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POWIAT STR Z E LE C K I

WAKACYJNY SUKCES

UWAGA ROLNICY,
HODOWCY ZWIERZ¥T!

Po zmaganiach konkursowych mog³ymy poznaæ
piêkno naszej stolicy, podziwiaæ zabytki a tak¿e pospacerowaæ w piêknych parkach.
W bardzo szczêliwy dla nas pi¹tek  13 lipca 2007 r.
o godzinie 10.00  ca³a (mocno zaprzyjaniona) wspólnota konkursowa wype³ni³a du¿y parafiadowy namiot,
po to by us³yszeæ wyniki przeprowadzonych fina³ów.
£aziska Rozpoczê³o siê oczywicie od krótkich podsumowañ i podziêkowañ  dla wszystkich skupionych
wokó³ konkursu. Organizatorzy us³yszeli ciep³e s³owa
za pomys³ i organizacjê przedsiêwziêcia, opiekunowie za
zaanga¿owanie i pomoc podopiecznym, a m³odzi laureaci za chêæ poznania fascynuj¹cej postaci - w. Józefa
Kalasancjusza i co wiêcej za imponuj¹c¹ o nim wiedzê.
Nastêpnie uczestnicy w wielkim skupieniu czekali na og³oszenie wyników. Uczennice ZSZ nr 1 w Strzelcach Op.
zajê³y bardzo wysokie miejsca : Emilia Szpak - 2, natomiast Jolanta Warzecha - 3 w skali ogólnopolskiej.
dr Edyta Bem

W zwi¹zku z koñcz¹cym siê okresem przejciowym dla wszystkich podmiotów dzia³aj¹cych z sektorze pasz (w tym mieszanie pasz, ¿ywienie zwierz¹t
przeznaczonych do produkcji ¿ywnoci, uprawa, zbiór, transport produktów
rolnych itp.)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich
informuje, ¿e
do dnia 1 stycznia 2008 r.
nale¿y z³o¿yæ w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
OWIADCZENIE O SPE£NIENIU WYMOGÓW
ROZPORZ¥DZENIA Nr 183/2005
Poniewa¿ stanowi to warunek konieczny do dalszego prowadzenia dotychczasowej dzia³alnoci w zakresie m.in.:
1. ¯ywienie zwierz¹t przeznaczonych do produkcji ¿ywnoci
2. Produkcja pierwotna pasz
3. Mieszanie pasz wy³¹cznie na potrzeby w³asne gospodarstwa
Wybrane podstawowe wymagania rozporz¹dzenia dla prowadzenia ww. dzia³alnoci:
- zachowanie okresów karencji stosowanych rolniczych preparatów chemicznych;
- zachowanie czystoci poide³ i karmide³ w obiektach inwentarskich;
- zabezpieczenie magazynów przeznaczonych do przechowywania pasz
przed szkodnikami i zwierzêtami. Miejsca do przechowywania pasz oraz
pojemniki musz¹ byæ czyste i suche;
- zapewnienie zwierzêtom wody odpowiedniej jakoci;
- przechowywanie pasz i zbó¿ w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich zanieczyszczenie rodkami ochrony rolin i innymi substancjami chemicznymi;
- unikanie zanieczyszczania pasz w trakcie ich przewozu i zadawania;
- utrzymywanie w czystoci pomieszczeñ, urz¹dzeñ, pojemników, skrzyñ i
pojazdów podczas produkcji, przetwarzania, sortowania, pakowania, przechowywania i transportowania pasz;
Treæ rozporz¹dzenia, wzór owiadczenia oraz wiêcej informacji uzyskaj¹
Pañstwo w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Strzelcach Opolskich,
ul. 1 Maja 59, tel. (077) 461 45 28
lub na stronie internetowej www.wetgiw.gov.pl
OWIADCZENIE
podmiotu dzia³aj¹cego na rynku pasz
do Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
o spe³nieniu wymogów rozporz¹dzenia Nr 183/2005
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r.
ustanawiaj¹cego wymagania dotycz¹ce higieny pasz
1. Dane identyfikacyjne podmiotu dzia³aj¹cego na rynku pasz:
a) imiê, nazwisko i adres ....................................................................................
............................................................................................................................
b) nazwa i adres przedsiêbiorstwa paszowego .................................................
............................................................................................................................
c) numer NIP lub REGON * .............................................................................
d) numer telefonu ...............................................................................................
e) numer weterynaryjny/numer gospodarstwa .................................................
2. Zakres wykonywanej dzia³alnoci **):
- wytwarzanie produktów rolnych, w tym ich uprawa, zbiór, przechowywanie, przetwarzanie, transport lub ich wprowadzanie na rynek
- wytwarzanie, przechowywanie pasz, w tym mieszanek lub ich wprowadzanie na rynek
- transport lub przechowywanie lub prze³adunek produktów rolnych lub pasz,
w tym mieszanek paszowych
- ............................................................................................................................
............................................................................................................................
- ............................................................................................................................
............................................................................................................................
3. Ja ni¿ej podpisany i wystêpuj¹cy w imieniu przedsiêbiorstwa paszowego wymienionego w pkt 1 lit. b prowadz¹cego dzia³alnoæ w zakresie
wymienionym w pkt 2 owiadczam, ¿e przedsiêbiorstwo wymienione w
pkt 1 lit. b spe³nia wymogi na³o¿one przepisami rozporz¹dzenia Nr 183/
2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiaj¹cego wymagania dotycz¹ce higieny pasz w zakresie odpowiadaj¹cym rodzajowi prowadzonej dzia³alnoci.

.......................................
miejscowoæ i data

.......................................
podpis zg³aszaj¹cego

*) - niepotrzebne skreliæ
**) - wstawiæ znak x w przypadku prowadzenia dzia³alnoci

W dniach od 9 do 13 lipca 2007 r. - w ramach Fina³ów
XIX Miêdzynarodowej Parafiady Dzieci i M³odzie¿y odbywaj¹cych siê na obiektach SGGW w Warszawie przeprowadzony zosta³ etap fina³owy ogólnopolskiego konkursu
¯ycie i dzie³o w. Józefa Kalasancjusza.
Uczestnikami tej konkursowej czêci byli laureaci regionalni - ci, którzy w fazie wojewódzkiej zdobyli zwyciêskie laury. Z blisko 4.500 zg³oszonych do pierwszego (regionalnego) etapu zmagañ do ogólnopolskiej rundy dotar³o
75 finalistów. Takie proporcje bez w¹tpienia mog¹ i wiadcz¹
o bardzo wysokim poziomie ca³ego przedsiêwziêcia i ogromnej wiedzy dzieci i m³odzie¿y.
W IV grupie wiekowej do fina³ów konkursu plastycznego z województwa opolskiego awansowa³y dwie uczennice
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Op. Emilia
Szpak z kl. IV Teka i Jolanta Warzecha z kl. I Teka.
Finalici konkursu w grupie plastycznej i literackiej musieli wykazaæ siê znajomoci¹ biografii w. Józefa Kalasancjusza i historii zakonu pijarów rozwi¹zuj¹c test. Ponadto
ka¿dy w swojej dziedzinie mia³ mo¿liwoæ prezentacji w³asnego talentu. Prace laureatów ujawni³y niezwyk³¹ zdolnoæ patrzenia na wiat, oraz wyra¿ania swych myli i refleksji.
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Nieruchomoci
do dzier¿awy

tecznoci. Modernizacja przeprowadzona zostanie w terminie nie
przekraczaj¹cym dwóch lat. Dzier¿awca mo¿e przeprowadzaæ dalsze
remonty i modernizacje równie¿ w
przysz³oci.
Dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie do ponoszenia wszystkich
kosztów utrzymania, eksploatacji, remontów i modernizacji
oczyszczalni, cieków oraz terenu, na którym jest ona posadowiona, w szczególnoci koszty nale¿nych podatków. Na przysz³ym
dzier¿awcy ci¹¿yæ bêdzie obowi¹zek ci¹g³ego odbioru odprowadzanych cieków z DPS Kad³ub w
trakcie trwania umowy dzier¿awy. Wszelkie koszty eksploatacyjne oczyszczalni obci¹¿aæ bêd¹
dzier¿awcê. Okres dzier¿awy - 10
lat.
4. Wysokoæ op³at z tytu³u dzier¿awy oraz termin ich wnoszenia.

Zarz¹d Powiatu ustala, ¿e w ramach czynszu dzier¿awnego dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie do zapewnienia nieodp³atnego i ci¹g³ego odbioru odprowadzanych cieków
z DPS Kad³ub w trakcie trwania
umowy dzier¿awy. Koszt oczyszczania cieków wg warunków jw. stanowi minimaln¹ stawkê czynszu.
Niniejszy wykaz wywiesza siê na
tablicy og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 na okres 21 dni, tj od dnia
21 sierpnia do 11 wrzenia, a ponadto
zostanie opublikowany na stronach
internetowych Powiatu Strzeleckiego
www.powiatstrzelecki.pl
Bli¿szych informacji mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospodarki Mieniem
Powiatu Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska
2, pokój 308, tel. 077 4401783.

Wyjanienie
Nawi¹zuj¹c do artyku³u Tajemnice Spórok z bezp³atnego dwutygodnika
Samorz¹du Powiatu Strzeleckiego nr 15 (89) z dnia 1-15 sierpnia 2007, opisuj¹c historiê krzy¿y znajduj¹cych siê w wiosce Spórok, historia druga zosta³a
spisana na podstawie opowiadania przekazanego przez w³aciciela, na której
posesji krzy¿ siê znajduje. W tym podaniu zosta³o u¿yte bez zgody i wiedzy
nazwisko Pañstwa Richter. Za co bardzo przepraszam.
Wywiady i przekazy ustne mieszkañców wioski, które tworz¹ podania i przypowieci ludzkie, nie wymagaj¹ konsultacji spo³ecznych, a jedynie nazwiska
osoby przekazuj¹cej.
Sabina Badura

Izba Gospodarcza "l¹sk"
zaprasza
na bezp³atne szkolenia
w ramach projektu

"Przygotowanie do eksportu"
Transakcje eksportowe
20  21 wrzenia 2007  czas
trwania szkolenia  2 dni
Szkolenie odbêdzie siê w Opolu, ul.
Zbo¿owa 9 (wjazd od ul.Wroc³awskiej) w Firmie P.H.U.P. J&H Ziemba
Warunki uczestnictwa w szkoleniach:
Szkolenia w ramach projektu "Przygotowanie do eksportu" adresowane s¹ do w³acicieli i pracowników
mikro, ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, dzia³aj¹cych od co najmniej
6 miesiêcy, z siedzib¹ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Aby bezp³atnie uczestniczyæ w
szkoleniu nale¿y telefonicznie zg³osiæ chêæ uczestnictwa i przes³aæ w
oryginale wype³nione poni¿sze dokumenty (formularze dokumentów
w za³¹czniku):
1) Deklaracja uczestnictwa
2) Formularz zg³oszeniowy
3) Owiadczenie o nieotrzymaniu
pomocy publicznej.
4) Owiadczenie o wk³adzie dla pracodawcy i dla pracownika
Izba Gospodarcza l¹sk
ul. S³owackiego 10,
45-364 Opole,
kontakt: Aneta Ma³opolska
tel/fax (077) 453-84-84
info@igsilesia.pl

