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Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4615253

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

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

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

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

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelce Opolskie
tel. 4613381, 4613901

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Op.
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 Op.
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 4636744
e-mail: SMMKadlub@go2.pl

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

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95

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

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektorat 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

Sekretariat Starosty
tel. +48 77 4639093
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wew. 220
Wydzia³ Ruchu Drogowego
i Dróg Powiatowych
wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
125, 150, 149, 151, 152, 153
Wydzia³ Finansowy
wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203
Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru

Wydawca: Starostwo Strzeleckie
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia �PRO MEDIA�
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/453-18-07, 454-18-69,
fax 453-74-96

Redakcta zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i adiustacji.

Materia³ów nie zamówionych nie
zwraca.

Nie odpowiada za tre�æ
zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

i Gospodarki Nieruchomo�ciami
wew. 105, 140, 133, 137
Wydzia³ Architektoniczno � Budowlany
wew. 215, 217, 249
Wydzia³ Organizacyjny
Wew. 206, 207, 213, 204
Zespó³ Kontroli
Wew. 145
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Ochrony Ludno�ci i Spraw Obronnych
wew. 219

Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki
wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³ Rolnictwa
i Ochrony �rodowiska
wew. 132, 224, 225, 226
Wydzia³ Gospodarki
Mieniem Powiatu
wew. 144,146
Zespó³ ds. Promocji Powiatu
wew. 218, 230

Je�li jeste� zainteresowany
okazj¹ do podszlifowania jêzyka
niemieckiego po³¹czon¹ z mo¿li-
wo�ci¹ zwiedzenia atrakcyjnych
zabytków Krakowa i przypomnie-
niem tragicznych wydarzeñ w
o�wiêcimskim obozie koncentra-
cyjnym, mamy dla Ciebie ofer-
tê.

W dniu 20 maja grupa star-
szych osób z miejscowo�ci Lipp-
stadt w partnerskim powiecie So-
est planuje zorganizowanie na w³a-
sny koszt wycieczki do wspo-
mnianych wy¿ej miejsc i zwróci³a
siê z pro�b¹ o wskazanie osoby ze
znajomo�ci¹ jêzyka niemieckiego,
która mog³aby w tym dniu towa-
rzyszyæ grupie i pomóc w dotar-
ciu na miejsce.

Je�li wiêc jeste� osob¹, któr¹
szukamy, tzn. p³ynnie pos³ugujesz
siê jêzykiem niemieckim, lubisz
podró¿owaæ i pomagaæ osobom
starszym, a mo¿e znasz równie¿
Kraków, ale nigdy nie mia³e� mo¿-
liwo�ci poznania unikatowych za-
bytków wzd³u¿ �Drogi Królew-
skiej�, zg³o� siê w terminie do 7
maja do Zespo³u ds. Promocji Po-
wiatu pok.312, nr tel. 463 90 90
wew. 218 lub 230!!!

Koszt przejazdu i biletów
wstêpu m.in. do komnat królew-
skich pokrywa organizator wy-
cieczki.

Co� dla
wolontariuszy- Komu nale¿¹ siê dop³aty i ja-

kiej wysoko�ci?
- W tym roku  rolnicy otrzymaj¹
podstawowe dop³aty bezpo�rednie
do produkcji w wysoko�ci  55% tego,
co dostaj¹ farmerzy z Unii, czyli plus
minus 118 euro na ka¿dy hektar. Do-
p³aty przys³uguj¹ tylko temu, kto ma
1-hektarowe lub wiêksze gospodar-
stwo, ale � i to wa¿ne! - musi to byæ
w ca³o�ci  powierzchnia u¿ytków rol-
nych. Bo je�li na tej powierzchni znaj-
duje siê las, akwen wodny (staw, je-
zioro), albo stoi dom, to ju¿ z takich
dop³at jest wykluczony. Ponadto
dzia³ki rolne, które sk³adaj¹ siê na go-
spodarstwo - a wiêc poszczególne
uprawy - musz¹ zajmowaæ po-
wierzchniê równ¹ lub wiêksz¹ ni¿ 0,1
hektara. To za� oznacza, ¿e nawet
je�li rolnik ma gospodarstwo 5-hek-
tarowe, ale z opisu we wniosku wy-
nika, ¿e uprawa ¿adnej ro�liny nie
zajmuje przynajmniej 0,1 ha, to do-
p³ata nie przys³uguje.
- Jaka bêdzie wysoko�æ konkret-
nych wyp³at i kiedy nast¹pi wp³a-
ta tych �rodków  na konto rolni-
ka?
- Dop³aty te bêd¹ mia³y zró¿nico-
wan¹ wysoko�æ, od ok. 40 euro jed-
nolitej p³atno�ci obszarowej do ok.
118 euro z dop³at¹ uzupe³niaj¹c¹ do
poszczególnych upraw. Do tego
mog¹ doj�æ dop³aty z tytu³u wspar-
cia dzia³alno�ci rolniczej na obsza-
rach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania. Na terenie powiatu
strzeleckiego s¹ to nastêpuj¹ce ob-
szary: Strefa I obejmuj¹ca gminy: Je-
mielnica, Zawadzkie, Kolonowskie
oraz obrêby geodezyjne w gminie
Ujazd: Balcarzowice, Niezdrowice i
Sieroniowice oraz Strefa II obejmuj¹-
ca obrêby geodezyjne w gminie Izbic-
ko - Ligota Czamborowa, Otmice, Po-

znowice, Siedlec.
Te podwy¿szone dop³aty do-

tycz¹ jednak tylko obszarów o nie-
korzystnych warunkach gospodaro-
wania, a za takie uwa¿a siê te, na któ-
rych prowadzenie produkcji rolniczej
ze wzglêdu na niekorzystne warunki
naturalne lub inne specyficzne prze-
szkody jest utrudnione. Przekazywa-
nie �rodków finansowych na konta
rolników nast¹pi od 1 grudnia tego
roku.

Wp³yw na ostateczn¹ wysoko�æ
kwoty, któr¹ otrzymaj¹ rolnicy, bê-
dzie mia³ te¿ kurs po jakim  ta kwota
dop³aty w euro zostanie przeliczona
na z³otówki.
- Ponoæ o mo¿liwo�æ uzyskania
dop³aty obszarowej dopytuj¹ siê
tak¿e osoby zamieszkuj¹ce aktu-
alnie w Niemczech, a dzier¿awi¹-
ce swoj¹ ziemiê rolnikom w Pol-
sce. Czy tacy w³a�ciciele u¿ytków
rolnych maj¹ równie¿ prawo do
ubiegania siê o dop³aty  obszarowe
w  Polsce?
- Oczywi�cie tak, gdy¿ przez oso-
bê uprawnion¹ rozumie siê w³a�cicie-
la gospodarstwa, ale tak¿e osobê, któ-
ra posiada prawa do tego gospodar-
stwa z innego tytu³u, np. dzier¿awy,
u¿ytkowania, u¿yczenia itp. Przy
czym nie jest wymagana nawet pi-
semna umowa, wystarczaj¹ce jest
ustne porozumienie stron. Wa¿ne jest
jedynie to, ¿e dop³aty obszarowe
dotycz¹ konkretnego gruntu i na dany
obszar mog¹ byæ wyp³acone tylko raz
w danym roku: w³a�cicielowi dzier-
¿awcy, u¿ytkownikowi lub innej oso-
bie do tego uprawnionej.
- Mówi³ Pan o ustnej umowie
dzier¿awy lub u¿yczenia. Czy to
oznacza, ¿e dwaj rolnicy, z których
¿aden nie ma gospodarstwa wiêk-
szego ni¿ 1 hektar, ale wspólnie

WALCZYÆ  O KA¯DE EURO!
dokoñczenie ze str. 1

Strzelecki Oddzia³ Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i In-
walidów dokona³ podsumowania
swojej dzia³alno�ci w ub. roku. Do
zdecydowanych plusów nale¿y zali-
czyæ nap³yw nowych cz³onków (w
zesz³ym roku przyby³o ich 200, a w
I kwartale tego roku � ju¿ 62) i po-
szerzenie form dzia³alno�ci. Widaæ to
zw³aszcza w ofercie kulturalnej i so-
cjalnej.

W tej pierwszej kategorii
mieszcz¹ siê m.in. festyn z okazji
Dnia Seniora i osób niepe³nospraw-
nych, w którym udzia³ wziê³o ponad
1200 osób, spotkanie wigilijne dla 250
osób niepe³nosprawnych czy impre-
zy turystyczne, zyskuj¹ce z roku na
rok wiêcej zwolenników. W tej dru-
giej grupie wymieniæ nale¿y m.in.
wspó³organizacjê turnusów rehabili-
tacyjnych dla cz³onków z grup¹ in-
walidzk¹ lub z orzeczeniem o niepe³-
nosprawno�ci, a tak¿e zapomogi pie-
niê¿ne na zakup leków czy paczki
¿ywno�ciowe dla najbardziej potrze-
buj¹cych cz³onków organizacji.

Tak szeroki wachlarz dzia³añ nie

Zwi¹zek emerytów rozszerza dzia³alno�æ
by³by mo¿liwy bez wsparcia rzeczo-
wego i finansowego instytucji i firm
z terenu powiatu; wiadomo przecie¿,
¿e ¿adna organizacja nie mo¿e siê
utrzymaæ wy³¹cznie ze sk³adek swo-
ich cz³onków, zw³aszcza gdy s¹ nimi
osoby ju¿ niepracuj¹ce. Pomoc, jak¹
strzelecki Oddzia³ Zwi¹zku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów otrzy-
ma³ z Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie, dysponuj¹cemu �rodka-
mi PFRON, skierowana by³a do osób
niepe³nosprawnych � cz³onków
Zwi¹zku. Ale grono wspomagaj¹cych
jest znacznie szersze.

Za zaanga¿owanie, ofiarno�æ i po-
moc strzelecki Oddzia³ PZERiI sk³a-
da serdeczne podziêkowania: Staro-
�cie Powiatu Strzeleckiego Gerhardo-
wi Mathei, Wicestaro�cie Józefowi
Swaczynie, Burmistrzowi Miasta i
Gminy Strzelce Op. Krzysztofowi
Fabianowskiemu, Dyrektorowi
PCPR Bernardowi Klycie, Kierow-
nikowi OPS w Strzelcach Op. Marii
Feliniak, Burmistrzowi Miasta i
Gminy Le�nica Hubertowi Kurza³o-
wi, Burmistrzowi Miasta i Gminy

maj¹ prawie 2 ha, mog¹ sporz¹dziæ
tak¹ umowê, jeden z nich wyst¹pi
o dop³aty, a potem podziel¹ siê pie-
niêdzmi?
- Taka mo¿liwo�æ rzeczywi�cie ist-
nieje.
- Ilu rolników w regionie strze-
leckim z³o¿y³o ju¿ wnioski o do-
p³aty?
- Proces ten zosta³ zapocz¹tkowa-
ny dopiero 15 kwietnia br. i potrwa
do 15 czerwca. Tak te¿ bêdzie w ko-
lejnych latach. Zanim jednak rolnik
wyst¹pi z wnioskiem o dop³atê bez-
po�redni¹, musi najpierw uzyskaæ
numer ewidencyjny, który nastêpnie
nale¿y umie�ciæ na wniosku. Numer
ten jest niezbêdny nie tylko przy
ubieganiu siê o dop³aty obszarowe,
ale bêdzie potrzebny we wszystkich
kontaktach z ARiMR, przy staraniach
o fundusze strukturalne i inn¹ pomoc
ze �rodków UE. Agencja ma 14 dni
na wydanie takiego numeru od daty
z³o¿enia wniosku. Wielu rolników ju¿
go posiada. Numer taki jest �ci�le
przypisany rolnikowi - konkretnej
osobie, a nie gospodarstwu. Zatem
je�li rolnik umrze, jego syn lub na-
stêpca musi staraæ siê  ponownie o
numer ewidencyjny.
- Ilu rolników w regionie strze-
leckim wyst¹pi³o dot¹d o wpis do
ewidencji?
- Dot¹d zarejestrowali�my 1.781
takich wniosków, a w ca³ym regionie
jest 3.299 w³a�cicieli gospodarstw
rolnych, które kwalifikuj¹ siê do uzy-
skania dop³at bezpo�rednich i powin-
ny jak najszybciej mieæ swój numer
ewidencyjny. Je�li za� chodzi o wnio-
ski o przyznanie p³atno�ci obszaro-
wych, to do dnia dzisiejszego wnio-
ski te pobra³o oko³o 100 rolników.

Rozmawia³ Piotr Koszyk

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego od
lat realizuje program profilaktyki
uzale¿nieñ, w który wpisane s¹
przedsiêwziêcia o bardzo zró¿nico-
wanych formach. Najistotniejsze bo-
wiem jest skuteczne dotarcie z t¹ pro-
blematyk¹ do jak najszerszych grup
spo³ecznych. Dzi� ma³o kogo intere-
suj¹ pogadanki czy wyk³ady, szuka
siê wiêc form niebanalnych.

Do takich nale¿y koncert by³ego
lidera zespo³u �Oddzia³ Zamkniêty�
Jaros³awa Wajka, który sam kiedy�
by³ uzale¿niony. Dlaczego warto siê
na niego wybraæ? Bo ten koncert to
swego rodzaju muzyczny pamiêtnik
o drodze przez �sztuczne raje�, sa-
motno�æ, zw¹tpienie... Ma na celu
równie¿ pokazanie zdrowego, wol-
nego od u¿ywek stylu ¿ycia, uczy
szacunku do siebie, dokonywania
m¹drych wyborów. Wskazuje drogê
do domu, rodziny, mi³o�ci, drogê do
drugiego cz³owieka.

Spotkanie odbêdzie siê  29
kwietnia 2004 roku o godz. 1300  w
Domu Kultury w Strzelcach Op.
Program artystyczny w wykonaniu
Jarka Wajka � wokalisty zespo³u
Collage, Daab, The Lizards Day oraz
kultowego zespo³u Oddzia³ Zamkniê-
ty, zaadresowany jest do ludzi m³o-
dych, szczególnie uczniów szkó³ po-
nadgimnazlajnych z terenu powiatu
strzeleckiego, ich rodziców a tak¿e
nauczycieli.

W spotkaniu wezm¹ udzia³
uczniowie Zespo³u Szkó³ przy ul.
Krakowskiej oraz Zespo³u Szkó³ Za-
wodowych Nr 1 ze Strzelec Opol-
skich.

 B.K.

Niebanalna
profilaktyka

Zawadzkie Wernerowi Ma³kowi, Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Ujazd Ta-
deuszowi Kauchowi, Wójtowi Gminy
Jemielnica Joachimowi Jelito, ks. Pro-
boszczowi Parafii �w. Wawrzyñca
Wolfgangowi Jo�ko, dyrektorom Ban-
ku Spó³dzielczego w Le�nicy � Józe-
fowi Garbaczowi i Ryszardowi Der-
kowi, Dyrektorowi PPO Jackowi Lyce,
Prezesowi SM w Strzelcach Op. Ta-
deuszowi Gocowi, Prezesowi AGRO-
MAS Miros³awowi Kuligowi oraz
w³a�cicielom firm: ZM w Rozwadzy
Kazimierzowi Franczykowi, ZM w
Piotrówce Urszuli i Waldemarowi Neu-
man, ZM w Jelmielnicy - Gizeli i Grze-
gorzowi Pyce, w³a�cicielom piekarni:
Ewie Winnik, Andrzejowi Baliñskiemu,
Bernardowi Ka³a, w³a�cicielom cukier-
ni: Paw³owi Schlesagowi, Józefowi
Izydorczykowi, w³a�cicielom aptek: w
Le�nicy � Marii Kowalskiej i w Strzel-
cach Op. � Krystynie Bany� oraz:
Henrykowi Walczakowi, w³a�cicielo-
wi Zak³adu Prefabrykacji w Strzelcach
Op. Janowi Guczowi, w³a�cicielowi
Sklepu Meblowego oraz Prezesowi
McBride Karolowi Cebuli.


