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obiektów ruchomych i tymczasowych,
ma³ych sklepów, gdzie zazwyczaj nie
ma procesu przygotowywania, pro-
dukcji lub przetwórstwa ¿ywno�ci, tj.
sklepów owocowo- warzywnych,
sklepów sprzedaj¹cych produkty  opa-
kowane lub trwa³e (nie ³atwo psuj¹ce)
� mówi Justyna ¯o³nierz, p.o. kie-
rownik Oddzia³u Higieny ¯ywno�ci,
¯ywienia i Przedmiotów U¿ytku w
strzeleckiej Inspekcji Sanitarnej. � I
choæ nie ma wskazanego ¿adnego ter-
minu, do jakiego ten obowi¹zek musi
byæ spe³niony, to trzeba sobie zdawaæ
sprawê, ¿e wdro¿enie systemu trwa.
Dokumentacji nie da siê stworzyæ z
dnia na dzieñ. Od 1 stycznia br. mia³a
obowi¹zywaæ ustawa o bezpieczeñ-
stwie ¿ywno�ci; by³ tam zapis o ka-
rach pieniê¿nych dla zak³adów, które
nie zaczê³y wdra¿aæ HACCP. Nie we-
sz³a w ¿ycie, ale nale¿y siê liczyæ z
tym, ¿e wejdzie, a kiedy - to tylko
kwestia czasu.

W takiej sytuacji mo¿e jednak le-
piej szybko zacz¹æ my�leæ o tym obo-
wi¹zku. Kar za brak wdro¿eñ jeszcze
nie ma., ale... Je�li przedsiêbiorca do
tej pory nie zrobi³ nic - po kontroli
przeprowadzonej przez Inspekcj¹ Sa-
nitarn¹  mo¿e zostaæ obci¹¿ony jej
kosztami: osobowymi, rzeczowymi i
dojazdu kontrolerów. To kwoty nie-
zbyt wielkie � od 20 do ok. 100 z³o-
tych, ale po co je p³aciæ?
- W niektórych sklepach mo¿na
zobaczyæ kartkê z napisem: �u nas
wdro¿ony zosta³ system HACCP�.
- Jak wynika ze statystyk na tere-
nie powiatu jeszcze ¿aden zak³ad nie
wdro¿y³ systemu, dlatego podchodzê
do tego stwierdzenia z du¿ym dystan-
sem. Na �rodkach  spo¿ywczych wid-
nieje czasami napis dotycz¹cy wdro-
¿onego systemu HACCP, co oznacza,
¿e zak³ad otrzyma³ certyfikat. Mali
przedsiêbiorcy nie maj¹ obowi¹zku
certyfikowania wdro¿onego systemu.
Powiedzia³abym nawet, ¿e ma³ym za-
k³adom to siê nie op³aca. Po pierwsze
� z uwagi na koszty. Po drugie � firmy
certyfikuj¹ce operuj¹ schematami i
potrafi¹ dostarczyæ ma³emu sklepowi
do wype³nienia dokumentacjê dosto-
sowan¹ do supermarketu. Po trzecie �
nawet dwa podobnej wielko�ci i po³o-

¿one w s¹siedztwie sklepy spo¿yw-
cze mog¹ mieæ zupe³nie ró¿n¹ doku-
mentacjê. Tak wiêc ka¿da firma musi
opieraæ siê na w³asnych do�wiadcze-
niach i rozs¹dku. W³a�ciwie wdro-
¿ony i prowadzony system HACCP
jest najlepsz¹ gwarancj¹ tego, ¿e w
danej placówce ¿ywno�æ nie jest
zepsuta, zanieczyszczona i ¿e jest
bezpieczna dla konsumenta.
- Ale skoro HACCP jest obo-
wi¹zkowy, to dlaczego z jego
wdra¿aniem jest tak kiepsko,
przynajmniej w naszym powie-
cie?
- Te dane od wrze�nia ju¿ siê tro-
chê zmieni³y. Ale dobrze nie jest: na
30 zak³adów produkcji i przetwór-
stwa ¿ywno�ci w powiecie 20 oce-
nia³o, ¿e nie ma ¿adnej informacji o
systemie HACCP, z 293 zak³adów
obrotu ¿ywno�ci¹ podobnie twier-
dzi³o 245, a tak¿e 169 ze 177 zwi¹-
zanych z ¿ywieniem zbiorowym
(szko³y, restauracje, DPS, pijalnie
piwa, bary szybkiej obs³ugi). Pierw-
sze elementy systemu zaczê³y wdra-
¿aæ szko³y, przedszkola, du¿e skle-
py, a tak¿e szpital. I tam s¹ zado-
woleni: pracownicy zostali prze-
szkoleni, a wszystkie punkty kry-
tyczne � wyszczególnione i moni-
torowane. To samo musz¹ zrobiæ
w³a�ciciele wszystkich ma³ych skle-
pów. I nie mog¹ siê t³umaczyæ, ¿e u
nich nie ma ¿adnych zagro¿eñ. ̄ eby
wiedzieæ, jak jest w istocie � musz¹
prze�ledziæ ca³y  proces od momen-
tu przyjêcia towaru. I to jest najczê-
�ciej pierwszy punkt krytyczny.
- Je�li mali przedsiêbiorcy przy
wdra¿aniu systemu HACCP po-
winni przede wszystkim liczyæ na
w³asne si³y, to gdzie mog¹ zna-
le�æ pomoc?
- Na rynku jest sporo poradni-
ków, s¹ strony w Internecie po�wiê-
cone tym zagadnieniom.
- A je�li kto� zg³osi siê do Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej � udzielicie mu ja-
kich� rad?
- U nas mo¿e liczyæ na wskaza-
nie interesuj¹cej go literatury i adre-
sów stron internetowych oraz drob-
ne wskazówki.

Rozmawia³a Marta Górka

HACCP to bezpieczna ¿ywno�æ

rzystna dla gminy. Faktem jest jed-
nak, ¿e teraz patrzê na wiele spraw z
nieco innego punktu widzenia ni¿ po-
przednio: kierowanie samodzielnie
lud�mi to dla mnie zupe³nie nowe do-
�wiadczenie, które bardzo sobie ce-
niê.
- W wielu wywiadach po wybo-
rze na burmistrza, tak¿e i teraz,
mówi Pan: �chcê dokoñczyæ zada-
nia rozpoczête w tej kadencji�.
Kto inny nie zrobi³by tego?
- Na pewno tak, ale najpierw mu-
sia³by zacz¹æ wszystko poznawaæ od
pocz¹tku, a dla mnie ¿adna ze spraw
w gminie nie jest obca. Ale chcia³bym
zaznaczyæ, ¿e nie chcê byæ kopi¹
mojego poprzednika. Z drugiej stro-
ny nie mo¿e byæ tak, ¿e co wybory �
w gminie zaczyna siê wszystko od
nowa. A co chcia³bym dokoñczyæ?
Na pierwszym miejscu wymieniæ na-
le¿y budowê sali sportowej przy
kompleksie szkó³. Do tej pory Kolo-
nowskie by³o jedn¹ z niewielu gmin
na Opolszczy�nie bez obiektu spor-
towego z prawdziwego zdarzenia.
Uda³o siê nam pozyskaæ finansowa-
nie w wysoko�ci ponad 4 mln z³ z
dotacji Ministerstwa Gospodarki,
Ministerstwa Edukacji i ZPORR.
Okres budowy jest krótki � 13 mie-
siêcy, ale na razie ca³¹ procedurê
przed³u¿aj¹ protesty firm bior¹cych
udzia³ w przetargu na wykonanie in-
westycji. Nasze przepisy s¹ tak skon-
struowane, ¿e protestowaæ mo¿na
zawsze i wszêdzie, mimo ¿e mo¿e
siê to odbywaæ ze szkod¹ dla inwe-
stora. Mam jednak nadziejê, ¿e do
koñca stycznia br. umowê z wyko-
nawca bêdziemy mieæ podpisan¹. Na-
stêpne du¿e zadanie to uruchomienie
Centrum Aktywno�ci Wiejskiej w
Spóroku. W by³ej szkole powstanie
�wietlica wiejska, swoje siedziby tam

znajd¹: Rada So³ecka, DFK, Ko³o
Gospodyñ Wiejskich, Odnowa Wsi.
W lipcu zadanie, realizowane ze �rod-
ków SPO Odnowa Wsi, zostanie za-
koñczone.
- Pozyskiwanie zewnêtrznych
�róde³ finansowania inwestycji to
sukces.
- Gdy tylko pojawi³y siê mo¿li-
wo�ci korzystania z funduszy przed-
akcesyjnych � od razu zaczêli�my siê
o nie ubiegaæ. Skutecznie. Dziêki temu
uzyskali�my z PAHRE 2,75 mln euro
dofinansowania budowy oczyszczal-
ni �cieków i kanalizacji. Pod³¹czonych
jest do niej 45 proc. gospodarstw
domowych i 2 strefy przemys³owe
na terenie naszej gminy. Pochwaliæ
te¿ siê musimy pozyskaniem naj-
wiêkszej ilo�ci pieniêdzy ze ZPORR
na wspomniana wcze�niej salê gim-
nastyczn¹. Mimo to gmina Kolonow-
skie i tak bêdzie musia³a zaci¹gn¹æ
kredyt na ten cel. To nasza jedyna
szansa, ¿eby taki obiekt powsta³.
Wymiary boiska porównywalne bêd¹
z hal¹ w Zawadzkiem; widownia bê-
dzie liczyæ 160 miejsc, z mo¿liwo-
�ci¹ pomieszczenia 250 osób; bêdzie
te¿ rozk³adana scena. Wreszcie
mieszkañcy gminy bêd¹ mogli popo-
³udniami pograæ w pi³kê rêczn¹, ko-
szykówkê czy siatkówkê czy tenisa
ziemnego, czy uczestniczyæ w ja-
kich� imprezach kulturalnych.
- Jako zawodnik stanie Pan jako
pierwszy na boisku?
- Chyba jednak raczej nie w jakiej�
grze zespo³owej, ale w meczu tenisa.
- Co jest dla Pana najwa¿niej-
szym wyzwaniem na stanowisku
burmistrza?
- Sprawiæ, by gmina siê rozwija³a
tak, by odczuwalne siê to sta³o dla
przeciêtnego mieszkañca. My, za-
trudnieni w Urzêdzie Gminy, widzi-

my nasze sukcesy, ale mieszkañcy nie
zawsze to tak odbieraj¹. Chcia³bym,
by to siê zmieni³o. Kolejnym priory-
tetem bêdzie zapewnienie realizacji
kolejnych etapów kanalizacji. Je�li
mamy do niej pod³¹czonych w Kolo-
nowskiem ok. 45 procent domów, a
s¹ miejscowo�ci w których ani jeden,
jak np. jest w Staniszczach Wielkich,
to koszty jej utrzymania s¹ za wyso-
kie. Na kolejne etapy kanalizacji zo-
sta³ z³o¿ony wniosek w ramach
Zwi¹zku �Trias�; sk³adamy te¿ wnio-
sek do tzw. Norweskiego Mechani-
zmu Finansowego, z którego mo¿na
uzyskaæ wsparcie inwestycji zwi¹-
zanych z ochron¹ �rodowiska. Potem
najwa¿niejsze dla gminy bêdzie, by
koszty eksploatacji kanalizacji po-
krywane by³y z op³at, inaczej bêdzie-
my do niej dop³acaæ.
- Koñczy siê kadencja i... dobrze,
¿e ju¿ tyle zosta³o zrobione, czy
jeszcze tak du¿o zosta³o do zro-
bienia?
- Raczej mam poczucie, ¿e zreali-
zujemy wszystko, co sobie planowa-
li�my. Faktem jest jednak, ¿e kiedy
rozpoczyna³em tu pracê, mia³em zu-
pe³nie inne wyobra¿enie o funkcjo-
nowaniu samorz¹du gminnego. To
przede wszystkim organ wykonaw-
czy, z narzucona wielo�ci¹ zadañ,
ograniczony przygotowanymi po-
�piesznie przepisami, zbyt ma³ymi
finansami i ze zbyt ma³¹ samodziel-
no�ci¹. Owszem, finanse s¹ wa¿ne,
ale przecie¿ najwa¿niejsi s¹ ludzie.
To oni wymy�lili pieni¹dze, oni p³ac¹
podatki i to od nich zale¿y czy gmina
jest bogata czy biedna. Od ich zaan-
ga¿owania zale¿y, co siê w niej dzie-
je. ¯adna sprawa w gminie nie jest
ma³o istotna i wszyscy wiedz¹, ¿e
je�li staraj¹ siê co� zrobiæ � robi¹ to
dla siebie.

Rozmawia³a Mata Górka

24 listopada 2005 roku po raz
dwunasty odby³ siê ogólnopolski kon-
kurs �Alfik Matematyczny�. O usta-
lonej godzinie, jednocze�nie w ca³ym
kraju, uczniowie szkó³ podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadpodsta-
wowych, podzieleni na 10 kategorii
wiekowych, rozpoczêli rozwi¹zywa-
nie testu matematycznego.

Nasi uczniowie rywalizowali w
nastêpuj¹cych kategoriach: gimnazja-
li�ci: Kos � kl. I, Sowa � kl. II, Orze³ �
kl. III, liceali�ci: Junior � kl. I, Student
� kl. II � III.

W�ród 56.834 uczniów z 1.540
szkó³ najwiêkszy sukces odnie�li
uczniowie klasy Ia gimnazjum � Ro-
man Stasiñski i Krzysztof Wróbel, zaj-
muj¹c równorzêdne I miejsce w woje-
wództwie i II miejsce w kraju z wyni-
kiem 97% maksymalnej ilo�ci punk-
tów. W nagrodê, w czasie wakacji,
wyjad¹ na tygodniowy obóz do Ser-

pelic nad Bugiem (woj. mazowiec-
kie), który odbywa siê pod has³em
�Konie, matematyka i jêzyki�.

Wyró¿nieni zostali, tak zwan¹
trzeci¹ lokat¹ (80% - 84% punktów),
uczniowie liceum: Izabela Kajstura
z kl. Ia, która uzyska³a 84% punk-
tów oraz Bartosz Piwowarczyk z kl.
IIIa, który uzyska³ 82% punktów.
Zajêli oni odpowiednio pierwsze i
drugie miejsce w województwie
opolskim.

Ponadto, w swoich kategoriach,
najlepsi w szkole byli: Mateusz Pie-
strak � kl. IIa gimnazjum, Anna Kau-
za � kl. IIIb gimnazjum, Patryk
¯urowski � kl. IId liceum.
Wszystkim uczniom nale¿¹ siê wy-
razy uznania za rywalizacjê w �wy-
tê¿aniu umys³ów� oraz ¿yczenia dal-
szych sukcesów nie tylko na polu
matematycznym.

Ilona Hajduk

Pierwszy tydzieñ ferii cz³onkowie
Klubu Regionalno � Turystycznego
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych przywitali sukcesem, uczestni-
cz¹c w X zimowym Rajdzie pieszym.
Impreza, której celami sta³o siê roz-
budzanie zami³owania do turystyki
pieszej, poznawanie najbli¿szej oko-
licy oraz integracja grup rówie�ni-
czych, zosta³a zorganizowana przez
Zespó³ Placówek O�wiatowych w
Kalinowicach.
W�ród konkurencji rajdowych przy-
gotowanych dla uczestników �
uczniów szkó³ podstawowych i gim-
nazjów � znalaz³o siê:
* udzielanie pierwszej pomocy (w

tym ocena apteczki),
* sprawno�ciowy tor przeszkód,
* konkurs wiedzy o regionie strze-

leckim,

�Zimowa wêdrówka po puchar�

* konkurs piosenki turystycznej,
* konkurs strzelania z broni pneu-

matycznej,
* konkurs lepienia ba³wana.
Ogólna klasyfikacja podsumowuj¹ca
jubileuszowy rajd wskaza³a nastêpu-
j¹cych zwyciêzców:
I miejsce � dru¿yna Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych
II miejsce � dru¿yna Publicznego
Gimnazjum nr 1
III miejsce � dru¿yna Publicznego
Gimnazjum w Szymiszowie

Po wêdrówce w zimowej scenerii oraz
wra¿eniach zwi¹zanych z rywalizacj¹
gor¹ca grochówka smakowa³a m³o-
dym turystom naprawdê wyj¹tkowo.

Dorota Maækula

Matematyczne sukcesy uczniów
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

Skrót HACCP pochodzi od okre�lenia w jêzyku angielskim (Hazard Ana-
lysis and Critical Control Points), które t³umaczy siê jako Analiza Zagro-
¿eñ i Krytyczne Punkty Kontroli. Obowi¹zuje wszystkie firmy maj¹ce kon-
takt z ¿ywno�ci¹ � niezale¿nie od ich wielko�ci. To system dzia³ania,
s³u¿¹cy zapewnieniu bezpieczeñstwa zdrowotnego tej ¿ywno�ci podczas
wszystkich etapów jej przetwarzania, dystrybucji, a¿ po bezpo�rednie do-
starczenie konsumentowi. Polega na identyfikacji wystêpuj¹cych zagro-
¿eñ biologicznych, chemicznych i fizycznych oraz okre�leniu skutecz-
nych metod ich unikniêcia. Prawid³owo wdro¿ony i prowadzony HACPP
jest uznawany za najlepsz¹ gwarancjê tego, ¿e ¿ywno�æ nie jest ska¿ona
ani zanieczyszczona i ¿e jest bezpieczna dla konsumenta.
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