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45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4639840, 4639830

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Specjalny O�rodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Le�nicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno -
Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703
Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych
Tel. wew.: 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714,
715, 716, 717, 718,719,720.
Wydzia³ Finansowy

Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo�ciami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 775.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony �rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Promocji Powiatu
Tel. wew.: 713, 790, 791.

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,

ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54;  077/ 461 23 20;

tel kom. 0604 540 402

Co mo¿na za³atwiæ w starostwie? Gdzie trzeba siê zg³osiæ? Do którego pokoju zapukaæ we w³asnej sprawie?
 Dzi� zapraszamy ponownie na III piêtro w budynku starostwa. Tu mie�ci siê:

Wydzia³ Promocji Powiatu

dzie podobnie jak w poprzednich la-
tach: do 15 kwietnia z wnioskami zg³o-
si siê ok. 10%, a prawdziwe oblê¿enie
biura powiatowe ARiMR bêd¹ prze-
¿ywa³y w nastêpnym okresie.

Ci rolnicy, którzy o dop³aty ubie-
gali siê ju¿ w poprzednich latach, w
tym roku otrzymaj¹ poczt¹ wnioski
czê�ciowo ju¿ wype³nione, tzw. Sper-
sonalizowane, z za³¹cznikami graficz-
nymi. Natomiast ci, którzy zamierzaj¹
wnioski z³o¿yæ po raz pierwszy �
mog¹ czyste druki wniosków uzyskaæ
w Powiatowym Biurze ARiMR, w
Oddziale Regionalnym Agencji w Opo-
lu lub �ci¹gn¹æ je ze strony interneto-
wej www.arimr.gov.pl

Jakie zmiany nast¹pi¹ w tym
roku?

Po pierwsze:  wprowadzone zo-
sta³y nowe rodzaje p³atno�ci - p³at-
no�æ zwierzêca i p³atno�æ do ro�lin
energetycznych. Uwaga: od roku 2007
nie bêdzie przyznawana krajowa po-
moc z tytu³u uprawy wierzby lub
ró¿y bezkolcowej wykorzystywa-
nych na cele energetyczne na dotych-
czasowych zasadach, poniewa¿ rów-
nie¿ te ro�liny objête s¹ wspólnoto-
wym systemem pomocy do uprawy
ro�lin energetycznych.

Rolnik mo¿e otrzymaæ dop³atê do
takich upraw, je�li do 15 maja podpi-
sze umowê na ich dostarczanie do jed-
nostki przetwórczej lub punktu sku-
pu, ale wy³¹cznie z listy zatwierdzo-
nej przez Agencjê Rynku Rolnego.
Mo¿e równie¿ zadeklarowaæ wyko-
rzystanie i przetworzenie ca³ej ilo�ci
surowców uprawianych na areale ob-
jêtym dop³at¹ w przypadku, gdy bê-
dzie wykorzystywa³ surowce energe-
tyczne we w³asnym gospodarstwie.

Po drugie: nowy formularz wnio-

Dop³aty  2007 � zmiany

sku znacznie ró¿ni siê od tych jakie,
obowi¹zywa³y w poprzednich latach,
dlatego tak wa¿ne jest zapoznanie siê
z zaleceniami zawartymi w �Instruk-
cji wype³niania wniosku.�

W 2007 r. na jednym formularzu
wniosku o przyznanie p³atno�ci rol-
nicy mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie:
- jednolitych p³atno�ci obszaro-

wych,
- p³atno�ci uzupe³niaj¹cych do po-

wierzchni upraw podstawowych,
- p³atno�ci uzupe³niaj¹cej do po-

wierzchni uprawy chmielu,
- p³atno�ci uzupe³niaj¹cej do po-

wierzchni ro�lin przeznaczonych
na paszê uprawianych na trwa-
³ych u¿ytkach zielonych,

- p³atno�ci do upraw ro�lin energe-
tycznych,

- p³atno�ci cukrowej,
- pomocy finansowej z tytu³u

wspierania gospodarowania na
obszarach górskich i innych ob-
szarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania.
Po trzecie: przy wspieraniu go-

spodarowania na obszarach górskich
i o niekorzystnych warunkach gospo-
darowania (ONW) wprowadzono w
tym roku trzy strefy, a nie cztery, jak
by³o to poprzednich  latach. Nie ozna-
cza to jednak dla rolników z powiatu
strzeleckiego wprowadzenia jakich-
kolwiek ograniczeñ: wrêcz przeciw-
nie, wiêcej osób bêdzie mog³o skorzy-
staæ z takiego wsparcia.

Kolejn¹ istotn¹ informacj¹ jest, ¿e
w roku 2007 nie bêdzie naboru no-
wych wniosków do programu �rol-
no�rodowiskowego�. Rolnicy, którzy
ju¿ przyst¹pili do tego programu bêd¹
sk³adaæ tzw. wnioski kontynuacyjne
od 1 marca do 30 kwietnia.

Ogólnopolski program szkoleñ w zakresie ochrony �rodowisk - projekt skiero-
wany do przedsiêbiorców jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwo-
ju Przedsiêbiorczo�ci i wspó³finansowany ze �rodków Unii Europejskiej w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego � Rozwój zasobów ludzkich�.
Projekt sk³ada siê z II komponentów szkoleniowych i jest adresowany do
wszystkich przedsiêbiorstw z ca³ego kraju.

Celem szkoleñ realizowanych w ramach I komponentu jest zapoznanie z
regulacjami prawnymi zwi¹zanymi ochron¹ �rodowiska i wymogami wynikaj¹-
cymi z tych regulacji dla przedsiêbiorstw.

Celem szkoleñ realizowanych w ramach komponentu II jest dostarczenie
kadrze zarz¹dzaj¹cej i pracownikom ró¿nych przedsiêbiorstw wiedzy i umie-
jêtno�ci niezbêdnych w procesie przygotowania, wdra¿ania i funkcjonowania
systemów zarz¹dzania �rodowiskowego (ISO 14001 i EMAS).

Udzia³ w szkoleniu jednodniowym dla firm M�P wynosi 50 PLN ( lub
udzia³ bezp³atny). Od pozosta³ych wymagana wysoko�æ op³aty to 100 PLN
(lub udzia³ bezp³atny).
W chwili obecnej dostêpnych jest 11 tematów szkoleniowych.
Jeden uczestnik mo¿e skorzystaæ z dowolnej liczby szkoleñ.
Z jednego M�P mo¿e uczestniczyæ dowolna liczba uczestników.
Konsultacje udzielane s¹ we wszystkich zakresach tematycznych.
Informacji dot. programów w/w szkoleñ mo¿na znale�æ na stronie internetowej
Ministerstwa �rodowiska lub PARP-u.

Najbli¿sze szkolenia organizowane na terenie naszego województwa :
SYSTEM OP£AT ZA KORZYSTANIE ZE �RODOWISKA
SYSTEM OP£AT PRODUKTOWYCH I DEPOZYTOWYCH
PRAKTYCZNE STOSOWNIE PRZEPISÓW USTAWY O ZU¯YTYM
SPRZÊCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Bli¿sze informacje o terminach szkoleñ � EKO-PROJEKT. Pracownia
Ekologii. Gra¿yna Janka- Skladzieñ , fax/tel.: 077/4744284 lub 0698668806
Kolejne tematy to miêdzy innymi:
* GOSPODARKA ODPADAMI AZBESTOWYMI
* GOSPODARKA WODNO- �CIEKOWA W PRZEDSIÊBIORSTWIE
* PODSTAWY OSZCZÊDNOSCI ENERGETYCZNYCH W BUDYN-

KACH
* FUNDUSZE STRUKTURALNE
* ZARZ¥DZANIE SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI W PRZEDSIÊ-

BIORSTWIE
* Z�C- ZARZ¥DZANIE �RODOWISKOWE (dla wdra¿aj¹cych) koñcz¹ce

siê egzaminem na audytora wewnêtrznego.
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- opracowy-
wanie, realiza-
cja i rozlicza-
nie wniosków
o dofinanso-
wanie projek-
tów stypen-
d i a l n y c h
wspó³finanso-
wanych z EFS

- wspó³praca z jednostkami organi-
zacyjnymi powiatu w w/w zakresie,

- pozyskiwanie informacji o mo¿li-
wo�ciach pozyskania dodatkowych
�rodków na finansowanie dzia³alno-
�ci powiatu,

- opracowywanie procedur wdra¿ania
programów realizowanych ze �rod-
ków pomocowych w starostwie i
jednostkach podleg³ych,

- gromadzenie i przekazywanie infor-
macji niezbêdnych do prawid³owej
realizacji programów pomocowych,
przekazywanie ich do odpowiednich
jednostek i dzia³ów.

 Anna Gawlik

Referent

- kierowanie i koordynowanie dzia-
³añ Wydzia³u

- koordynowanie dzia³añ zwi¹za-
nych z Integracj¹ Europejsk¹ oraz
wykorzystaniem funduszy pomo-
cowych

- aplikowanie o �rodki pomocowe
- koordynowanie realizacji inwesty-

cji dofinansowanych ze �rodków
UE

- proponowanie strategii promocyj-
nej Powiatu Strzeleckiego i Staro-
stwa

Naczelnik Wydzia³u

Bart³omiej Bia³oñ

- Wspó³praca z organizacjami poza-
rz¹dowymi (NGO) � otwarte kon-
kursy ofert, porady, konsultacje

- Prowadzenie strony internetowej
powiatu www.powiatstrzelecki.pl

- Dzia³ania promocyjne � projekty
graficzne ulotek/ folderów, obs³uga
organizacyjna i techniczna imprez
powiatowych

- Aplikowanie o �rodki zewnêtrzne,
w tym z Unii Europejskiej na pro-
jekty miêkkie m.in. zadania pro-
mocyjne, kulturalne itp.

- Prowadzanie rejestru dotacji na re-
stauracjê zabytków w powiecie
strzeleckim,

- Wspó³tworzenie dwutygodnika
�Powiat Strzelecki�

Inspektor

Izabela Spa³ek

M³odszy referent

Joanna
Ko³odziejczyk

- organizowa-
nie oraz pro-
w a d z e n i e
w s p ó ³ p r a c y
miêdzynaro-
dowej z part-
nerskimi jed-
nostkami po-
wiatu

- obs³uga Powiatowego Centrum In-
formacji Europejskiej i Gospodar-
czej (PCIEG) - wspó³praca z M�P
(Ma³e i �rednie Przedsiêbiorstwa),
organizacja szkoleñ skierowanych
do przedsiêbiorców, informacja o
mo¿liwo�ciach dotacji unijnych

- pozyskiwanie informacji o mo¿li-
wo�ciach dofinansowania dzia³alno-
�ci powiatu

- wspó³dzia³anie z przedstawicielami
mediów oraz informowanie ich o
dzia³alno�ci i zamierzeniach staro-
stwa

- opracowanie graficzne i meryto-
ryczne materia³ów promocyjnych
powiatu; obs³uga organizacyjna im-
prez powiatowych

dok. ze str. 1

Ekoszkolenia
dla przedsiêbiorców


