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Co zrobiæ, gdy ma siê pomys³y i chcia³oby siê tyle zdzia³aæ, a nie ma na to
kasy? Finansowa mizeria nie pozwala na realizacjê wielu nowych projektów,
ciekawych imprez, wykraczaj¹cych poza bud¿et szko³y, czy domu pomocy
spo³ecznej, a wreszcie � na zgromadzenie �rodków niezbêdnych do wykonania
najwa¿niejszych inwestycji? Gdy nie mo¿na zale�æ ich w bud¿ecie, pozostaje
tylko poszukiwanie na zewn¹trz, czyli na przyk³ad u sponsorów.
Jak wiele uczynili dla szkó³, domów pomocy spo³ecznej i innych jednostek
powiatowych informujemy pañstwa na bie¿¹co, dziêkuj¹c za hojno�æ. Jednak
wdziêczno�æ okazaæ mo¿na nie tylko s³owami.
W miniony pi¹tek starosta strzelecki Gerhard Matheja zaprosi³ przedstawicie-
li firm i organizacji, które wspomaga³y jednostki powiatowe i samo starostwo
w minionym roku. W imieniu Zarz¹du Powiatu wrêczy³ im listy z podziêko-
waniami, ¿ycz¹c szczê�cia i powodzenia. Nie szczêdzi³ gor¹cych s³ów dla
tych, którzy nawet w trudnych czasach potrafi¹ nie tylko pamiêtaæ o potrze-
bach m³odzie¿y, osób starszych i niepe³nosprawnych, ale i okazaæ szczodro�æ,
którzy rozumiej¹, ¿e wspieranie lokalnych inicjatyw przynosi korzy�ci wszyst-
kim stronom.

Do gor¹cych podziêkowañ do³¹cza siê �Powiat Strzelecki�. Poni¿ej publi-
kujemy listê tych, którzy w minionym roku otworzyli serca i kieszenie na
potrzeby bli�nich.
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Dziêkujemy!

1. Udzia³ w systemie dop³at jest dobrowolny.
2. Aby uzyskaæ dop³aty nale¿y z³o¿yæ 2 wnioski:

- o wpis do ewidencji producentów
- o przyznanie p³atno�ci obszarowych na rok 2004.

3. Wnioski nale¿y sk³adaæ w Biurze Powiatowym w Strzel-
cach Opolskich, przy ulicy Jordanowskiej 2 (w budynku
starostwa).

4. Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ ustalonych terminów
sk³adania wniosków:
- wniosek o wpis do ewidencji producentów nale¿y z³o-

¿yæ nie pó�niej ni¿ 21 dni przed z³o¿eniem wniosku
o przyznanie p³atno�ci obszarowych (od 9 lutego w
Biurze Powiatowym ARiMR w Strzelcach Opolskich
przyjmowane s¹ wnioski o wpis i do 20 lutego zosta-
³o wydanych 160 za�wiadczeñ o nadaniu numerów).
W celu sprawnego przebiegu nadawania numerów rol-
nicy ju¿ teraz powinni pomy�leæ o z³o¿eniu przed-
miotowych wniosków;

- wniosek o przyznanie p³atno�ci obszarowych w roku
2004 sk³ada siê od 15 kwietnia do 15 czerwca � do-
puszczona jest mo¿liwo�æ z³o¿enia wniosku po tym
terminie ale za ka¿dy dzieñ zw³oki nast¹pi pomniej-
szenie kwoty dop³at o 1%.

5. Wniosek o wpis do ewidencji producentów sk³ada siê w
celu uzyskania 9-cyfrowego  numeru identyfikacyjnego
gospodarstwa, którym nale¿y siê pos³ugiwaæ przy za³a-
twianiu wszystkich formalno�ci zwi¹zanych z dop³atami
oraz rejestracj¹ zwierz¹t.

6. Na wpis do ewidencji producentów zgodê musi wyraziæ
wspó³ma³¿onek lub wspó³w³a�ciciel gospodarstwa.

7. Aby otrzymaæ dop³aty rolnik musi mieæ konto w banku,
którego numer podaje siê we wniosku o wpis do ewidencji
producentów.

8. Przy wype³nianiu wniosków nale¿y prawid³owo wpisaæ
nazwê województwa oraz powiatu (opolskie, strzelecki)

9. Na p³atno�ci bezpo�rednie sk³adaj¹ siê :
- jednolita p³atno�æ obszarowa czyli dop³ata podsta-

wowa (dop³ata do hektara gruntu rolnego utrzyma-
nego w dobrej kulturze rolnej)

- p³atno�æ uzupe³niaj¹ca czyli dop³aty uzupe³niaj¹ce
do uprawy chmielu, tytoniu, ziemniaków na skrobiê
oraz innych ro�lin (wykaz tych ro�lin corocznie okre-
�li w drodze rozporz¹dzenia Rada Ministrów). Na dzieñ
dzisiejszy dop³atami uzupe³niaj¹cymi objête bêd¹:
zbo¿a, oleiste, str¹czkowe oraz ³¹ki i pastwiska, upra-
wy paszowe.

10. Do uzyskania dop³at uprawnieni s¹ w³a�ciciele gospo-
darstw rolnych, dzier¿awcy, u¿ytkownicy � osoby fak-
tycznie uprawiaj¹ce grunt. Nie potrzeba za�wiadczeñ po-
twierdzaj¹cych dzier¿awê lecz wskazane jest, aby w³a�ci-
ciel gruntu i dzier¿awca przed z³o¿eniem wniosku dogada-
li siê, w celu unikniêcia sytuacji, gdy na 1 dzia³kê zostan¹
z³o¿one dwa wnioski.

11.  Ró¿nica pomiêdzy dzia³k¹ ewidencyjn¹ a roln¹:
- ewidencyjna � figuruj¹ca na wypisie z rejestru grun-

tów

Zainteresuj siê dop³atami bezpo�rednimi

- rolna � zwarty obszar gruntu rolnego, na którym
prowadzona jest jedna uprawa, o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 0,10 ha wchodz¹cych w sk³ad gospo-
darstwa rolnego.

12. O dop³aty mo¿e siê ubiegaæ ka¿dy kto posiada gospodar-
stwo rolne o minimalnej ³¹cznej powierzchni u¿ytków
rolnych  co najmniej 1 ha, sk³adaj¹cych siê z dzia³ek
rolnych, których powierzchnia wynosi co najmniej 0,10
ha. Do powierzchni  objêtych dop³atami nie wlicza siê :
- terenów zabudowy mieszkaniowej (tzn. powierzchni

zajêtej przez zabudowania gospodarskie);
- zbiorników wodnych (rzek, jezior, stawów, glinia-

nek itd.),
- prywatnych dróg dojazdowych do pól,
- pojedynczych drzew, skupisk i szpalerów drzew, ob-

szarów pokrytych krzewami, rowów.

Przeczytaj przyk³ady podane poni¿ej. One pomog¹ Ci zo-
rientowaæ siê w pewnych rozwi¹zaniach.
Przyk³ad 1
Gospodarstwo ma powierzchniê 3 ha, z czego na powierzch-
ni  0,80 ha  znajduj¹ siê budynki mieszkalne; na 1,30 ha
znajduje siê staw oraz na 0,90 ha uprawiane s¹ porzeczki. W
takim przypadku gospodarstwo nie kwalifikuje siê do dop³at
gdy¿ ma zaledwie 0,90 ha natomiast potrzebna  jest mini-
malna powierzchnia 1 ha.
Przyk³ad 2
Gospodarstwo sk³ada siê z nastêpuj¹cych dzia³ek rolnych
utrzymanych w dobrej kulturze rolnej:
Dzia³ka rolna 1 � 5 ha pszenicy
Dzia³ka rolna 2 � 2,80 ha ³ubinu
Dzia³ka rolna 3 � 4 ha w tym 3,50 ha porzeczki , 0,50 ha
tereny mieszkaniowe
Dzia³ka rolna 4 � 2 ha pastwiska
Staw � 0,50 ha
Las - 2,50 ha
Powierzchnia kwalifikuj¹ca siê do dop³at wynosi: 5 ha + 2,80
ha + 3,50 ha + 2 ha = 13,30 ha (nie wlicza siê terenów
mieszkaniowych, stawu, lasu)
13. Oko³o 5% z³o¿onych wniosków bêdzie podlega³a kon-
troli w terenie. Nale¿y wiêc:
- we wnioskach wpisywaæ informacje zgodne ze stanem

prawnym i faktycznym (np. je¿eli na dzia³ce, która w
ewidencji figuruje jako rola, jest w rzeczywisto�ci las, to
powierzchnia ta nie kwalifikuje siê do dop³at);

- dok³adnie wpisywaæ powierzchniê uprawy (z powierzch-
ni dzia³ki rolnej nale¿y odj¹æ powierzchniê gdzie uprawa
z ró¿nych powodów nie nast¹pi³a np. wymarzniêcie, nad-
miar lub brak wody itp.)

- grunt musi byæ utrzymywany w dobrej kulturze rolnej.

Rolnicy, którzy jeszcze nie uczestniczyli w szkoleniach na
temat wype³niania wniosków o przyznanie dop³at maj¹ ostat-
ni¹ tak¹ okazjê. 8 marca 2004 roku o godz. 11.00 w sali
narad Starostwa Strzeleckiego. Potwierdzenie uczestnictwa
do 5 marca pod numerem telefonu 463 90 90 wew. 224.

/gk/

Kto musi zg³osiæ siê do poboru?
W dniach od 1 marca do 16 kwietnia 2004 roku na

terenie powiatu strzeleckiego zostanie przeprowadzony
pobór mê¿czyzn:
- urodzonych w roku 1985 r
- urodzonych w latach 1980 do 1984, którzy dotych-
czas nie stali do poboru, którzy ukoñczyli 17 rok ¿ycia i
zg³osili siê ochotniczo do odbycia zasadniczej s³u¿by woj-
skowej

Do poboru wzywa siê tak¿e kobiety urodzone w la-
tach 1980-1986, którzy w roku szkolnym 2003/2004
koñcz¹ naukê w �rednich i pomaturalnych lub policeal-
nych szko³ach medycznych.

Terminy pracy powiatowej komisji lekarskiej w
Strzelcach Opolskich z podzia³em na poszczególne gminy
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Powiatowa Komisja Lekarska pracowaæ bêdzie tak¿e
w dwie soboty, tj. 27 marca i 3 kwietnia oraz w Wielki
Pi¹tek � 9 kwietnia. Stwarza to mo¿liwo�æ stawienia siê
w tych terminach poborowych, którzy na co dzieñ pra-
cuj¹ poza granicami kraju.

Poborowi zg³aszaj¹ siê do Powiatowej Komisji Le-
karskiej w wy¿ej wymienionych terminach o godz.
9:30.

Gdzie siê zg³osiæ?
Siedzib¹ Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiato-

wej Komisji Poborowej bêdzie budynek �B� Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, mieszcz¹cy siê
w Strzelcach Opolskich przy ul. Zak³adowej 1, tel. 404
99 28.

Poborowy staj¹c do poboru po raz pierwszy przy-
nosi ze sob¹:
- dowód osobisty
- aktualn¹ fotografiê, bez nakrycia g³owy o wym. 3x4cm,
- wszelkie za�wiadczenia medyczne
- za�wiadczenie o pobieraniu nauki oraz dodatkowo

�wiadectwo ukoñczenia szko³y podstawowej i zawo-
dowej
Poborowy staj¹cy do poboru kolejny raz powinien

przynie�æ ze sob¹:
- dowód osobisty
- ksi¹¿eczkê wojskow¹
- dokumenty lekarskie dotycz¹ce zmian w stanie zdro-

wia w okresie od poprzedniego poboru
Powiatowa Komisja Lekarska ocenia stan zdrowia

poborowego i przyznaje kategoriê zdrowia: A � zdolny do
s³u¿by wojskowej, B � czasowo niezdolny, D � niezdol-
ny do s³u¿by wojskowej w czasie pokoju, E � niezdolny
do s³u¿by wojskowej w czasie pokoju i wojny. Gdy po-
borowy przyniós³ ze sob¹ dokumentacjê lekarsk¹ o prze-
bytych chorobach, przedstawia j¹ Powiatowej Komisji
Lekarskiej.

W przypadkach, gdy Komisja potrzebuje dodatko-
wej opinii, kieruje poborowego do wyznaczonego specja-
listy.
Od orzeczenia Komisji z przyznan¹ kategori¹ poborowy
mo¿e siê odwo³aæ w ci¹gu 14 dni od dnia otrzymania orze-
czenia do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej za po�rednic-
twem Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Powiatowa Komisja Poborowa rozpatruje wnioski
poborowych ubiegaj¹cych siê o:
- odroczenie ze wzglêdu na opiekê nad cz³onkiem ro-

dziny
- s³u¿bê zastêpcz¹

Temat dop³at dla rolników poruszali�my ju¿ na naszych ³amach. Nigdy jednak za wiele przypomnieñ i
informacji, które mog¹ siê przydaæ. W koñcu chodzi o pieni¹dze. ¯eby jednak je dostaæ, nale¿y najpierw
wype³niæ wnioski i poznaæ kilka regu³.

Gmina Terminy Ilo�æ dni

Izbicko 1 III - 2III 2
Zawadzkie 3 III - 9III 5
Strzelce Op. 10 III-25 III 12
Jemielnica 26III - 30 III 4
Kolonowsie 31 III - 3 IV 4
Ujazd 5 IV - 6 IV 2
Le�nica 7 IV - 13 IV 4
Kobiety 14 IV 1
Dni dodatkowe 16 IV 1

Razem: 1 III - 16 IV 35

Akcja poborowa 2004

Góra¿d¿e Cement S.A.
Intersilesia Mc Bride Polska
Urz¹d Miejski Strzelce Op.
Urz¹d Gminy Izbicko
DREWNOPLAST � Jan Mika
PZU Strzelce Opolskie
Caritas Diecezji Opolskiej
Apteka �Centrum� Strzelce Op.
Firma Wielobran¿owa �RAJBUD�
Krukowski Maciej
Firma �KAJA�
METCHEM � ENERGO
Nadle�nictwo Zawadzkie
Transport samochodowy - Sowa Je-
rzy
Zak³ad Prefabrykacji Materia³ów
Budowlanych oraz Us³ug Ogólnobu-
dowlanych - Henryk Walczak
�Technodrew � Polska�
�Eva� Firma Handlowa � Bojarska
Ewa
Polsko � Niemiecka Wspó³praca
M³odzie¿y Oddzia³ Warszawa
Dom Wspó³pracy Polsko�Niemiec-
kiej
Ewa Winnik � Piekarnia Strzelce Op.
U.W. Neuman � Zak³ad Uboju i Prze-
twórstwa Miêsnego
Dom Chleba Strzelce Op.
Centrum Medyczne � L. A. Dymek
�Prus� Ubojnia Drobiu
PAHER s.c. H. Pawlik i Wspólnicy
TRUMSTOL  - ¯êdowice
Bank Spó³dzielczy w Le�nicy
Zak³ad Piwowarski G³ubczyce
Browar Namys³ów
PERI Polska
Przedsiêbiorstwo Przemys³u Obuw-
niczego w Strzelcach Opolskich
�Kleinmann� Wyroby Metalowe
PACKPROFIL
Zak³ad Murarsko � Kamieniarski �
Lucjan Pallach
Zak³ad Masarski Piotr i Maria Ploch
WIR � BRUK � Franciszek Koik
Spó³dzielnia Inwalidów im. Powst. �l.
Strzelecka Sp-nia Spo¿ywców
�PIAST�
K. Cebula i H. Paw³owski
Sanofi � Warszawa
Servier � Warszawa
Roche � Warszawa

PRO PR  - Zawadzkie
Fundacja Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy
Sklep spo¿ywczy �Iga� w Le�nicy
Rada Rodziców przy ZSZ nr 1
w Strzelcach Opolskich
Skup, Przetwórstwo i Sprzeda¿ Ar-
tyku³ów Miêsnych G. i G. Pyka
Jokey � Kêdzierzyn-Ko�le
ZUNDR
Bank Spó³dzielczy w Zawadzkiem
Zaw-Kom � Zawadzkie
�Orland� Zak³ad Gospodarczy
�Nasz Sklep� w Zawadzkiem
M. Plank
Masarnia £ukasiewicz Strzelce Op.
Toruñskie Zak³ady Materia³ów
Opatrunkowych
Petrol
Makro Cash and Carry Polska Opole
Real Opole
Apteka  �Pod Ratuszem� w Strzel-
cach Opolskich
GS �Samopomoc Ch³opska� Strzel-
ce Opolskie
Auto Salon �SZIC� Opole
Ksiêgarnia �Elba� Strzelce Opolskie
�Kobako� Strzelce Opolskie
�Foto Joker� Strzelce Opolskie
Schöller Namys³ów
Gospodarstwo Rybackie Lasów Pañ-
stwowych KROGULNA
Cadbury WEDEL Bielany Wroc³.
Boles³aw Benicki
Techno - Po¿. PUP Opole
Ogrodnictwo � Kalka Osiek
KLER Dobrodzieñ
Sklep �Big Star� � Ilona Pawe³ek
Warmiñsko-Mazurski Bank ¯ywno-
�ci
Opolski Zarz¹d Okrêgowy PCK
Sklep Tekstylny �Tekstylia� K&O �
Teresa Kapcia i Danuta Or³owska
Zak³ady Papiernicze w Krapkowi-
cach
Masarnia Rozwadza K. Franczyk
�Regat� Zak³ad Us³ug Pogrzebowych
Petrochemia � Blachownia S.A.

Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim, którzy w 2003 r. okazali
serce i hojno�æ, ale szczup³o�æ miejsca pozwala na opublikowanie listy
najwiêkszych sponsorów. S¹ to:


