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W grudniu 2005 roku wyp³acono
pierwsze stypendia w ramach pro-
jektów �Stypendia dla studentów
powiatu strzeleckiego� i �Stypendia
dla uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych koñcz¹cych siê matur¹�.

Studentom przelano na wskaza-
ne rachunki bankowe stypendia w
pe³nej wysoko�ci za pa�dziernik i li-
stopad (po 133,60 z³ za ka¿dy mie-
si¹c) oraz czê�æ stypendium za gru-
dzieñ (90,05 z³). Pozosta³a kwota
nale¿na za grudzieñ zostanie wyp³a
cona wraz z nastêpn¹ transz¹.

O ile w przypadku studentów
wyp³ata stypendiów po otrzymaniu
�rodków z Urzêdu Marsza³kowskie-
go Województwa Opolskiego prze-
biega szybko i bez komplikacji � pie-
ni¹dze trafiaj¹ na konto i nikt nie
wnika w to, na co zostan¹ przezna-
czone � o tyle w przypadku uczniów
proces wyp³aty trwa znacznie d³u-
¿ej.

Poniewa¿ w dalszym ci¹gu nie od-
st¹piono od wymogu dokumentowa-
nia wydatków poniesionych na cele
edukacyjne, warunkiem otrzymania
przyznanego stypendium jest przed-
stawienie faktur, rachunków, biletów
miesiêcznych opiewaj¹cych na odpo-
wiedni¹ kwotê. Przygotowania do
wyp³aty trwaj¹ wiêc na d³ugo przed
otrzymaniem �rodków. Z puli otrzy-
manej w 2005 roku wyp³acono sty-
pendia za wrzesieñ, pa�dziernik i li-
stopad � miesiêczna kwota przypa-
daj¹ca na jednego ucznia wynosi
133,00 z³, ale nie wszyscy ucznio-
wie skorzystali  w grudniu z ca³o�ci
przyznanego wsparcia � czê�æ zgro-
madzi³a dokumenty na wy¿sz¹ war-
to�æ � ponad 399,00 z³, czê�æ tylko
na kilkadziesi¹t z³otych. Nie ozna-
cza to jednak, ¿e skoro nie wykorzy-

Pierwsza
transza
wyp³acona

Stan na koniec wrze�nia ub. roku: na 500 zak³adów zwi¹zanych z
produkcj¹ ¿ywno�ci i jej obrotem w powiecie strzeleckim ̄ ADEN nie
wdro¿y³ systemu HACCP.

HACCP to bezpieczna ¿ywno�æ
- Ka¿dy, kto ma jakikolwiek zwi¹-
zek z handlem ¿ywno�ci¹ lub jej prze-
twarzaniem jest zobowi¹zany do
wdro¿enia u siebie zasad systemu
HACPP. I ¿³obek, i DPS, szpital czy
ma³y fast food, sklep nale¿¹cy do
du¿ej sieci handlowej i malutki skle-
pik lub kiosk wiejski. W szczegól-
nych przypadkach, kiedy wszystkie
zagro¿enia s¹ kontrolowane w ramach
realizacji dobrej praktyki higienicz-
nej i produkcyjnej (GHP/GMP) nie
ma potrzeby wdra¿ania zasad syste-
mu HACCP. To odnosi siê do zak³a-
dów, które nie przygotowuj¹, nie
produkuj¹ i nie przetwarzaj¹ ¿yw-
no�ci. Uproszczenia takie mog¹ byæ
zastosowane w stosunku do: ma³ych

Justyna ̄ o³nierzSezon zimowy w naturze i �w papierach� mo¿e siê ró¿niæ datami. Ten we
wszelkiej dokumentacji zwi¹zanej z tzw. zimowym utrzymaniem dróg trwa od
15 listopada do koñca marca. Ta zima nieczego nam nie oszczêdza³a: pod
koniec grudnia by³y zawieje, prze³om poprzedniego i nowego roku to dwa dni
deszczu, potem mróz, mg³y, �nieg, deszcz i znowu snieg i znowu, tym razem
silniejszy, mróz.

�niegu by³o tak du¿o, ¿e wreszcie trzeba by³o zacz¹c go wywoziæ, zw³asz-
cza ze skrzy¿owañ, bo samochody nie mia³y jak siê wymin¹æ � mówi Piotr
Nied�wied� z Wydzia³u Dróg strzeleckiego starostwa. - Bardzo rzadko to
robimy, ja w ka¿dym razie pamiêtam, ¿e ostatnio taka sytuacja zdazry³a siê
cztery lata temu � na Górze �w. Anny. W tym roku natomiast wywie�li�my ok.
900 m szesc. �niegu z ulic Strzelec Opolskich. Zawieje i zadymki sprawia³y, ¿e
codziennie sytuacja na drogach siê zmienia³a, a sprawc¹ by³ silny wiatr i jego
zmienny kierunek.

Nagrodê przyznajemy w piêciu kategoriach:
- dzia³alno�æ spo³eczna,
- dzia³alno�æ gospodarcza,
- dzia³alno�æ wychowawcza,
- dzia³alno�æ kulturalna,
- dzia³alno�æ sportowa.

Przyznawanie nagrody �Laur Ziemi Strzeleckiej� jest istotnym elemen-
tem budowania samorz¹dno�ci, lokalnej aktywno�ci oraz identyfikacji miesz-
kañców z regionem. Ogromne zainteresowanie i sympatia okazywane przez
mieszkañców Ziemi Strzeleckiej dotychczasowym edycjom, s¹ dowodem,
¿e nagroda oraz uroczysty charakter jej wrêczania, zdoby³y sta³e miejsce w
¿yciu lokalnej spo³eczno�ci.

Zarz¹d Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka zwraca siê z pro�b¹ do miesz-
kañców powiatu strzeleckiego, do w³adz samorz¹dowych, do organizacji
spo³ecznych o zg³aszanie kandydatur do nagrody �Laur Ziemi Strzeleckiej�.

Wniosek powinien zawieraæ informacjê o wnioskodawcy i osobie kan-
dydata wraz z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno okre�lon¹ dziedzinê
dzia³alno�ci zg³aszanej osoby. Zg³oszenia nale¿y przekazaæ do dnia 28
lutego 2006 roku, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem �Laur Ziemi
Strzeleckiej�, na adres:

STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA
ul. Wa³owa 5, 47 � 100 Strzelce Opolskie

Zarz¹d Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka

STOWARZYSZENIE   ZIEMIA   STRZELECKA

VIII   EDYCJA   NAGRODY

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka og³asza
ósm¹ ju¿ edycjê konkursu

�Laur Ziemi Strzeleckiej� za rok 2005.
Poprzez tê nagrodê chcemy wyraziæ uznanie

dla ludzkiej aktywno�ci i ofiarno�ci, dla ekonomicznych
i spo³ecznych sukcesów firm Ziemi Strzeleckiej.

�LAUR
ZIEMI  STRZELECKIEJ�

Dobrze siê zacz¹³ ten rok dla Ko-
mendy Powiatowej Policji w Strzel-
cach Opolskich: wzbogaci³a siê o trzy
samochody. Pierwszy � Opel Astra
combi trafi³ do drogówki; dwa pozo-
sta³e � Ople Vivero przeznaczone
zosta³y do s³u¿by patrolowej.
� Wszystkie komendy powiatowe
na Opolszczy�nie otrzyma³y nowe
pojazdy, w�ród nich oczywi�cie i na-
sza. I choæ potrzeby zawsze s¹ wiêk-
sze ni¿ mo¿liwo�ci finansowe Ko-
mendy Wojewódzkiej, to jeste�my
bardzo zadowoleni: te samochody
stanowi¹ du¿¹ poprawê dla nas -
mówi zastêpca komendanta ndkm
Miros³aw Kutynia. - Najnowszy
model Astry to samochód, który do-

skonale mo¿e poradziæ sobie - i ju¿
radzi, bo jest to auto, które trafi³o do
nas najwcze�niej � z po�cigami na
autostradzie. Ale muszê dodaæ, ¿e
po�cigi wygl¹daj¹ interesuj¹co tylko
na filmach, my nie chcemy takich
wielkich akcji na naszym terenie. Dwa
pozosta³e samochody równie¿
usprawni¹ nasz¹ pracê.

Gdy pytam, czy tak dobre pierw-
sze tygodnie roku zwiastuj¹ kolejne
doposa¿anie strzeleckiej komendy
policji, s³yszê w odpowiedzi, ¿e w³a-
�ciwie te samochody oczekiwane
by³y ju¿ w zesz³ym roku, ale rze-
czywi�cie mówi siê równie¿ o no-
wym sprzêcie elektronicznym, m.in.
komputerach.

- Op³aca³o siê Panu startowaæ w wyborach
na te kilka miesiêcy do koñca kadencji bur-
mistrza?
- To nie kwestia op³acalno�ci. Przecie¿ natu-
ralne jest, ¿e chcia³em dokoñczyæ to, co rozpo-
cz¹³em z burmistrzem Kotysiem trzy lata temu,
gdy zosta³em jego zastêpc¹ po raz kolejny.
Zreszt¹ uwa¿am, ¿e pod koniec kadencji taka
kontynuacja - a nie radykalne zmiany - jest ko-

Norbert Koston, burmistrz

gminy Kolonowskie
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Istotne jest wszystko

Nowe auta dla policji


