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Praw fizyki nie da siê oszukaæ

Fot. R. Dimitrow, NTO

Ostatni pi¹tek, 16 maja. O
11.30  tragiczny wypadek na wiadukcie przy ul. Marka Prawego w
Strzelcach Opolskich (w kierunku Szczepanka): jedna osoba nie
¿yje, piêæ rannych. Tego samego
dnia na 265 km autostrady A4 w
kierunku Wroc³aw samochód osobowy wypad³ z pasa autostrady i
spad³ na skarpê drogi powiatowej
nr 18270, poszkodowana zosta³a
jedna osoba. Tego samego dnia
noc¹  wypadek busa w Kielczy na
drodze wojewódzkiej nr 901: poszkodowane zosta³y trzy osoby,
jedn¹ odwieziono do szpitala.
To wszystko zdarzy³o siê w ci¹gu jednej doby, przy ciep³ej, bezdeszczowej pogodzie. Ale by³ to pi¹tek. To najgorszy dzieñ na naszych
drogach.
O przyczynach pierwszego, najtragiczniejszego wypadku, m³.asp.
Dariusz Witkowski, asystent Sekcji Ruchu Drogowego KP Policji w
Strzelcach Opolskich nie chce siê
wypowiadaæ  sprawê prowadzi prokuratura. My mo¿emy jednak dopowiedzieæ, ¿e wród pierwszych opinii, jakie pojawi³y siê bezporednio

po wypadku,
przewa¿a³y te o
nadmiernej prêdkoci, z jak¹ jecha³ kierowca
hondy, który w
dodatku wyprzedza³ w niedozwolonym miejscu.
Nie opanowa³ samochodu i zderzy³ siê z nadje¿d¿aj¹cym z
przeciwnej strony fiatem.
- Do zdarzenia na autostradzie dosz³o prawdopodobnie w
wyniku zaniêcia
kierowcy,
a
twarz pasa¿era zosta³a draniêta przy
wybuchu poduszki powietrznej. Z
kolei w Kielczy kierowca busa nie
dostosowa³ prêdkoci do warunków
 w obszarze lenym, o którym informuj¹ znaki drogowe wypada zwolniæ, a kierowca tego nie zrobi³ - mówi
m³.asp. Witkowski.

Wyobrania dzia³a
w deszczu
Gdy przypominam, ¿e warunki
na drogach tamtego dnia by³y wietne, s³yszê w odpowiedzi, ¿e gdy pada
deszcz, kierowcom zaczyna pracowaæ wyobrania  staj¹ siê ostro¿niejsi. Natomiast wtedy, gdy pogoda
jest jak ¿yleta, nawierzchnie suche
i wiêksza przyczepnoæ  kierowcy
uwa¿aj¹, ¿e na wiele mog¹ sobie pozwoliæ.
- Praw fizyki nie da siê oszukaæ i
rozpêdzonego samochodu nie da siê
zatrzymaæ w miejscu  przypomina
aspirant Witkowski. - Tymczasem
niektórym wydaje siê, ¿e s¹ w stanie
to zrobiæ, gdy pojawi siê jaka niespodziewana przeszkoda. St¹d te
brawurowe jazdy.

Uwa¿aj w pi¹tek
- Najgroniejsi na drodze s¹ kierowcy samochodów osobowych  z ich
winy dosz³o do 91 ze 136 zdarzeñ na
terenie naszego powiatu w I kwartale
tego roku  mówi m³.asp. Witkowski.  Najbardziej szar¿uj¹ ludzie m³odzi, w wieku 18-24 lata - s¹ sprawcami 46 zdarzeñ. Najczêciej dochodzi
do nich w pi¹tek  w godzinach 6.00
- 14.00 (67 zdarzeñ); nieco bezpieczniej jest na drogach w póniejszych
godzinach (od 14.00 do 22.00 policyjne statystyki odnotowa³y ich 55).
W pierwszym kwartale tego roku
powiat strzelecki odnotowa³ jednak
najwiêkszy na Opolszczynie spadek iloci wypadków: w roku 2007
by³o ich w tym okresie 11, w tym
roku  6. Iloæ kolizji natomiast pozosta³a na tym samym poziomie: 130
w I kw. 2008, a rok wczeniej  129.
Rok temu zginê³o na drogach powiatu 10 osób, a rannych zosta³o 13; w I
kw. 2008  zginê³a 1 osoba, a 6 zosta³o rannych.
G³ówn¹ przyczyn¹ wypadków i
kolizji by³a nadmierna prêdkoæ  w
27 przypadkach; na drugim miejscu
 niezachowanie bezpiecznej odleg³oci  w 25, a w 16  nieudzielenie
pierwszeñstwa przejazdu.

Uwa¿aj
w Strzelcach Opolskich

Lekcja chemii

w pracowni Uniwersytetu Opolskiego
25 kwietnia uczniowie klasy drugiej Liceum Profilowanego o profilu
socjalnym Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr1 w Strzelcach Opolskich
wybrali siê na lekcjê chemii do pracowni chemicznej Uniwersytetu
Opolskiego.
Wycieczkê dydaktyczn¹ zorganizowa³a wychowawczyni klasy mgr
Danuta Kyc, opiekunem by³a mgr
Jolanta Osuch. Lekcja chemii w ca³o-

ci powiêcona by³a æwiczeniom laboratoryjnym, które przygotowa³ i
demonstrowa³ dr Dawid Siod³ak.
Uczniowie obserwowali w czasie
tego pokazu m in. metody rozdzielania mieszanin takie jak :
* destylacja
* s¹czenie
* ekstrakcja
* chromatografia

Pan doktor D. Siod³ak pokaza³ nam piêkny kryszta³ wyhodowany w laboratorium i ...

Najwiêksz¹ iloæ zdarzeñ odnotowano w najwiêkszej gminie powiatu  Strzelcach Opolskich: 80 w ci¹gu 4 pierwszych miesiêcy tego roku;
w gminie Lenica  25, a o dwa mniej
w gminie Ujazd.  Tu jednak warto
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e do wiêkszoci z nich dochodzi na autostradzie A4, ale w obszarze administracyjnym gmin  zauwa¿a m³.asp. Witkowski. W gminie Zawadzkie w
okresie od stycznia do kwietnia brdosz³o do 17 zdarzeñ dorgowych, w
gminie Kolonowskie  14, Jemielnica
 13, a najmniej  w Izbicku, tylko 9.
m.g.

Do 15 maja biura powiatowe ARiMR w ca³ym kraju przyjê³y od rolników ponad 1,334 mln wniosków o p³atnoci
bezporednie. W powiecie strzeleckim  ponad dwa tysi¹ce

Wnioski na ostatni¹ chwilê

Ostatni dzieñ przyjmowania wniosków - w strzeleckim biurze ARiMR by³o
spokojnie
W ostatnim dniu sk³adania wniosków o p³atnoci bezporednie dla
rolników nie by³o wielkich t³umów w
strzeleckim biurze ARiMR. Przed
ósm¹ rano przed wejciem sta³o
wprawdzie kilka osób, ale
to nie
by³ koniec kolejki, tylko grupka czekaj¹cych na otwarcie urzêdu., który
tego przyjmowa³ interesantów a¿ do
pó³nocy. Podobnie by³o dzieñ wczeniej, a 12 i 13 maja rolnicy mogli sk³adaæ wnioski do godziny 22.00. W
tych dniach biura Agencji w ca³ym
kraju pracowa³y d³u¿ej: wszystko po

to, by przyj¹æ jak najwiêcej interesantów. Jak wskazywa³y dowiadczenia z poprzednich lat  w ostatnich dniach przed up³ywem wymaganego terminu kolejki wyd³u¿a³y siê
niemi³osiernie. W³aciwie wnioski
mo¿na sk³adaæ jeszcze przez kilkanacie dni  do 9 czerwca, ale trzeba
liczyæ siê ju¿ z sankcjami: dop³ata
zostanie obni¿ona o 1% za ka¿dy
dzieñ roboczy zw³oki.
- W ostatnim dniu przyjêlimy sporo wniosków, ale nie by³o nerwowej

atmosfery, ani d³ugich kolejek - ocenia Maria Szymañska, zastêpca kierownika Biura Powiatowego ARiMR.
Nie by³o jednak ¿adnych przerw:
przez ca³y dzieñ przychodzili rolnicy, nawet pónym wieczorem, tak¿e
o 23.00  dodaje.
- W tym roku przyjêlimy 2053
wnioski, ale ostatecznie zapewne ta
iloæ siê zwiêkszy, bo czêæ rolników
wys³a³a wnioski poczt¹, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla
pocztowego. Inni pewnie z³o¿¹ wnioski póniej, ale zmieszcz¹ siê w terminie do 9 czerwca. W roku 2007
przyjêlimy 2200 wniosków o dop³aty bezporednie i spodziewamy
siê, ¿e w sumie w tym roku rolnicy z
terenu powiatu strzeleckiego z³o¿¹
podobn¹ iloæ wniosków.
Pan Franciszek Sojka ze Starego
Ujazdu by³ jednym z tych, którzy
z³o¿enie wniosku od³o¿yli na ostatni
dzieñ. Dlaczego?
- W gospodarstwie jest tak wiele
zajêæ , trudno je prze³o¿yæ na inny
termin. Wszystko inne mo¿na przesun¹æ na póniej, ale nie nasze prace.
To dlatego czêæ rolników przychodzi z wnioskami dos³ownie w ostatnim momencie. Mo¿na powiedzieæ:
takie przyzwyczajenie.

Przeprowadzi³ reakcjê lustra srebrnego (charakterystyczna reakcja aldehydów)
Uczestnicy mogli zabraæ ze sob¹ ma³e probówki, na ciankach których wydzieli³o siê metaliczne srebro.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê ciek³y azot oraz wiele innych substancji
chemicznych, które uczniowie mogli poznawaæ za pomoc¹ zmys³ów powonienia i wzroku.

Opisana powy¿ej lekcja chemii cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem.
W tym miejscu chcielimy jeszcze raz piêknie podziêkowaæ panu doktorowi
D. Siod³ak za niezwykle interesuj¹ce i przystêpne przekazanie nam trudnej
wiedzy chemicznej.
organizator wycieczki dydaktycznej
Danuta Kyc

