zam.
zam.

Chwiły nr 34
Faustianka nr 37
Porąbki nr 26

zam
zam.

Młyny nr 60
Łazy nr 16b

Rudniki ul. Wyspiańskiego 12
Rudniki ul Reymonta 33

zam.
zam.
zam Rudniki ul. Niska 3
zam Rudniki ul Okólna 17
zam. Rudniki ul. Wieluńska 9
zam. Rudniki ul. Wojska Polskiego 16

zam. Janinów nr 24
zam. Odcinek nr 471

zam. Dalachównr 19
zam Dalachów nr 97
zam. Dalachów nr 216
zam. Dalachów nr 91
zam. Dalachów nr 94
zam. Dalachów nr 226
zam. Dalachów nr 294
zam. Dalachów nr 327

Liczba wybieranych radnych - 3
OBWÓD NR 5 JAWORZNO

1. Jolanta Ewa Cieśla
2. Marian Smugowski
3. Jan Eugeniusz Kluska
4. Grzegorz Piotr Zagórski
Liczba wybieranych radnych - 1
Okręg wyborczy Nr 11
1. Aleksandra B. Orłowska-Krawczyk
2. Tadeusz Stanisław. Kowalczyk
3. Karol Garbaciak
4. Roman Karol Klimiński
5. Anatol Krzysztof Sosnowski
6. Wacława Wojtal
Liczba wybieranych radnych - 2
Okręg wyborczy Nr 12
1 Andrzej Owczarek
Liczba wybieranych radnych - 1

zam. Słowików nr 8
zam. Mirowszczyzna nr 32 
zam. Mostki nr 28a
zam. Mirowszczyzna nr 50

zam. Jaworzno 117a
zam. Jaworzno nr 53
zam. Jaworzno Bankowe nr 1 
zam. Mirowszczyzna nr 55 
zam. Jaworzno nr 76
zam. Jaworzno nr 85

zam. Julianpol nr 30

Aby przybliżyć wyborcom ich sylwetki, prezentujemy fotografie i krótkie 
charakterystyki przygotowane prze samych kandydatów.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za uch treść.
Zarejestrowane listy kandydatów do rady powiatu

Lista Przymierza Społecznego
1. Robert Morawiak
2. Józef Dorynek
3. Wiesław Kos
4. Ireneusz Furmański
5. Malina Birlet
6. Czesław Kubiak

Lista AWS
1. Stanisław Belka
2. Łukasz Kałwak
3. Jolanta Pawelec
4. Natalia Urbańska
5. Tadeusz Wcisło

Lista SLD
1. Andrzej Zając
2. Robert Bukalski
3. Aleksy Bednarek
4 Jan Rychel

W wyborach do sejmiku województwa powiat oleski i kluczborski jest 
jednym okręgiem wyborczym.

Wśród zgłoszonych kandydatów nie ma nikogo z naszej gminy.

Komunikaty
Przedsiębiorstwo ABT Częstochowa zakończyło budowę oczyszczalni 

ścieków w Żytniowie i przystąpiło do rozruchu technologicznego
Pierwsze badania przeprowadzone w początku sierpnia wykazały wysoką 

efektywność oczyszczania w stosunku do wszystkich zanieczyszczeń. We 
wrześniu nastąpił ogromny wzrost fosforu ogólnego. Nadzorująca rozruch dr 
inż. Dagmara Grabska z Zakładu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze, 
podczas pobytu na oczyszczalni stwierdziła, iz do kanalizacji odprowadzana jest 
gnojowoca.

Zrzucanie gnojowicy jest kategorycznie niedopuszczalne.
Wydłuża to okres rozruchu, powodujezakłóceniapracy i naraża na dodatkowe 

koszty.
W związku z tym, w najbliższych dniach upoważnione przez Urząd Gminy 

osoby przeprowadzą kontrolę studzienek przykanalikowych i w razie stwierdzenia 
odprowadzania w/w odpadów przez właściciela posesji, zostanie wszczęte 
wobez tych osób postępowanie wyjaśniające.

Prosimy o poważne potraktowanie problemu!
***

W związku z kolejną podwyżką opłat za wywóz odpadów z naszych posesji, 
Zarząd Gminy zaprosił przedstawiciela Firmy “LOBBE”, kierownika filii w 
Kłobucku.

W wyniku negocjacji przyjęte zostały następujące ustalenia:
- do 31 marca 1999 roku za wywóz odpadów płacić będziemy o 1 zimniej niż 

wpisane jest w książkach wpłat, tj.:
* pojemnik 120 1 - 7 zł
* pojemnik 240 1 - 10 zł
- od 1 kwietnia 1999 roku do 31 marca 2000 r.:
* pojemnik 120 1 - 8 zł
* pojemnik 240 1 12 zł.
Stosowne aneksy Firma "LOBBE" prześle swoim zleceniodawcom, nie mniej 

jednak, gdyby mieszakńcy chcieli wpłaty zrobić wcześniej, należy uwzględnić 
obniżkę o 1 zł zajednostkę opróżnianego w/w pojemnika. 

Apel do mieszkańców 
wsi Żytniów!

Zabraniasięwpuszczaniadokanalizacjisanitarnejgnojówkiignojownicy.
Taki ładunek zanieczyszczeń powoduje zahamowanieprocesówbiologicznych 

na oczyszczalni.
W celu zapobieżenia dalszemu występowaniu w/w przypadków, rozpoczy

namy kontrolę zrzutów ścieków w Żytniowie.
W przypadku stwierdzenia dalszego wpuszczania gnojówki i gnojownicy do 

kanalizacji, będziemy zmuszeni wszczynać postępowanie egzekucyjne w 
stosunku do osób naruszających zasady korzystania z kanalizacji sanitarnej.



UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA I POŚWIĘCENIA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DALACHOWIE 

1 września 1998 r.
Dnia I-go września 1998r, w 

miejscowości Dalachów odbyło się 
otwarcie i poświęcenie nowo rozbudo
wanej Szkoły Podstawowej. Uroczys
tość ta była uwieńczeniem ogromnego 
trudu, jaki podjęła Dyrekcja Szkoły, 
Rada Rodziców, Zarząd Gminy 
Rudniki i Kuratorium Oświaty w 
Częstochowie

Dlatego też w tym szczególnym 
dniu gościły tak zacne osobistości 
naszego województwa. Swoją obec
nością zaszczycili nas przedstawiciele 
władz wojewódzkich, archidiecezjal
nych i władze kuratoryjne. Zaproszeni 
byli także przedstawiciele administra
cji specjalnych Straży, Sanepidu, 
Funduszy i Fundacji, Księża, którzy 
pracowali w parafii Dalachów, Zarząd 
Gminy w Rudnikach, Projektanci, 
Inspektorzy Nadzoru i Kierownictwo 
Kakładu Budownictwa w Kłobucku, 
"'ladze rejonowe, dyrektorzy szkól i 
przedszkoli z gminy Rudniki, Radni 
Gminy Rudniki oraz przedstawiciele 
jednostek obsługujących i współpracu
jących ze szkołą w Dalachowie.

Inauguracja nowego roku szkolnego 
rozpoczęła się mszą świętą, którą 
celebrował JE. Ks. Biskup Antoni 
Długosz wraz z byłym i obecnym 
proboszczem parafii. Następnie 
wszyscy goście, dzieci i mieszkańcy 
Dalachowa udali się przed budynek

Powiat Olesno
Dane statystyczne

Powierzchnia ogółem - 962 knt2 
Liczba ludności - 71.877

W skład powiatu oleskiego wchodzi
7 gmin, w tym:

- 6 gmin województwa często
chowskiego: Dobrodzień, Gorzów Śląski, 
Olesno, Praszka, Radłów i Rudniki

- I gmina dotychczasowego woje
wództwa opolskiego: Zębowice

Miasto i Gmina Olesno
Liczba ludności - 19 722, w tym 

10 000 osób zamieszkuje na wsi
Powierzchnia ogółem - 241 km2, w 

tym około 40% zajmują lasy, około 
50% użytki rolne

Miasto„i. Gminą.Dobrodzień
Liczba ludność - 11.078. w tym 

4.500 w mieście
Powierzchnia ogółem - 163 km2, w 

tym 7.636 ha zajmują lasy, 7.253 użytki 
rolne

Miasto i Gmina Praszka
Liczba ludność - 14.799. w tym

8 500 w mieście
Powierzchnia ogółem-103 km2, w 

tym 2 618 ha zajmują lasy, 6.787 ha 

Wykaz punktów prowadzących 
wrzedaż^Riuletynu Informayinecc”

I. Roman Krzak - Rudniki ul. Częstochowska - sklep 2. Ewa Pawelec -

szkoły.
Dyrektor szkoły Danuta Kucharska- 

Kapica powitała zebranych, po czym 
wprowadzono poczet sztandarowy 
OSP Dalachów oraz flagę państwową 
poczet szkoły. Zabrzmiał Hymn 
Państwowy, flagę wciągnięto na maszt.

Dyrektor szkoły przed zwróceniem 
się z prośbą o oficjalne otwarcie i 
poświęcenie szkoły podziękowała 
głównym inwestorom: Zarządowi i 
Radzie Gminy Rudniki, Kuratorium 
Oświaty w Częstochowie, Przedsię
biorstwu Budowlanemu w Kłobucku 
za wykonanie pracy orz wszystkim, 
którzy bądź to pomocą finansową, 
bądź swoją pracą przyczynili się do 

użytki rolne
Miasto i Gmina Gorzów Śląski

Liczba ludności - 8.200m, w tym 
2.700 we mieście

Powierzchnia ogółem -154 km2, w 
tym 3.361 ha zajmują lasy, 10.962 ha 
użytki rolne

Sołectwa 13 + miasto
Gmina Rudniki
Liczba ludności - 8.855 osób
Powierzchnia ogółem - 100,5 km2, 

w tym 424 ha zajmują lasy, 8,971 ha 
użytki rolne

Sołectw - 21
Gmina Radłów
Liczba ludności - 4.743 osoby
Powierzchnia ogółem - I I7km2, w 

tym 4.150 ha zajmują lasy, 6.80 ha 
użytki rolne

Sołectw - 9
Gmina Zębowice
Liczba ludności - 4.439 osób
Powierzchnia ogółem - 95 km2, w 

tym 5,.800 ha zajmują lasy, 3.500 ha 
użytki rolne

Sołectw - 9 

zrealizowania tego wielkiego przed
sięwzięcia. Następnie przewodniczący 
Samorządu Szkolnego uczeń Krzysz
tof Polak słowami: "Ze wzruszeniem 
oczekujemy na moment otwarcia i 
poświęcenia szkoły" poprosił w 
imieniu uczniów o poświęcenie i 

otwarcie tak upragnionej nowej szkoły 
Kulminacyjnym momentem uroczys
tości było przecięcie wstęgi przez: 
Przedstawiciela Wojewody Często
chowskiego Szymona Giżyńskiego; 
reprezentowanego przez Dariusza 
Ciszewskiego, Kuratora Oświaty w 
Częstochowie Panią Annę Pawło
wską, Wójta Gminy Rudniki Pana 
Andrzeja Pyziaka. Członka Zarządu 
Gminy Rudniki -Dyrektora B O O S. 
w Rudnikach Stanisława Belkę. 
Dyrektora szkoły Panią Danutę 
Kucliarską-Kapica oraz Przewod
niczącego Samorządu Szkolnego.

Następnie J E. Ks. Biskup poświęcił 
nową szkołę. Po czym wszyscy goście 
udali się do wnętrza budynku.

Dalsze uroczystości miały miejsce 
na boisku szkolnym. Dyr. Szkoły 
przedstawiła historię rozbudowy 
szkoły i podziękowała za piękny 
obiekt. W swoim wystąpieniu Wójt 
Gminy Rudniki Pan Andrzej Pyziak 
szczegółowo podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do modernizacji 
i rozbudowy szkoły i sprawili, że 
wygląda dziś ona w oglądanym 
efekcie. Następnie wystąpili oficjalni 
goście: przedstawiciele władz woje
wódzkich i kuratoryjnych.

Na zakończenie wystąpili ucznio
wie S.P Dalachów, którzy recytowali 
przepiękne wiersze o ojczyźnie i 
popisali się umiejętnościami w tańcu 
i aerobiku, zaprezentowali swoje 
talenty wokalne.

Dzień l-szy września I998r. był 
wzruszającym i szczęśliwym dniem 
dla całej społeczności skupionej wokół 
Szkoły Podstawowej. Został zakoń
czony olbrzymi trud, powstała nowa, 
piękna szkoła, którajest zasługą wielu 
wspaniałych ludzi, wyrozumiałych i 
chętnych do pomocy. Od dawna już 
_ *.__ i___  „ . .1. .1___ - .1 : - . i 

wane były kilkakrotnie, ale dopie 
kiedy zainteresowały się wład. 
gminne, usilne starania w spraw 
budowy nowej szkoły powiodły si<

We wrześniu 1994r. powołai 
został z inicjatywy nieżyjącej już dź 
dyrektor Krystyny Giec i Rat 
Rodziców Społeczny Komitet Rozb 
dowy i Modernizacji nowej szkół 
Program modernizacji i rozbudov 
szkoły został pozytywnie zaopinn 
wany na początku 1995r Poczynior 
odpowiednie kroki i w październil 
I995r. rozpoczęto prace budowlan 
które zakończono w marcu 1996r. N 
był to jednak koniec rozbudów 
Staraniem Zarządu Gminy pozyskar 
nowe kwoty pieniędzy z Kuratoriu 
Oświatyizbudżetugminy Wczeiwc 
1996r. przystąpiono do dalszych prt 
m. in. do modernizacji stareg 
budynku.

W trakcie rozbudowy szkol 
spotykaliśmy na swej drodze ma: 
problemów, zwłaszcza finansowyc 
ale dzięki zaangażowaniu osobisterr 
Kuratora Oświaty w Częstochow 
pana Krzysztofa Tabaki oraz Żarz: 
dowi Gminy z wójtem panem Andrzi 
jem Pyziakiem i dyrektorem B O.O ! 
panem Stanisławem Belką, mogliśir 
zakończyć tę inwestycję. Słów 
wdzięczności należy skierować taki 
do pracowników Zakładu Budownit 
twa w Kłobucku, którzy w termin 
wykonali prace, do sponsorów, 
przede wszystkim do Rodziców 
całego społeczeństwa, które wykonał 
szereg prac związanych z porządki 
waniem i zagospodarowaniem teren 
wokół szkoły. Łączną wartość tyc 
prac oszacowano na około 100.000 z 
Całość inwestycji zamknęła się kwot 
1.740.000 zl.

Dzieci i nauczyciele Szkoły Podstt 
wowej w Dalachowie są bardz 
wdzięczni za tak piękny obiekt, któi 
powstał naich oczach i z ich udziałen

Kiedy oddawano do użytku now 
sale lekcyjne, uczniowie z radościąj 
ozdabiali. Wraz z nauczycielarr 
poświęcali wolny czas wakacji i fen 
by ich szkoła stawała się córa 
piękniejsza. W czasie trzech It 
rozbudowy szkoły uczniowie 
nauczyciele pracowali w różnyc 
warunkach, często bardzo ciężkich 
gdyż zajęcia odbywały się na koryta 
rzach lub w ciasnych pomieszczę 
niach. Nie wpłynęło to jednak n 
wyniki w nauce. Uczniowie nasze 
szkoły brali udział we wszystkie 
konkursach organizowanych prze 
Kuratorium Oświaty i Zarząd Gmin) 
odnosiliśmy wiele sukcesów \ 
konkursach historycznych, plastycz 
nych , muzycznych i recytatorskich.

Na szczególną uwagę zasługuj 
konkursy przedmiotowe. W 19971
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Konkursu Matematycznego.
W I998r. uczeń klasy VIII b 

Grzegorz Wiktorowski prowadzo
ny przez pan ią .1. K ry zi ńską-Chałup- 
ka otrzymał tytuł finalisty Konkursu 
Języka Rosyjskiego. Uczennica klasy 
VIII a Agnieszka Włoch prowadzo
na przez panią W. Spodzicja otrzy
mała tytuł finalisty konkursu polonis
tycznego. Uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli także w Konkursie 
Matematycznym Kangur Europejski 
98. Laureatem został Piotr Graczyk 
uczeń klasy VI b występujący w 
kategorii Beniamin, otrzymał dy
plom i nagrodę książkową. W 
trudnych warunkach odbywały się i 
nadal odbywajązajęcia wychowania 
fizycznego, gdyż w naszej szkole 
nadal nie ma sali gimnastycznej.

Mimo tego nasi uczniowie od lat 
^Biują czołowe miejsca w zawo

dach sportowych na szczeblu gmin
nym i rejonowym a nawet woje
wódzkim.

Wszyscy mamy nadzieję, że już warunki lokalowe, wkładali wiele

- ’ .___ m
A

niebawem przy Szkole Podstawowej 
w Dalachowic powstanie sala 
gimnastyczna, którą obiecali nam 
nasi inwestorzy. Osiągnięcia ucz

niów są także osiągnięciami ich 
nauczycieli i wychowawców którzy 
nic zwracając uwagi na trudne 

pracy i serca w kształtowanie 
młodych osobowości. Rada w 
Dalachowic uczestniczyła w konfe
rencjach, których tematyka dosto

sowana była do aktualnych potrzeb. 
Dotyczyły one m.in. współpracy z 
Radą Rodziców; zagadnień bezpie
czeństwa młodzieży; zakresu zadań, 
uprawnień i odpowiedzialności 
nauczyciela; nowych koncepcji 
pracy szkoły i inne.

Wszyscy pracownicy i uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Dalachowic 
zradościąi zapałem rozpoczęli pracę 
w nowym budynku. Dziś wszyscy 
pełni są szczęścia oraz optymizmu i 
nadziei na lepsze jutro. Owąnadzicją 
jest tak upragniona sala gim
nastyczna.

Danuta Kucharska - Kapica
P.S. W uroczystości otwarcia SP 

w Dalachowic po raz pierwszy wziął 
udział Kurator Oświaty woj. opol
skiego Aleksander Iszczuk.

Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym
W numerze Nr 4/33 opubliko

waliśmy I część "Zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwie 
rolnym". Dziś publikujemy część II.

II, Zasady bezpieczeństwa przy 
użytkowaniu urządzeń i instalacii 
elektrycznych

I. Użytkowanie instalacji elektrycz
nej oraz urządzeń elektrycznych 
powinno się odbywać zgodnie z ich 
przeznaczeniem i według wskazań 
producenta.

Niedopuszczalne jest dokonywanie 
we własnym zakresie przeróbek jak 
też wykonywanie połączeń prowizo
rycznych. Naprawy i przeróbki 
instalacji należy zlecać osobom 

^^kwalifikowanym.
^^2. Przewody elektryczne - kable 

mogą być łączone tylko za pomocą 
gniazd i wtyków. Izolacja przewodów 
nic może być uszkodzona (popękana, 
przecięta).

3. Wszystkie elementy osprzętu 
(gniazda, wtyki, wyłączniki itp.) 
powinny być sprawne technicznie, nic 
uszkodzone.

4. W pomieszczeniach gospodar
skich (piwnicach, oborach, chlewniach, 
stajniach) stosować należy przewody 
izolowane i w ochronnej powłoce, 
oprawy, puszki i wyłączniki - szczelne

-'(hermetyczne), zabezpieczające ele
menty metalowe przed wilgocią i 
żrącymi gazami.

5. Si Iniki elektryczne (zamontowane 
w maszynach i poza nimi) oraz 
chłodziarki, pralki, parniki, grzejniki) 
powinny być podłączone do gniazd 
uziemionych lub "wyzerowanych".

Pożądane jest zainstalowanie w 
"skrzynce licznikowej" ochroncgo 
wyłącznika przeciwporażeniowego.

6. Pożądane jest używanie jako 
oświetlenia przenośnego lamp zasila
nych poprzez transformator zmienia
jący napięcie z 220 V na napięcie 
bezpieczne (nic wyższe niż 25V).

III, Zasady bezpieczeństwa w 
transporcie rolniczym

1. Materiały objętościowe przewo
żone po drogach publ icznych powinny 
być tak umieszczone i przymocowane, 
aby nic spadały i nie stwarzały 
zagrożenia dla innych użytkowników 
drogi oraz powinny mieć rozmiary 
zgodne z przepisami ruchu drogowego 
(maksymalna wysokość mierzona od 
powierzchni drogi -4 m, maksymalna 
szerokość - 2,5 m).

2. Na transportowanych ziemio
płodach i innych materiałach (bura
kach, ziemniakach, drewnie itp.) 
szczególnie na ładunkach objętościo
wych, nic można przewozić osób ani 
żadnych ciężkich lub ostrych przed
miotów.

3. Używając przyczep ciągnikowych 
lub samochodów ciężarowych do 
przewozu osób do pracy i z pracy w 
polu, należy je odpowiednio do tego 
celu przystosować poprzez zamonto
wanie siedzenia, podwyższenie burt, 
wyposażenie w drabinkę służącą do 
wchodzenia i schodzenia.

4. Do schodzenia z przyczepy lub 
wozu załadowanego materiałem 
objętościowym należy używać drabin
ki (podczepianej na burcie podczas 
przejazdu).

5. Pojazdy konne poruszające się po 
drogach publicznych o zmroku muszą 
być oświetlone zgodnie z przepisami 
kodeksu drogowego.

6. Przewóz zwierząt powinien się 
odbywać w specjalnie do tego celu 

przystosowanych pojazdach (przycze
pach, naczepach) zapewniających 
wygodę transportowanym zwierzętom 
i bezpieczeństwo jazdy kierowcy.

7. Podczas podnoszenia ciężarów 
stosować należy zasadę "zgięte nogi, 
proste plecy, płynnie do góry i do 
przodu". .

Nicdopuszczalncjcst-bez narażenia 
się na ujemne skutki zdrowotne - 
podnoszenie i przenoszenie ciężarów 
większych niż 50 kg w przypadku 
mężczyzn i 25 kg w przypadku kobiet.

IV. Zasady bezpieczeństwa przy 
stosowaniu środków ochrony roślin

1. Prac związanych ze środkami 
chemicznymi nić może wykonywać 
młodzież poniżej 18 lat, kobiety 
ciężarne, ludzie chorzy na choroby 
układu nerwowego, padaczkę, gruźl icę 
i inne choroby płuc, choroby przewodu 
pokarmowego, wątroby, nerek, ostre 
choroby psychiczne, schorzenia oczu 
(szczególnie stany zapalne), nałogowi 
alkoholicy oraz osoby chore na inne 
choroby przewlekle, a także ludzie w 
okresie rekonwalescencji.

2. Przy wszelkich pracach związa
nych ze stosowaniem chemicznych 
środków ochrony roślin należy używać 
odzieży ochronnej lub specjalnie na 
ten cel przeznaczonej odzieży roboczej 
i sprzętu ochrony osobistej.

W skład kompletu odzieży i sprzętu 
ochrony osobistej przy stosowaniu 
środków ochrony roślin wchodzą; 
ubranie chroniące przed ciekłymi 
środkami ochrony roślin (spodnie, 
bluza i kapelusz typu rybackiego lub 
kombinezon impregnowany z kaptu
rem), buty gumowe, rękawice gumowe 
lub igielitowe, okulary ochronne lub 
ekran ochronny, półmaski lub maski.

3. Do pracy ze środkami ochrony 
roślin nic należy przystępować na 
czczo. W dniu pracy, a także w dniu 
poprzedzającym pracę i po jej zakoń
czeniu nie wolno spożywać napojów 
alkoholowych.

4. Po zakończeniu pracy oraz zdjęciu 
ubrania i bielizny należy dokładnie 
umyć ciepłą wodą z mydłem ręce i 
twarz, a następnie całe ciało.

5. Bezwzględnie należy przestrzegać 
okresów karencji, to jest okresu od 
terminu ostatniego zabiegu do terminu 
zbioru rośliny.

6. Środki ochrony roślin należy 
przechowywać wfabrycznych, szczel
nie zamkniętych opakowaniach zaopa
trzonych w etykiety podające nazwę 
preparatu. Uszkodzone opakowanie 
powinno być wymienione, a na 
opakowaniu zastępczym należy umieś
cić przenicsionąlubzastępcząetykietę.

7. Środki ochrony roślin należy 
przechowywać w pomieszczeniu 
niedostępnym dla osób postronnych, 
szczególnie dzieci; w pomieszczeniu 
tym nic należy przechowywać innych 
materiałów za wyjątkiem odzieży 
używanej przy pracach chemicznych 
oraz pustych opakowań po zużytych 
środkach.

8. Jeżeli na etykiecie nic ma infor
macji o zwrocie pustych opakowań do 
producenta, należy je dokładnie wypłu
kać, a następnie złożyć na składowisku 
odpadów niebezpiecznych wyznaczo
nym przez miejscowe władze, a gdy 
takiego nie ma-na wysypisku odpadów 
komunalnych spalić, apozostałości po 
spaleniu zakopać.


