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Przeczytaj!Z wizyt¹ w Soest
czyli o partnerstwie na d³u¿ej

Podpisana 23 pa�dziernika 2001
umowa partnerska pomiêdzy powia-
tami Soest i Strzelce Opolskie owo-
cuje kontaktami pomiêdzy tymi po-
wiatami.

W dniach 7-9 lutego 2005 sta-
rosta Józef Swaczyna i wicestaro-
sta Waldemar Gaida przebywali z
robocz¹ wizyt¹ w partnerskim po-
wiecie. Jej celem by³o omówienie
wspó³pracy partnerskiej na kolej-
ne lata.

Wszystko rozpoczê³o siê wpi-
sem do ksiêgi pami¹tkowej, a potem

starosta i wicestarosta mieli okazjê
do spotkania i wymiany do�wiadczeñ
z w³adzami powiatu Soest: starost¹
Wilhelmem Riebnigerem i dyrektorem
powiatu dr Maasem oraz z przedsta-
wicielami ró¿nych instytucji. Pan
Laubert i prof. dr Schneider reprezen-
towali szpital powiatowy w Soest.
W rozmowie z nimi poruszono kwe-
stiê finansowania szpitali w Niem-
czech i rodzaje �wiadczonych us³ug.
Rozwa¿ono tak¿e sprawê ewentual-
nej wizyty roboczej dyrektora nasze-
go szpitala.

Roczna kwota niby jest niedu¿a,
bo w przeliczeniu euro na z³otówki
wynosi w tej chwili ok. 5,8 tysiêcy
z³, ale za to pomoc tê mo¿na teore-
tycznie otrzymywaæ przez 5 lat. Jest
wszak¿e jeden haczyk � w dwóch
ostatnich wyp³ata pieniêdzy nast¹pi
tylko wtedy, je�li rolnik zrealizowa³
w ci¹gu trzech poprzednich lat zade-
klarowane przez siebie cele. Podsta-
wowym warunkiem ubiegania siê o
tê pomoc jest w³a�nie przedstawie-

Oko³o tysi¹ca rolników z terenu powiatu strzeleckiego mo¿e dostaæ 1250 euro
co roku. Od 1 lutego br. ruszy³ bowiem kolejny unijny program - �Wspieranie
gospodarstw niskotowarowych� � przeznaczony w latach 2004-2006 na re-
strukturyzacjê gospodarstw rolnych o niewielkim potencjale ekonomicznym
oraz poprawê konkurencyjno�ci polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej. I s¹
to dodatkowe pieni¹dze oprócz p³atno�ci obszarowych.

Po 30 tysiêcy dla tysi¹ca
nie takiego planu, który bêdzie wska-
zywa³ na mo¿liwo�ci poprawy funk-
cjonowania gospodarstwa. Mo¿na to
osi¹gn¹æ ró¿nymi metodami. Mo¿e
to byæ np. przestawienie gospodar-
stwa na produkcjê ekologiczn¹, za-
kup zwierz¹t gospodarskich, maszyn
rolniczych, zakup lub dzier¿awê grun-
tu rolnego. Tak, by co roku warto�æ
sprzeda¿y produktów rolnych po-
chodz¹cych z tego gospodarstwa
wynosi³a co najmniej 20 tys. z³.

Na ka¿dym dy¿u-
rze popo³udniowym i
nocnym przeje¿d¿a siê
60 �120 kilometrów.
Trzeba przecie¿ kilka-
krotnie dojechaæ w
newralgiczne zim¹ miej-
sca i zadecydowaæ:
wys³aæ ciê¿ki sprzêt
czy nie. W ci¹gu dnia o
tym, gdzie, co i kiedy
jedzie � decyduje kie-
rownictwo Wydzia³u
Ruchu Drogowego i
Dróg Powiatowych, po
po³udniu i noc¹ � wy-
³¹cznie dy¿urny �
mówi Piotr Nied�wied�
ze strzeleckiego staro-
stwa.

Ca³y powiat po-
dzielony jest na 5 rejo-
nów; ka¿dy obs³uguje
jeden z 5 samochodów,
czyli p³ugo-piaskarko-
solarek. Dwa z nich to
p³ugi ciê¿kie, trzy � �rednie. Gdyby zachodzi³a taka konieczno�æ � pracowa³y-
by równie¿ dwie ³adowarki, ale tej zimy (w ka¿dym razie do 18 lutego) jeszcze
nie by³o takiej potrzeby.

Na Opolszczy�nie funkcjonuje
ok. 90 tysiêcy podmiotów gospodar-
czych, ale Okrêgowa Inspekcja Pra-
cy ma tylko 45 inspektorów. Oczy-
wiste jest wiêc, ¿e ci nie mog¹ do-
trzeæ wszêdzie i skontrolowaæ
wszystkich. Nastawiono siê wiêc
g³ównie na prewencjê i promocjê okre-
�lonych postaw pracodawców. Przed
czterema laty wymy�lono system
szkoleñ skierowanych do ma³ych firm
� zatrudniaj¹cych do 10 osób. Odby-
waj¹ siê w ka¿dym z powiatów na-
szego województwa, a sal u¿yczaj¹
starostwa. Wszystko koñczy siê u�ci-
skiem d³oni i wrêczeniem Dyplomu
PIP, co wy³¹cza firmê na nastêpne
dwa lata z rutynowych kontroli PIP.
Oczywi�cie w du¿ym skrócie tak
w³a�nie to wygl¹da, choæ pominê³am
kilka szczegó³ów. Najistotniejszy to
ten, ¿e choæ rzeczywi�cie mo¿na
otrzymaæ dyplom, o u�cisku d³oni ju¿
nie wspominaj¹c, to jednak nie od
razu po tym jednodniowym szkole-
niu.

A wiêc najpierw o tym, jak¹ wiedz¹
bêd¹ siê z nami dzieliæ inspekto-
rzy PIP na szkoleniu 2 marca w
siedzibie strzeleckiego starostwa.
- Po pierwsze z obowi¹zuj¹cymi
przepisami � mówi Okrêgowy In-
spektor Pracy w Opolu Wies³aw
Bakalarz. - W ma³ych zak³adach ra-
czej nie jest siê z nimi na bie¿¹co,
wiêc pomagamy te braki uzupe³niæ.
Odeszli�my ju¿ na szczê�cie od pierw-
szej ustawy o prowadzeniu dzia³al-
no�ci gospodarczej, w której nie
uwzglêdniono ani s³owa o bhp w za-
k³adach pracy. Na pocz¹tku lat 90.
wielu w³a�cicielom firm wydawa³o
siê, ¿e mog¹ w nich robiæ, co im siê
¿ywnie podoba. Jest zupe³nie inaczej:

We� udzia³ w szkoleniu
2 marca

Chcesz
unikn¹æ

kontroli PIP?

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka og³asza siódm¹
ju¿ edycjê konkursu

�Laur Ziemi Strzeleckiej� za rok 2004.

Poprzez tê nagrodê chcemy wyraziæ uznanie dla ludzkiej aktywno�ci i ofiarno-
�ci, dla ekonomicznych i spo³ecznych sukcesów firm Ziemi Strzeleckiej.

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 istot-
nym elementem budowania samorz¹dno�ci, lokalnej aktyw-

no�ci oraz identyfikacji mieszkañców z regionem. Ogromne
zainteresowanie i sympatia okazywane przez mieszkañców Zie-

mi Strzeleckiej dotychczasowym edycjom, s¹ dowodem, ¿e na-
groda oraz uroczysty charakter jej wrêczania, zdoby³y sta³e miej-
sce w ¿yciu lokalnej spo³eczno�ci.

Zarz¹d Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka zwraca siê z pro�b¹
do mieszkañców powiatu strzeleckiego, do w³adz samorz¹do-

wych, do organizacji spo³ecznych o zg³aszanie kandydatur do nagrody �Laur
Ziemi Strzeleckiej�. Wniosek powinien zawieraæ informacjê o wnioskodawcy
i osobie kandydata wraz z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno okre�lon¹
dziedzinê dzia³alno�ci zg³aszanej osoby. Zg³oszenia nale¿y przekazaæ do dnia
28 lutego 2005 roku, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem �Laur Ziemi
Strzeleckiej�, na adres:

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

Ci¹gle bia³o!

Nowy akcjonariusz traktuje tê
transakcjê jako d³ugotrwa³¹ inwesty-
cjê kapita³ow¹, co przy wdro¿onej
restrukturyzacji finansowej Izostalu,
oznacza ustabilizowanie i wzmocnie-
nie jego pozycji finansowej i rynko-
wej oraz mo¿liwo�æ zaproponowa-

Stalprofil w Izostalu

nia odbiorcom nowych produktów:
wewnêtrznego antykorozyjnego za-
bezpieczania rur i dostarczanie pe³-
nej gamy wyrobów i pó³wyrobów
stalowych.

Od lutego 2005 r. najwiêkszym akcjonariuszem spó³ki Izostal S.A. z
siedzib¹ w Zawadzkiem jest gie³dowa spó³ka Stalprofil S.A. Jest to
efekt zawartej przez ni¹ umowy w styczniu br. z ING Bankiem �l¹-
skim S.A. o odkupieniu od tego banku wiêkszo�ciowego pakietu akcji.

Wszystko rozpoczê³o siê wpisem do ksiêgi pami¹tkowej
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