Kto odpowiada
za problemy szpitala?

STAROSTA STRZELECKI MA ZASZCZYT
ZAPROSIÆ DO UDZIA£U w I Konferencji z cyklu:
EURO AKADEMIA LOKALNEGO BIZNESU
Miejsce konferencji:
STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH OP.
SALA NARAD, 5 MARCA 2004 r., godz.10.00

PROGRAM KONFERENCJI:
Godz. 10.00
Inauguracja EURO AKADEMII LOKALNEGO BIZNESU
Powitanie zaproszonych goci - Starosta Strzelecki Gerhard Matheja
Godz. 10.15
Konsekwencje cz³onkostwa w UE dla sektora MSP
K.Olschowka - Starostwo Strzeleckie
Godz. 10.45
Nowelizacja Kodeksu Pracy po 1 stycznia 2004 r.
Roman Zemanek - Okrêgowy Inspektorat Pracy
w Opolu
Godz. 12.45-13.00 PRZERWA
Godz. 13.00
System HACCP oraz praktyczne wskazówki przy jego
wprowadzaniu
Agencja Rozwoju Opolszczyzny
oraz Firma ZETOM-Katowice
Godz. 15.00 - Zakoñczenie
Ze wzglêdu na omawian¹ tematykê szczególnie zapraszamy przedsiêbiorców z bran¿y spo¿ywczej (produkcja, hurt, detal).
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt oraz przes³anie
KARTY ZG£OSZENIA (plik do pobrania ze strony www.powiatstrzelecki.pl) pod adresem: Starostwo Strzeleckie: tel. 4639090, wew.230
lub 218; e-mail: pp@powiatstrzelecki.pl
Bêdzie to cykl dziesiêciu konferencji, przedstawiaj¹cych zagadnienia istotne dla sektora MSP w kontekcie integracji z UE. Filozofi¹
projektu jest wiêc przede wszystkim dostarczenie praktycznej wiedzy, która pozwoli lokalnemu biznesowi zwiêkszyæ szanse sukcesu
w ramach wspólnego, unijnego rynku. Forum ma byæ miniuniwersytetem dla przedsiêbiorców, którzy chc¹ zwiêkszyæ rentownoæ i
konkurencyjnoæ swoich firm w przededniu integracji z UE, a tym
samym wspó³uczestniczyæ w procesie budowania wysokiej jakoci polskiego cz³onkostwa w Unii.

Zmiennoæ natury wzbogaca nasze ¿ycie. Tak¿e regularnoæ tych zmian. Do
tej regu³y do³¹czy³y równie¿ problemy s³u¿by zdrowia, powracaj¹ce jak bumerang.
To, co - i jak - zmienia³o siê w ostatnich latach w szeroko pojêtej s³u¿bie
zdrowia budzi³o nasz¹ irytacjê. Jednak teraz sytuacja nas przerasta. U¿ywaj¹c tego
s³owa mam na myli tych, którzy za ni¹ odpowiadaj¹.
Czy jest to starosta, zarz¹d lub rada powiatu? Nie, nie i nie!!!
Winê za powsta³¹ sytuacjê ponosi sejm i senat jako cia³o ustawodawcze oraz
rz¹d, który sam nie wie, co zaproponowaæ (przecie¿ musi siê zaj¹æ samym sob¹!?)
A Narodowy Fundusz Zdrowia, który ³o¿y pieni¹dze - TYLKO I WY£¥CZNIE - na funkcjonowanie opieki medycznej, spe³nia jedynie funkcjê kasy zabezpie-
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Zima w kolejnych ods³onach

Trasa Strzelce Op. - Zawadzkie, 24 lutego.
Zdawa³oby siê w ostatnim tygodniu, ¿e zima nieco zel¿a³a i pozwoli³a swojej nastêpczyni, wionie, przyst¹piæ do dzia³ania. Wskazywa³ na
to wzmo¿ony piew ptaków i pojawienie siê pierwszych niemrawych
p¹czków na drzewach. By³y to z³udne nadzieje. Zima po raz kolejny
uderzy³a swoim orê¿em.
Có¿, zapewne narciarze maj¹ z tego powodu frajdê, podobnie jak
ludzie prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z turystyk¹ zimow¹, ale kierowcy, piesi i osoby odpowiedzialne za utrzymanie dróg
zdecydowanie nie!

Wa¿ne dla rolników
Od 9 lutego 2004 roku Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuj¹ Wnioski o wpis do ewidencji producentów.
W celu u³atwienia przysz³ym beneficjentom poprawnego
wype³nienia Wniosku, podajemy podstawowe, niezbêdne
informacje:
1. Wniosek o wpis do ewidencji producentów mo¿na
z³o¿yæ osobicie w Biurze Powiatowym lub przes³aæ
poczt¹.
2. Sk³adaj¹c osobicie Wniosek nale¿y okazaæ dokument
to¿samoci zawieraj¹cy numer PESEL. W przypadku przes³ania poczt¹ nale¿y do Wniosku do³¹czyæ urzêdowo powiadczon¹ (np. w Urzêdzie Gminy, Starostwie lub notarialnie) kopiê takiego dokumentu.
3. Numer rachunku bankowego wpisany we Wniosku
powinien byæ 26-cio cyfrowy, w przeciwnym razie w
nied³ugim czasie trzeba bêdzie dokonaæ aktualizacji
Wniosku.
4. Do producentów rolnych zarejestrowanych do tej pory

Przeczytaj!

jako posiadacze zwierz¹t zostanie wys³any imienny Wniosek, obejmuj¹cy w zakresie informacyjnym
istniej¹ce w bazie dane podmiotowe. Pozwoli to na
uzupe³nienie pozosta³ych brakuj¹cych oraz uaktualnienie istniej¹cych danych. Do ka¿dej przesy³ki pocztowej bêdzie do³¹czona zaadresowana koperta zwrotna z op³at¹ poniesion¹ przez Agencjê.
5. W przypadku sk³adania Wniosku przez jednego ze
wspó³ma³¿onków na Wniosku potrzebny jest podpis
 zgoda drugiego wspó³ma³¿onka. Jeli uzyskanie takiego podpisu nie jest mo¿liwe, nale¿y do³¹czyæ pe³nomocnictwo (nie musi byæ potwierdzone urzêdowo).

Jednoczeni informujemy, ¿e Wniosek o wpis do ewidencji producentów nale¿y z³o¿yæ najpóniej na 21 dni
przed z³o¿eniem Wniosku o p³atnoæ obszarow¹.
Wnioski o p³atnoæ obszarow¹ bêd¹ przyjmowane w
terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2004 r.

Szczególnie mêcz¹cy okaza³ siê poniedzia³ek, 23 lutego br., w którym dosz³o do powa¿nego wypadku drogowego na drodze
wojewódzkiej 409 przy wyjedzie ze Strzelec Opolskich w kierunku Ro¿ni¹towa (na
ul. Gogoliñskiej), wskutek którego najbardziej ucierpieli pasa¿erowie prawid³owo jad¹cego samochodu marki fiat cinquecento, z
którym zderzy³ siê, wpadaj¹c uprzednio w
polizg, opel kadet  kierowca fiata poniós³
mieræ na miejscu, a pozosta³e osoby z obra¿eniami cia³a zosta³y odwiezione do szpitala.
Ponadto policja zanotowa³a 6 innych kolizji drogowych na terenie powiatu. Tego te¿
dnia nader czêsto musiano interweniowaæ
p³ugopiaskarkami, na drogi powiatowe wyjecha³ komplet  5 p³ugopiaskarek, które odnie¿y³y i piaskowa³y 340 km. Oznacza
to, ¿e tylko tego dnia przejecha³y a¿ 12%
sumy kilometrów - z pierwszych dwóch
tygodni lutego. W terminie od 1 do 15 lutego na cele interwencyjne zwi¹zane z odnie¿aniem i piaskowaniem wydano 39 tys. 700
z³ z bud¿etu powiatu strzeleckiego. Zatem,
je¿eli takich feralnych dni jak ów poniedzia³ek bêdzie w najbli¿szych dniach wiêcej, kolejny rachunek za odnie¿anie oka¿e siê
znacznie bardziej s³ony.
/I/

