
3P O W I A T   S T R Z E L E C K I

O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZ¥D PRACY

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

MURARZ - Sta¿ pracy mile widziany
DOCIEPLENIOWIEC WG ZLECEÑ - Wysoko�æ wynagrodzenia

  do 1900 z³  brutto
MALARZ - Sta¿ pracy mile widziany
DOCIEPLENIOWIEC WG ZLECEÑ - Wysoko�æ wynagrodzenia

  do 1900 z³  brutto
KIEROWCA A,B,C,D,E DZIEWKOWICE - �wiadectwo kwalifikacji
SPAWACZ, PALACZ, - wynagrodzenie do
TOKARZ, �LUSARZ DZIEWKOWICE   uzgodnienia
PIEKARZ LUB
POMOCNIK PIEKARZA STRZELCE OP. - Zawodowe

- Sta¿ pracy mile widziany
KUCHARZ-CUKIERNIK-
PIEKARZ STRZELCE OP. - min. zawodowe

- aktualna ksi¹¿eczka
  zdrowia

KASJER OPOLE - zawodowe
- niekaralno�æ

SPRZEDAWCA - zawodowe
W KWIACIARNI ZAWADZKIE - mile widziany kurs

  florystyczny
PRAC. PRODUKCYJNY STRZELCE OP. - zawodowe lecz

  niekoniecznie
SPRZEDAWCA SUCHA - zawodowe
IN¯. BUDOWNICTWA BORYCZ - wy¿sze
ZE ZNAJOMO�CI¥ - do�wiadczenie
MASZYN - znajomo�æ konstrukcji
PRZEMYS£OWYCH   maszyn przemys³owych

- wynagr. 900 z³ brutto
KIEROWCA
SAM. CIÊ¯AROWEGO KRAJ - sta¿ pracy mile widziany
ROBOTNIK ZRYWKARZ LE�NICTWO - mile widziane prawo jazdy

DANIEC   kat. T

Z jednej strony � ci¹gle wyso-
kie bezrobocie. Z drugiej � maso-
we wyjazdy �za chlebem� na Za-
chód, a równocze�nie � oferty pra-
cy, na które tygodniami brak chêt-
nych. I narzekania pracodawców, ¿e
nawet jak ju¿ kogo� przyjm¹ do
pracy, to wiele nie umie i najpierw
trzeba go wiele nauczyæ, a przy tym
ma zbyt wysokie oczekiwania p³a-
cowe. Kogo tak naprawdê chc¹ i
mog¹ zatrudniaæ szefowie firm �
ma³ych i du¿ych � z terenu powia-
tu strzeleckiego? Czy w ogóle bêd¹
przyjmowaæ nowych pracowników
czy raczej bêd¹ ograniczaæ zatrud-
nienie? Czy my�l¹ o rozwoju swo-
ich firm?

Na te i wiele podobnych pytañ
mia³ odpowiedzieæ projekt realizowa-
ny przez Powiatowy Urz¹d Pracy w
Strzelcach Opolskich pt. Diagnoza
potrzeb zatrudnieniowych i rozwo-
jowych strzeleckich pracodawców.
Trwa³ rok i kosztowa³ ponad 120 ty-
siêcy z³otych. W ca³o�ci zosta³ sfi-
nansowany z unijnych pieniêdzy
(EFS).
- Projekt spe³ni³ Wasze oczekiwa-
nia? � zwracam siê do Norberta Ja-
skó³y, dyrektora PUP.

- Muszê przyznaæ, ¿e choæ to tyl-
ko wycinek ca³o�ci zagadnienia zwi¹-
zanego z rynkiem pracy, to jestem w
sumie bardzo zadowolony � odpowia-
da. � Wiemy, czego oczekuj¹ praco-
dawcy, zarówno od naszego urzêdu
pracy, jak i od swoich przysz³ych pra-
cowników. Muszê tu dodaæ, ¿e przy
okazji wyp³ynê³y pewne kwestie,
które stanowi¹ dla nas spore zasko-
czenie. Oto na przyk³ad po�rednictwo
pracy, do którego jako PUP przyk³a-
dali�my spor¹ wagê, pracodawcy sta-
wiaj¹ dopiero na 3. miejscu w�ród
swoich potrzeb, natomiast na 1. � kon-
kretne szkolenia na temat mo¿liwo�ci
pozyskiwania funduszy zewnêtrz-
nych, które mog³yby wesprzeæ roz-
wój firm zw³aszcza w zakresie inwe-
stycji. Pracodawcy z terenu naszego
powiatu zainteresowani s¹ jako po-
tencjalnymi pracownikami raczej mê¿-
czyznami ni¿ kobietami oraz absol-
wentami szkó³ zawodowych ni¿ lice-
ów profilowanych czy techników.
Najbardziej po¿¹danymi kierunkami
wykszta³cenia s¹ ogólnobudowlany i
mechaniczny, ze specjalno�ci¹ spa-
wacz. Zwracaj¹ przy tym uwagê �
chc¹ rzeczywistych fachowców, a 180
godzin spawania na kursach to za
ma³o.

Te dane, jak i wiele innych, ujê-
tych zosta³o w specjalnej publikacji
po zakoñczeniu programu i zaprezen-
towanej równocze�nie z jego podsu-
mowaniem w siedzibie starostwa
strzeleckiego 29 czerwca br.

Dyrektor Jaskó³a zastrzega jed-
nak, ¿e pe³ny obraz strzeleckiego ryn-
ku pracy da³yby równoleg³e do badañ
pracodawców, badania oczekiwañ
osób bez pracy. Dla pe³nego obrazu
badañ nale¿a³oby je na reprezenta-
tywnych grupach powtarzaæ kilka lat
z rzêdu. Pytanie tylko, czy znajd¹ siê
na to kolejne unijne fundusze. Gdyby
jednak podobne ankiety by³y powta-
rzane (po tych pierwszych ju¿ wi-
daæ, ¿e z niektórych pytañ mo¿na
by³oby spokojnie zrezygnowaæ, bez
szkody dla wyników a inne pog³êbiæ i
rozszerzyæ), mo¿na by³oby te bada-
nia wykorzystaæ m.in. do ukierunko-
wania edukacji zawodowej w szko-
³ach powiatu.
- Teraz nadszed³ czas wdra¿ania
wyników tego naszego pierwszego
badania � dopowiada N. Jaskó³a. � Nie
tylko nasz urz¹d pracy powinien z
tego wyci¹gn¹æ wnioski, bo nie tylko
nam daje to pole do dzia³ania.

mg.

W zwi¹zku ze zmian¹ terminu sk³adania wniosków
rolno�rodowiskowych, tj. od 15 maja do 31 sierpnia ka¿-
dego roku, Zarz¹d Izby Rolniczej w Opolu zachêca
wszystkich rolników do zapoznania siê z  zamieszczon¹
poni¿ej informacj¹ oraz do skorzystania ze  wsparcia
finansowego w ramach programów rolno�rodowisko-
wych.

Nowy termin okre�lony przez ARiMR dotyczy tylko
rolników, którzy po raz pierwszy zamierzaj¹ z³o¿yæ wniosek. Dla rolników,
którzy z³o¿yli ju¿ wnioski rolno�rodowiskowe  terminy w kolejnych la-
tach nie ulegaj¹ zmianie.

Godnym uwagi i najprostszym we wdro¿eniu jest m.in. program
�Ochrony gleb i wód� w pozycji �Miêdzyplon ozimy� (np. ¿yto ozime
jako poplon) oraz �Miêdzyplon �cierniskowy� (np. gorczyca, facelia,  se-
radela itp.)

WSPIERANIE PRZEDSIÊWIÊÆ ROLNO�RODOWISKOWYCH
I POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZ¥T

Celem programu rolno�rodowiskowego jest utrwalenie wzorców trwa³ej
i zrównowa¿onej gospodarki rolnej, zw³aszcza na obszarach chronionych i za-
gro¿onych degradacj¹. Program sk³ada siê z 7 przedsiêwziêæ rolno�rodowisko-
wych, zwanych dalej pakietami. Pakiety te s¹ zwi¹zane z gospodarowaniem
rolniczym ukierunkowanym na ochronê �rodowiska, zachowanie siedlisk o wy-
sokich walorach przyrodniczych oraz zachowaniem zasobów genetycznych
zwierz¹t gospodarskich.

Rolnik przystêpuj¹c do programu rolno�rodowiskowego musi stosowaæ siê
do Zasad Zwyk³ej Dobrej Praktyki Rolniczej (ZDPR) na ca³ym obszarze go-
spodarstwa oraz do zestawu �ci�le sprecyzowanych wymogów przypisanych
dla ka¿dego pakietu.
W ramach programu przewidziano realizacjê nastêpuj¹cych pakietów:
1. rolnictwo zrównowa¿one- polega na ograniczeniu nawo¿enia, zbilansowa-

niu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego nastêpstwa ro-
�lin;

2. rolnictwo ekologiczne- polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologiczne-
go na ca³ej powierzchni gospodarstwa;

3. utrzymanie ³¹k ekstensywnych- wi¹¿e siê z przywróceniem lub kontynuacj¹
wykaszania traw, w terminie od dnia 1 lipca w³¹cznie, na ³¹kach jednoko-
�nych o wysokich walorach przyrodniczych , zagro¿onych degradacj¹;

4. utrzymanie pastwisk ekstensywnych- zak³ada przywrócenie lub zachowanie
ekstensywnych wypasów na pó³naturalnych pastwiskach w sposób gwa-
rantuj¹cych utrzymanie walorów florystycznych i miejsc przebywania ga-
tunków zagro¿onych wyginiêciem;

5. ochrona gleb i wód- polega na stosowaniu miêdzyplonów w celu zwiêksze-
nia udzia³u gleb z okryw¹ ro�linn¹ w okresie jesienno-zimowym;

6. strefy buforowe-polega na tworzeniu nowych 2 lub 5 metrowych pasów
zadarnionych na granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowymi,
lub terenami intensywnie u¿ytkowanymi rolniczo, w celu ograniczenia ne-
gatywnego oddzia³ywania rolnictwa i ochrony siedlisk wra¿liwych;

7. zachowanie lokalnych ras zwierz¹t- polega na utrzymywaniu hodowli ras
byd³a, koni i owiec zagro¿onych wyginiêciem;

KRYTERIA DOSTÊPU:
Wnioskodawca mo¿e ubiegaæ siê o pomoc finansow¹, je¿eli jest w³a�cicielem
lub dzier¿awc¹ gruntu, co najmniej w czasie 5-letniego trwania zobowi¹zania;
gospodaruje na powierzchni, co najmniej 1ha u¿ytków rolnych; przygotuje i
z³o¿y wniosek o przyst¹pienie do programu wraz z 5-letnim planem dzia³alno-
�ci rolno�rodowiskowej, potwierdzony przez doradcê; o�wiadczy, ¿e posiada
plan dzia³alno�ci rolno�rodowiskowej przygotowany dla jego gospodarstwa i
potwierdzony przez doradcê; zobowi¹¿e siê stosowania ZDPR na ca³ym ob-
szarze gospodarstwa oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z programu rolno�rodo-
wiskowego przez okres 5 lat.

UWAGA ROLNICY !

Czego potrzebuja pracodwacy

5 lipca rozstrzygniêto konkurs pt.
�Ma³y biznes � du¿a kasa�, lansuj¹cy
najlepszy pomys³ na w³asn¹  dzia³al-
no�æ gospodarcz¹.

Celem konkursu by³a aktywizacja
g³ównie osób bezrobotnych, a tym
samym dzia³anie na rzecz zmniejsze-
nia bezrobocia. Uczestnicy konkursu
podczas etapu finalnego musieli zapre-
zentowaæ przed zebranym jury w³a-
sny pomys³ na biznes w oparciu o sa-
modzielnie opracowany wcze�niej biz-
nesplan, a tak¿e odpowiedzieæ na
szczegó³owe pytania komisji, w tym
dotycz¹ce natury finansowej przed-
siêwziêcia. Brano tak¿e pod uwagê
innowacyjno�æ i konkurencyjno�æ.

Organizatorzy konkursu � Stowa-
rzyszenie �Rozwój i Gospodarka�,
Bank Spó³dzielczy w Le�nicy i Firma
Góra¿d¿e Cement S.A. � przeznaczyli
na wsparcie finansowe laureatów kwo-
tê 15 tys. z³. Tytu³ zwyciêzcy nie gwa-
rantuje jednak otrzymania pieniêdzy.
Laureaci musz¹ jeszcze w ci¹gu trzech
miesiêcy za³o¿yæ firmê i przedstawiæ
stosowne dokumenty, �wiadcz¹ce o
otrzymaniu numeru identyfikacji po-
datkowej, numeru REGON itp. Do-
piero po dope³nieniu tych wymogów
bêd¹ mogli wykorzystaæ przekazane
�rodki na wydatki zwi¹zane z w³asn¹
firm¹, ale na zasadzie refundacji, naj-
pierw musz¹ udostêpniæ do wgl¹du
faktury �wiadcz¹ce o poniesionych
kosztach.

Du¿a kasa rozdana
Dwa zaprezentowane projekty

wzbudzi³y szczególn¹ uwagê komisji.
Zwyciêzc¹ konkursu zosta³ Damian
Kotyrba, który zaprezentowa³ po-
mys³ pt: �Owocowy raj � restauracja
dla rodziców z dzieæmi�.

Do restauracji o rodzinnej atmos-
ferze mo¿e zawitaæ ka¿dy, niezale¿-
nie od wieku. Oryginalno�æ przedsiê-
wziêcia polega równie¿ na tym, ¿e
obok tradycyjnej restauracji funkcjo-
nowaæ bêdzie równie¿ k¹cik zabawo-
wo-edukacyjny dla dzieci z hu�tawk¹,
trampolin¹, karuzel¹ i zabawki eduka-
cyjne (puzzle, klocki, labirynty prze-
strzenne, sze�cian manipulacyjny,
waga z labiryntem itp.). Zdobywcy

pierwszego miejsca komisja postano-
wi³a przyznaæ 9 tys. z³. A sam zwy-
ciêzca zadeklarowa³ otwarcie restau-
racji ju¿ z pocz¹tkiem sierpnia.

Drugie miejsce postanowiono
przyznaæ Tomaszowi Sewrukowi,
za pomys³ na firmê zajmuj¹c¹ siê us³u-
gami w zakresie koszenia traw i od-
�nie¿ania posesji. Za drugie miejsce
jury przyzna³o nagrodê pieniê¿n¹ w
wysoko�ci 6 tys. z³.

Inicjatywa Stowarzyszenia
�Rozwój i Gospodarka� zosta³a
wsparta ze �rodków bud¿etu Powia-
tu Strzeleckiego w wysoko�ci 4,5
tys. z³, w ramach konkursu og³oszo-
nego dla organizacji pozarz¹dowych.


