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Bia³a zima a drogi

Wnioski o dop³aty po raz drugi

Komu szybciej wyp³ac¹?

dok. ze str. 1

W tym roku wszyscy rolnicy,

którzy sk³adaæ bêd¹ wnioski o do-

p³aty obszarowe i do upraw, musz¹

przygotowaæ je wczeniej ni¿ w
poprzednim roku. Biura Powiato-

we Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa przyjmo-

waæ je bêd¹ od 15 marca do 15
maja. I  uwaga -

termin nie bê-

dzie przesuniêty! Ci, którzy z³o¿¹

wnioski w ci¹gu 25 dni po 15 maja,

dop³aty

równie¿

dostan¹,

ale

zmniejszone o 1 proc. za ka¿dy

dzieñ zw³oki. Natomiast po tym
okresie w ogóle nie ma co liczyæ

Trasa Sucha-Kalinów - wjazd do Szymiszowa

Równie¿ s³u¿by medyczne nie

mog³y narzekaæ na brak pracy. Na

Izbie Przyjêæ Szpitala Powiatowego

w Strzelcach Op. zaobserwowano

wyranie zwiêkszony ruch pacjen-

tów, na szczêcie dla samych poszko-

dowanych oby³o siê bez powa¿niej-

szych wypadków i uszczerbków na

zdrowiu, dominowa³y st³uczenia oraz
z³amania koñczyn górnych i dolnych.

Natomiast w rejestrach policyjnych
zanotowano w dniach 21-23 stycz-

nia br. 5 kolizji drogowych. Jedna z

mania. Ze wzglêdu na du¿e znacze-

nie w uk³adzie komunikacyjnym oraz
w trosce o bezpieczeñstwo u¿ytkow-

ników dróg Zarz¹d Powiatu Strzelec-

kiego zdecydowa³ siê na podwy¿sze-

nie standardu utrzymania ich w stosunku do roku ubieg³ego na odcinku

90,76 km dróg powiatowych. Zwalczenie liskiej nawierzchni na nich,

zgodnie z wykazem, odbywa siê do-

datkowo przy u¿yciu solanki, tj.

wodnego roztworu soli.

Zdecydowano siê na powy¿szy

nich - w miejscowoci Otmice spo-

krok w celu zapewnienia bezpiecz-

d¹c¹ pod wp³ywem alkoholu. Przy-

ców wszystkich gmin do Strzelec

wodowana zosta³a przez osobê bê-

czyn¹ pozosta³ych okaza³y siê po-

lizgi pojazdów, nadmierna prêdkoæ

kierowców i wymuszenie pierwszeñstwa. Na szczêcie oby³o siê bez po-

wa¿nych wypadków drogowych.

A niedziela okaza³a siê bardzo

spokojna, bezkolizyjna, byæ mo¿e za

nego i sprawnego dojazdu mieszkañ-

Opolskich oraz do dróg wojewódzkich i krajowych, mimo wiadomoci

konsekwencji jakie niesie wprowa-

dzanie na nawierzchnie dodatkowej

iloci soli. Zabieg taki mo¿e zwiêkszyæ iloæ pozimowych ubytków

nawierzchni oraz przyspieszyæ de-

przyczyn¹ akcji policyjnej Pomiar,

gradacjê dróg. Efekty powy¿szego s¹

trzewoci kierowców. W akcji brali

kiej jak na razie zimy. Iloæ interwen-

podczas której kontrolowano stan

udzia³ funkcjonariusze z powiatu

strzeleckiego, przy wsparciu jednostek z Kêdzierzyna  Kola, Opola,

Krapkowic i Olesna. Skontrolowano
w sumie 219 kierowców pojazdów
w ró¿nych miejscowociach powia-

tu, w tym 206 z samochodów osobo-

wych, 4 z ciê¿arowych i 9 rowerzy-

stów. Na szczêcie tylko jeden kierowca samochodu osobowego prowa-

dzi³ pojazd pod wp³ywem alkoholu,

co skoñczy³o siê odbiorem prawa jaz-

dy i mandatem.

Jeli chodzi o sam¹ iloæ wrêczo-

nych mandatów, mo¿na mia³o po-

wiedzieæ, ¿e dla ponad jednej czwartej kontrolowanych niedziela okaza³a siê kosztowna: ³¹cznie wystawiono ich 64 na kwotê 6.250 z³.

Drogi powiatowe w powiecie

strzeleckim s¹ utrzymywane w III,

IV i V standardzie zimowego utrzy-

widoczne pomimo stosunkowo krót-

cji jest znacznie mniejsza ni¿ w latach ubieg³ych coraz czêciej s³ychaæ

równie¿ przychylne opinie u¿ytkow-

ników, co do stanu zimowego utrzymania dróg.

Do tej pory nie wyst¹pi³y zjawi-

na jakiekolwiek wyp³aty z fundu-

szy unijnych.
-

Spodziewamy siê  mówi Roman

Maj,

szef

ok. 2.200 rolników z wnioskami o

dop³aty bezporednie, czyli mniej

chcia³bym, by powtarza³a siê sytu-

acja z poprzedniego roku, kiedy drzwi

otwieralimy o godzinie szóstej, a

zamykalimy o dwudziestej drugiej i
kiedy moglimy zapomnieæ o wolnych sobotach i niedzielach.

prawid³owoci, rolnicy ponios¹ sank-

g³ym roku?

-

Jakie nieprawid³owoci stwier-

-

Pod wzglêdem iloci zastrze¿eñ

wnioskach. Du¿o ich by³o w ubie-

-

Trochê by³o. I to o ró¿nej skali.

Zacznijmy od ma³ych potkniêæ, które mog¹ byæ bardzo dotkliwe dla rol-

ników. Do takich nale¿y np. le po-

dany numer konta bankowego. W

efekcie pieni¹dze mog¹ trafiæ na ra-

u¿ytku rolnego, a faktycznie grunty

takich przypadków! Istotne jest te¿,

ci stanowi³y nieu¿ytek, co potwier-

stytucji. W ubieg³ym roku by³o 15

by rolnicy informowali nasze biuro

ARiMR o wszelkich zmianach w numerach kont, bo pomy³ki i brak aktu-

znacznie ni¿szy ni¿ w ubieg³ym.

prawid³owo. Zdarza³o siê te¿, ¿e rze-

prawnie wype³nione wnioski zaraz
w pierwszych dniach wyznaczonego okresu - bêd¹ mogli liczyæ na szyb-

sze zasilenie konta dop³atami. Ogó-

³em na terenie naszego powiatu wy-

p³aty otrzyma³o ju¿ 1.971 osób, z

tym, ¿e czêæ rolników z tzw. obsza-

rów o niekorzystnych warunkach

EURO w stosunku do z³otówki jest

Ile teraz bêd¹ wynosiæ dop³aty?

W roku 2004 kurs EURO dla do-

prawdopodobnie bêdzie podobnie.
-

Jakie

rezultaty

przynios³a

przypomnieæ, ¿e wyznaczony termin

na przyjmowanie wniosków to 45 dni
roboczych. Oznacza to dla nas przy-

jêcie ka¿dego dnia prawie 50 wniosków, ale chcielibymy unikn¹æ b³ê-

kontrola gospodarstw? By³y nie-

NA DRODZE PRACUJ¥CEGO SPRZÊTU
ODNIE¯NEGO I PRZECIWGO£OLEDZIOWEGO!

czywista powierzchnia gospodar-

stwa okazywa³a siê wiêksza ni¿ wska-

cy dostan¹ dop³aty zgodnie z danynych b³êdów nale¿y wymieniæ dekla-

rowanie innych upraw ni¿ rzeczywistych, np. we wniosku pisano: zbo-

¿e, a faktycznie na polu ros³y ziem-

niaki jadalne, do których nie ma do-

opolskim, podobnie zreszt¹ by³o w

wych. W przypadku takich b³êdów

Tak, w ca³ym województwie

gionach nieprawid³owoci lub prób
wy³udzeñ dop³at by³o znacznie wiê-

cej. Takim rejonem jest te¿ Opolszczyzna. W efekcie iloæ kontroli go-

spodarstw na miejscu zwiêkszy siê

p³at, w odró¿nieniu od przemys³o-

rolnicy otrzymaj¹ dop³aty tylko obszarowe, natomiast nie mog¹ liczyæ

na dop³aty do upraw. Wspomnê te¿,
¿e w ubieg³ym roku stwierdzono je-

den przypadek wypalania cierniska,

co równie¿ jest niezgodne z dobr¹

w tym roku z 5 proc. do 11,5 proc.

praktyk¹ rolnicz¹ i wnioskodawca

stanie ponad 3.500 gospodarstw w

Rozmawia³a M. Górka

Oznacza to, ¿e skontrolowanych zo-

poniesie sankcje.

Studniówka  tradycja
czy modne szaleñstwo ?
Karnawa³ w pe³ni. W domach i

ny, ochroniarzy i nie zaprz¹taæ sobie

balow¹, a klasa 2 angielska zamie-

cingi, prywatki. Za sto dni podobno

niami imprezy dla w³asnych i cu-

nia³¹, bardzo eleganck¹ restauracjê.

Krajowych i Autostrad Oddzia³ w

NIEWSKAZANE JEST WYPRZEDZANIE

po-

prawid³owoci we wnioskach?

ca³ym kraju. Jednak w niektórych re-

- Bêdziecie pracowaæ w wyd³u¿o-

procent

mi ujêtymi we wniosku. Wród in-

stycznia do 30 czerwca. W tym roku

ty z 2 ró¿nych funduszy.

- Prawdopodobnie tak, ale chcia³bym

3

wie redniego kursu w okresie od 1

wed³ug specjalnego wzoru na podsta-

-

nym czasie pracy?

przekracza³a

 wniosek uznawano za wype³niony

zana we wniosku. Niestety, ci rolni-

gospodarowania (gminy Zawadzkie,

Kolonowskie, Ujazd) otrzyma dop³a-

tyczn¹ powierzchni¹ gospodarstwa

nie

p³at og³oszony 1 lipca wyliczany by³

dzych dzieci. Szkolne w³adze

PRÊDKOCI I TECHNIKI JAZDY DO PANUJ¥CYCH WARUNKÓW!

³ów pokontrolnych. W dalszej kolej-

-

Skoro ju¿ mowa o kontach

zakwitn¹ kasztany, a wiêc nasta³ czas

A NIE CA£KOWIT¥ ICH LIKWIDACJÊ!

dzaj¹ zdjêcia do³¹czone do protoko-

noci  zawy¿ano powierzchniê dzia-

w tym roku: ci, którzy zg³osz¹ po-

otrzymali pieni¹dze. Podobnie bêdzie

-

g³owy wielogodzinnymi przygotowa-

W KA¯DEJ SYTUACJI DROGOWEJ PAMIÊTAJ O DOSTOSOWANIU

by³y nieuprawiane i w rzeczywisto-

mie padziernika i listopada ub. roku

i co istotne  ci rolnicy ju¿ na prze³o-

bo gdyby tak pieni¹dz nie zosta³y

lokalach odbywaj¹ siê zabawy, dan-

KIEROWCO!

regu³om dobrej praktyki rolniczej.

Oznacza to, ¿e wniosek dotyczy³

chunki zupe³nie innych osób lub in-

j¹c siê na zapisy biuletynu informa-

£AGODZENIE SKUTKÓW ZIMY NA DROGACH,

na pierwszym miejscu nale¿y wymie-

niæ gospodarstwa nie odpowiadaj¹ce

wierzchni i nie by³a wiêksza ni¿ 2 ha

bezb³êdnie wype³nionych wniosków

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

PAMIÊTAJ, ¯E DZIA£ANIE S£U¯BY DROGOWEJ MAJ¥ NA CELU

dzono?

bankowych: w tym roku kurs

pierwszym terminie przyjêlimy 818

sk³ada gor¹cy apel do mieszkañców

dróg. Przeczytajcie apel poni¿ej.

cje.

a t¹ zg³oszon¹ we wniosku o dop³atê

przyjêlimy 2.217 wniosków. W

niêcia.

przez wszystkich u¿ytkowników

Oddzia³u Regionalnego ARiMR i ze-

wnêtrznej instytucji stwierdzili nie-

- Wspomnia³ Pan o b³êdach we

odes³ane tej osobie, której siê nale¿¹?

wiêcej tylu, ilu w roku 2004, kiedy

których s¹ bardzo uci¹¿liwe do usu-

Opolu o zachowanie ostro¿noci

w roku 2004 przeprowadzono takich

kontroli 101. W przypadkach tych

gospodarstw, gdzie kontrolerzy z

³ek. Jeli rozbie¿noæ miêdzy fak-

tj. zawieje i zamiecie nie¿ne, skutki

cyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg

naszym województwie, a w naszym

powiecie  250  300, podczas gdy

alizacji tych danych mo¿e kosztowaæ,

ci w utrzymaniu przejazdów dróg,

ników dróg powiatowych, powo³u-

Biura

ARiMR  ¿e w roku 2005 zg³osi siê

ska powoduj¹ce najwiêksze trudno-

powiatu oraz wszystkich u¿ytkow-

strzeleckiego

dów. My te¿ jestemy ludmi i nie

studniówek.

Prawie w ka¿dej lokal-

nej gazecie publikowane s¹ zdjêcia
maturzystów, wychowawców oraz

nie¿ s¹

rów-

z tego zadowolone. Wszak

taka impreza, jak¹ jest studniówka na

kilkaset par, stanowi powa¿ne zagro-

ni³a d³ugi szkolny korytarz we wspa-

Moja klasa niemiecka odpowie-

dzialna by³a za zespó³ muzyczny,

wypisanie imiennych zaproszeñ dla
ka¿dego maturzysty wraz z osob¹

dyrektorów szkó³. Panowie w garni-

¿enie ...chocia¿by dla szkolnej pod-

acjach. W tym sezonie dominuj¹ d³u-

¿ywania napojów alkoholowych na

du¿e dekolty, cieniutkie rami¹czka lub

A jednak mi ¿al, ¿e ten ostatni

czorami, a nie w czasie lekcji szkol-

góra przypomina gorset. Modna

nie uczniowskiego ¿ycia, nie ma ju¿

neza. Nasi nauczyciele  bez osób

niach, mile widziana równie¿ czerñ i

mi. Wiem, wiem. Czasy siê zmieni³y.

turach, panie w karnawa³owych kregie, b³yszcz¹ce suknie. Koniecznie
ca³kowity ich brak, a najlepiej jak

³ogi. Nie wspomnê ju¿ o zakazie spoterenie placówek owiatowych.

szkolny bal, symbolizuj¹cy po¿egna-

towarzysz¹c¹, a tak¿e dla ka¿dego

nauczyciela z naszego LO. Wszyscy,

pod bacznym okiem jednej z mam,

trenowalimy przez tydzieñ - wie-

nych - skomplikowany uk³ad polo-

jest czerwieñ we wszystkich odcie-

nic wspólnego ze szkolnymi mura-

towarzysz¹cych - nie mieli osobnego

biel. Ca³oæ podkrelaj¹ ró¿ne koki i

Mamy XXI wiek, inne s¹ oczekiwa-

uczniów. Koledzy w ciemnych gar-

O makija¿u nie wspominam, bo do

mo¿liwoci

stolika,

siedzieli

wród

swoich

nia i potrzeby m³odych ludzi, inne

niturach wygl¹dali bardzo dorole, a

te¿ nie takie, jak drzewiej bywa³o.

d³ugich spódnicach i bia³ych bluzkach

Studniówki - czyli ostatnie bale

studniówkê Anno Domini 1973 przy-

bia³ego rana. Po naszej studniówce

nizowane s¹ na oko³o sto dni przed

rech maturalnych klas oraz ich rodzi-

i rozpoczêcie wkuwania do egzami-

mi i Moskwiczami zwozili do

ostatnim

sach studniówki organizuje siê poza

zmordowane mamuki,

nauczycielami, moimi kolegami i ko-

Podobno m³odzi, ale ju¿ doroli lu-

wspania³e, wyszukane kulinaria.

swoj¹ dojrza³oæ i pokazaæ, ¿e potra-

program artystyczny, czyli 40 minu-

to odpowiada. Wol¹ zap³aciæ za usta-

udekorowa³a salê gimnastyczn¹ prze-

loki  dzie³o miejscowych fryzjerek.
umalowanych uczennic jestemy

przyzwyczajeni od dawna.

szkolne, jak nakazuje tradycja, orgamatur¹. To zakoñczenie szkolnej laby

ich rodziców. A i zimy

Z ³ezk¹ w oku wspominam moj¹

gotowan¹ przez 144 uczniów czte-

ców. Tatusiowie w³asnymi Syrenka-

nu dojrza³oci. W dzisiejszych cza-

szkolnej kuchni zaopatrzenie. Nie-

szko³¹, w lokalach gastronomicznych.

noce, gotowa³y, sma¿y³y i piek³y

dzie chc¹ w ten sposób podkreliæ

Klasa francuska przygotowa³a tzw.

fi¹ siê wspaniale bawiæ. Rodzicom te¿

towy kabaret. Klasa 1 angielska 

lone menu, wynajêty zespó³ muzycz-

mieniaj¹c j¹ w najprawdziwsz¹ salê

przez dwie

kole¿anki w czarnych, przewa¿nie

bardzo elegancko. Zabawa trwa³a do

sprz¹talimy sami. Przyszli wszyscy uczniowie, przyszli te¿ rodzice.
Moja studniówka by³a naprawdê

szkolnym balem. By³a po-

¿egnaniem z moim liceum, z moimi

le¿ankami. Dzisiaj mam wspania³e
wspomnienia i czarno-bia³e fotografie.

Ta k i c h

wspomnieñ

¿yczê

wszystkim tegorocznym maturzy-

stom.

Ma³gorzata £oskot

