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W ostatnim numerze �Po-
wiatu Strzeleckiego� prezen-
towali�my Pañstwu obszernie
Warsztat Ekologiczny dzia³a-
j¹cy w Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Kad³ubie oraz reali-
zowany tam projekt ��rodo-
wisko wspólnym domem�.

Pomys³ pañstwa Haliny i
Ireneusza Wielochów, by po-
³¹czyæ aktywizacjê niepe³no-
sprawnych mieszkañców
Domu z ekologi¹, okaza³ siê
strza³em w dziesi¹tkê. Nie tyl-
ko my tak uwa¿amy!

Z prawdziw¹ przyjemno-
�ci¹ informujemy, ¿e projekt
��rodowisko wspólnym do-
mem� otrzyma³ wyró¿nienie
w IV edycji Konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych.

Bior¹c pod uwa-
gê, ¿e do konkursu zg³o-
szono niemal 450 pro-
jektów z ca³ego kraju jest
to osi¹gniêcie niebagatel-
ne. Zaprezentowane
przez nas dyplomy ode-
brali w czwartek, 15
kwietnia, z r¹k prezy-
denta Rzeczpospolitej
Polskiej Aleksandra
Kwa�niewskiego dyrek-
tor Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Kad³ubie sio-
stra Teresa Bartoszczyk
i Starosta Strzelecki Ger-
hard Matheja.

Serdecznie gratu-
lujemy i zachêcamy
wszystkich ludzi z ini-
cjatyw¹ do dzielenia siê
pomys³ami.

STAROSTA STRZELECKI
MA ZASZCZYT ZAPROSIÆ
na III Konferencjê z cyklu :

Wyró¿nienie dla projektu
Liga Inicjatyw Powiatowych

- W interesie naszych rolników go-
towi jeste�my pracowaæ nawet przez
ca³¹ dobê. Na okr¹g³o  przez 24 go-
dziny, je�li zajdzie taka potrzeba. Nie-
stety, niewykorzystane w tym roku
�rodki finansowe, przepadaj¹ bez-
powrotnie. Dlatego te¿ nie mo¿emy
pozwoli, aby nawet 1 euro przesz³o
ko³o nosa rolnikom z naszego powo-
du � mówi Roman Maj, kierownik
Biura Powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Strzelcach Op.

To prawda, ¿e teraz w biurze
Agencji w Strzelcach Op. atmosfera
jest gor¹ca, czuje siê tu pe³n¹ mobili-
zacjê, a determinacja szefa tym bar-
dziej  dopinguje  pracowników i do-
datkowo przeszkolonych do pomo-
cy ludzi do sprawnego i szybkiego
za³atwiania  petentów wypisuj¹cych
wnioski. Opinie obecnych tam rolni-
ków by³y zgodne.

M³odzi rolnicy z Balcarzowic i
Niezdrowic, z którymi rozmawiam,
twierdz¹, ¿e s¹ rzeczywi�cie zadowo-
leni z pomocy jak¹ tu uzyskali. - Choæ
na pozór wniosek to tylko zwyk³y
formularz do wype³nienia, to jednak
nie poradziliby�my sobie sami, bo bra-
kuje nam pewnej wiedzy, a poza tym
strach przed pope³nieniem b³êdu te¿
trochê parali¿uje. Taki b³¹d mo¿e siê
okazaæ kosztowny w skutkach, t³u-
macz¹ m³odzi ludzie z gminy Ujazd.

- Skoro sytuacja jest taka, ¿e rol-
nicy nie radz¹ sobie bez pomocy z
wypisywaniem wniosków, czy nie
lepiej zorganizowaæ im mo¿liwo�æ
takiej porady u siebie w gminie,
miast fatygowaæ wszystkich do sta-
rostwa w Strzelcach?
- Pomy�leli�my i o tym. Dodatko-
wo zosta³o przeszkolonych 15 osób,
które s¹ teraz zatrudnione w urzêdach
wszystkich siedmiu gmin z terenu
powiatu strzeleckiego. Maj¹ swoje
wyznaczone dy¿ury, a ich zadaniem
jest w³a�nie pomoc rolnikom przy
wype³nieniu wniosków o dop³aty.
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WALCZYÆ
O KA¯DE EURO!

- Czy obowi¹zek wprowadzenia
systemu HACCP spowoduje za-
mkniêcie wielu ma³ych sklepów
spo¿ywczych na terenie naszego
powiatu po 1 maja?  - z takim pyta-
niem zwróci³am siê do Powiatowgo
Inspektora Sanitarnego Marka Le-
narta.
- Nie spodziewam siê wielu takich
przypadków w�ród ok. 600 placó-
wek (czê�c z nich to placówki ¿ywie-
nia zbiorowego) znajduj¹cych siê pod
naszym nadzorem. Likwidacja nie-
których raczej podyktowana bêdzie
wzglêdami ekonomicznymi, a nie ko-

Od 1 maja wszystkie firmy zajmuj¹ce siê produkcj¹ i obrotem ¿ywno�ci bêd¹
zobowi¹zane do stosowania systemu HACCP. Kilkakrotnie pisali�my ju¿ o nim,
dzi� wiêc tylko najbardziej skrótowe przypomnienie: HACCP to system identy-
fikacji zagro¿eñ i zapobiegania im, a gdy ju¿ wyst¹pi¹ - podejmowanie dzia³añ
koryguj¹cych.W ma³ych sklepach takimi krytycznymi punktami kontroli s¹ np.:
przyjêcie produktu do sklepu, warunki magazynowania ¿ywno�ci oraz rotacja
towaru.

Sklepów nie ubêdzie?
nieczno�ci¹ stosowania systemu
HACCP. Do tej pory istnia³ szereg
rozporz¹dzeñ, które okre�la³y wy-
magania, jakie musz¹ spe³niaæ ci
wszyscy zajmuj¹cy siê obrotem
¿ywno�ci, a tak¿e okre�la³y sankcje
karne za niestosowanie siê do nich.
Teraz zmienia siê podej�cie: nie ma
sankcji karnych, ale w³a�ciciele skle-
pów i ich personel musz¹ poczuwaæ
siê  odpowiedzialni do postêpowa-
nia z towarami w my�l Dobrej Prak-
tyki Higienicznej, tak by oferowaæ
klientom produkty ¿ywno�ciowe
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