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PRACODAWCY:

SPECJALISTA DS. - wykszta³cenie �rednie lub
DRÓG I MOSTÓW STRZELCE OP.  wy¿sze kierunkowe
NAUCZYCIEL J. NIEM. LESNICA; - wykszta³cenie wy¿sze
LOGOPEDA GÓRA �W.ANNY;   kierunkowe
(niepe³ny wymiar) DOLNA
NAUCZYCIEL J. ANG. STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze

  pedagogiczne kierunkowe
NAUCZYCIEL J. NIEM. LESNICA - wykszta³cenie wy¿sze

  pedagogiczne kierunkowe
SPRZEDAWCA �
FLORYSTA 1/2 ETATU STRZELCE OP. - do�wiadczenie
SPECJALISTA KAD£UB - wykszta³cenie wy¿sze,
TECHNOLOGII   znajomo�æ j. niemieckiego,
¯YWNO�CI LUB   lub angielskiego
MECHANIK MASZYN
SPO¯YWCZYCH
OBRÓBKA STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze;
MATERIA£ÓW - praca w programie ADOBE
AUDIO-VIDEO
MUZYK TEREN WOJ. - wykszta³cenie min. �rednie;

OPOLSKIEGO - umiejêtno�æ gry na
  akordeonie, instrumentach
  klawiszowych

SZWACZ - RYGLÓWKA - zawodowe;
SZWACZ - OVERLOCK STRZELCE OP. - stopieñ niepe³nosprawno�ci
TOKARZ -  �LUSARZ DZIEWKOWICE
KIEROWCA KAT. C + E
SPAWACZ PALACZ
DO CIÊCIA BLACH _
SPRZEDAWCA/ STRZELCE OP. - �rednie; - obs³uga komputera;
HANDLOWIEC - do�wiadczenie w sprzeda¿y
do nowo powsta³ej firmy   materia³ów budowlanych
PRAC. PRODUKCJI - upr. na wózki wid³owe;
� KIEROWCA (3 OS.) STRZELCE OP. - prawo jazdy kat. C;

+ TEREN - do�wiadczenie
MAGAZYNIER STRZELCE OP. - upr. na wózki wid³owe;

- prawo jazdy kat.B
STOLARZ
POMOC. STOLARZA KOLONOWSKIE - wykszta³cenie zawodowe;

- do�wiadczenie
LAKIERNICY KOLONOWSKIE - upr. na lakierowanie metod¹

  proszkow¹ drewna, metali
OPERATOR CNC KOLONOWSKIE - wykszta³cenie �rednie

- do�wiadczenie
DOSTAWCA PIZZY
POMOC KUCHENNA ZAWADZKIE - pr. jazdy kat. B;

- aktualna ks. zdrowia
SPECJALISTA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie;
DS. SPRZEDA¯Y - sta¿ pracy -2 lata;
- MAGAZYNIER - upr. na wózki wid³owe

sowaæ, komu przyznaæ dotacjê, a
komu pó³roczn¹ pomoc?
- (�miech) Wcale nie spodziewam
siê, ¿e tylu chêtnych siê zg³osi! Jako�
niewiele osób garnie siê u nas do uru-
chomienia w³asnego biznesu. Proszê
sobie wyobraziæ, ¿e w naszym po-
wiecie bardzo ma³o osób bezrobot-
nych korzysta z dotacji na urucho-
mienie w³asnej formy. Jak uda siê nam
zachêciæ do tego 10-12 osób w ci¹gu
roku, to ju¿ dobrze. Dlatego w³a�nie
przygotowuj¹c to przedsiêwziêcie,
napisali�my we wniosku, ¿e tymi for-
mami pomocy objêci zostan¹ miesz-
kañcy województwa opolskiego, a nie
tylko powiatu strzeleckiego. Oczywi-
�cie, gdy bêdzie du¿o zg³oszeñ, pierw-
szeñstwo przys³ugiwaæ bêdzie miesz-
kañcom powiatu strzeleckiego. Do-
dam jeszcze, ¿e podobne projekty re-
alizuj¹ urzêdy pracy w Opolu i Ny-
sie. Wracaj¹c jednak do pytania � chce-
my, by osoby uruchamiaj¹ce w³asne
firmy otrzyma³y takie wsparcie, któ-
re rzeczywi�cie pomo¿e im stan¹æ na
nogi. Oznacza to, ¿e ci, którzy otrzy-
maj¹ dotacjê na inwestycje, dostan¹
równie¿ pieni¹dze na op³acanie obo-
wi¹zkowych sk³adek przez pó³ roku.
- Pomoc warta jest starania siê o
ni¹, a wiêc jak bêdziecie oceniaæ,
komu j¹ przyznaæ?
- Druk wniosku mo¿na pobraæ z na-
szej strony internetowej. Po jego z³o-
¿eniu ca³¹ procedurê rozpocznie roz-
mowa z doradc¹ zawodowym i testy
osobowo�ciowe. S³u¿y to stwierdze-
niu, czy wnioskodawca ma predys-
pozycje do prowadzenia w³asnej fir-
my. Potem przewidujemy 40-godzin-
ny cykl szkoleñ, o których ju¿ wspo-
mnia³em i sporz¹dzenie biznesplanu.
To on bêdzie stanowi³ podstawê do
ubiegania siê o dotacjê inwestycyjn¹.
Jego ocen¹ zajmie siê komisja Regio-
nalnej Instytucji Finansuj¹cej i to ona
decydowaæ bêdzie o przyznaniu tej
formy pomocy.
- Kiedy mo¿na sk³adaæ wnioski?
- Chcemy, by wp³ynê³y do nas naj-
pó�niej we wrze�niu-pa�dzierniku.
Tak, by w po³owie grudnia mo¿na by³o
zakoñczyæ wszystkie przygotowa-
nia, a od pocz¹tku roku � uruchomiæ
firmê i zacz¹æ prowadziæ dzia³alno�æ.
Wtedy te¿ przekazane zostan¹ jed-
norazowe dotacje, a �rodki na sk³adki
przekazywaæ bêdziemy do czerwca
2006. To data koñcz¹ca projekt.

Szczegó³owych informacji udziela:
Dorota Kozo³up, tel. 462 18 05
Powiatowy Urz¹d Pracy
ul. Gogoliñska 2a, pok. nr 1
47-100 Strzelce Opolskie
www.pup.strzelceopolskie.pl
e-mail:
zporr-2.5@strzelceopolskie.pl

Za³ó¿ w³asn¹
firmê

Dobra wiadomo�æ: rusza druga -
sporo ró¿ni¹ca siê od zesz³orocznej -
edycja projektów stypendialnych dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
koñcz¹cych siê matur¹ i studentów z
rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sy-
tuacji materialnej.

Druga dobra wiadomo�æ: powiat
strzelecki dostanie nieco wiêcej pie-
niêdzy ni¿ rok temu, a wiêc stypen-
dia dla uczniów powinny byæ nieco
wy¿sze. Czy tak bêdzie rzeczywi�cie
� zale¿y od ilo�ci chêtnych.

Wiadomo�æ gorsza: wszystkie
wydatki musz¹ byæ udokumentowa-
ne - za pomoc¹ faktur, rachunków, bi-
letów miesiêcznych itp. Od tego wy-
mogu nie odst¹piono, choæ okaza³ siê
bardzo uci¹¿liwy w poprzedniej edy-
cji projektu.

Pomoc dla uczniów
Przede wszystkim zmianie uleg³y

zasady kwalifikacji uczestników pro-
jektu. Uczeñ ubiegaj¹cy siê o stypen-
dium musi spe³niaæ wszystkie poni¿-
sze kryteria:
- uczêszczaæ do publicznej lub nie-
publicznej szko³y ponadgimnazjalnej
umo¿liwiaj¹cej uzyskanie �wiadectwa
dojrza³o�ci,
- znajdowaæ siê w trudnej sytuacji
materialnej (o dochodzie rodziny w
przeliczeniu na osobê lub dochodzie
osoby ucz¹cej siê nie wy¿szym ni¿
504,00 z³ netto lub, gdy legitymuje
siê orzeczeniem o niepe³nosprawno-
�ci lub orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepe³no-
sprawno�ci - 583,00 z³ netto),
- posiadaæ sta³e zameldowanie na
obszarach wiejskich (czyli terenach
po³o¿onych poza granicami admini-
stracyjnymi miast), w miastach do 5
tys. mieszkañców oraz w miastach od
5 do 20 tys. mieszkañców, w których
nie ma publicznych szkó³ ponadgim-
nazjalnych koñcz¹cych siê matur¹.
Stypendium przyznawane jest na czas
trwania nauki w roku szkolnym, nie
d³u¿ej ni¿ na 10 miesiêcy.

W porównaniu do zesz³ego roku
znacznie rozszerzono katalog wy-
datków podlegaj¹cych refundacji.
Mo¿na zapoznaæ siê z nim w ka¿dej
szkole.

Oprócz wydatków poniesionych
na zakwaterowanie w bursie, interna-
cie, stancji, posi³ków w sto³ówce szko-
³y, zakupu podrêczników, transportu
do i ze szko³y �rodkami komunikacji
zbiorowej, znalaz³y siê m.in. koszty

zakupu.: plecaka, op³at za kursy jê-
zykowe, encyklopedii, atlasów, s³ow-
ników, materia³ów dydaktycznych za-
pisanych w formie elektronicznej,
przyborów szkolnych, repetytoriów,
opracowañ lektur, udokumentowane
wydatki na korepetycje. Mog¹ to byæ
równie¿ wydatki zgodne z wykazem
okre�lonym zarz¹dzeniem dyrektora
szko³y, wynikaj¹cym ze specyfiki
szko³y i prowadzonych w niej zajêæ
(np. w klasie gastronomicznej � zaku-
py produktów niezbêdnych na zajê-
cia praktyczne).

Stypendia dla studentów
Ze stypendium dla studentów

skorzystaæ mog¹ osoby, które spe³-
niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:
- podejmuj¹ naukê lub ucz¹ siê w
pañstwowej lub niepañstwowej szko-
le wy¿szej prowadzonej w systemie
dziennym, wieczorowym, zaocznym
lub eksternistycznym,
- pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych
siê w trudnej sytuacji materialnej o
dochodzie rodziny w przeliczeniu na
osobê lub dochodzie osoby ucz¹cej siê
nie wy¿szym ni¿ 504,00 z³ netto lub,
gdy legitymuje siê orzeczeniem o nie-
pe³nosprawno�ci albo orzeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stop-
niu niepe³nosprawno�ci 583,00 z³ net-
to,
- posiadaj¹ sta³e zameldowanie na
terenach zmarginalizowanych, czyli
terenach wiejskich (poza granicami
administracyjnymi miast), w miastach
do 20 tys. mieszkañców, na obsza-
rach kwalifikuj¹cych siê do wsparcia
w ramach Dzia³ania 3.2 ZPORR (to
kryterium spe³niaj¹ wszyscy miesz-
kaj¹cy na terenie Powiatu Strzeleckie-
go), w zdegradowanych dzielnicach
miast i na obszarach poprzemys³o-
wych i powojskowych wyznaczo-
nych Lokalnym Programem Rewitali-
zacji,
- posiadaj¹ sta³e zameldowanie na
terenie powiatu bêd¹cego projekto-
dawc¹.

Stypendium przyznawane jest
maksymalnie na okres 9 miesiêcy w
czasie trwania nauki w roku akade-
mickim 2005/2006. Studenci nie maj¹
obowi¹zku dokumentowania ponie-
sionych wydatków, stypendium prze-
kazywane jest w formie gotówkowej
na wskazane w tym celu w³asne kon-
to bankowe.

Anna Gawlik

Jeszcze mo¿na sk³adaæ wnioski o wsparcie z funduszy PHARE 2003 w
dwóch programach. Celem obu jest u³atwienie realizacji celów spójno�ci
gospodarczej i spo³ecznej w kraju w odniesieniu do dostosowañ struktu-
ralnych oraz modernizacji produkcji i us³ug, poprzez wzrost konkuren-
cyjno�ci przedsiêbiorstw.

ROZWÓJ I MODERNIZACJA PRZEDSIÊBORSTW W OPARCIU
O NOWE TECHNOLOGIE � WSPARCIE NA DORADZTWO

Wsparcie na us³ugi doradcze przyznawane w ramach Programu Rozwój i
modernizacja przedsiêbiorstw w oparciu o nowe technologie musi zawieraæ siê
w nastêpuj¹cym przedziale:
(a) Minimalna kwota wsparcia na projekt: 1.500 EUR
(b) Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 10.000 EUR

Ponadto, wsparcie nie mo¿e przekroczyæ 50% kwalifikowanych kosztów
netto. Pozosta³a czê�æ kosztów projektu musi byæ finansowana ze �rodków
wnioskodawcy.

Wnioskodawcy musz¹ sk³adaæ wnioski samodzielnie, nie w konsorcjach z
innymi przedsiêbiorcami lub organizacjami

Termin sk³adania wniosków: do 12 sierpnia 2005 r.
oraz 9 wrze�nia 2005 r., do godz. 15.00.

 
�CIE¯KI OD INNOWACJI DO BIZNESU-WSPARCIE NA DORADZTWO

Wsparcie na us³ugi doradcze przyznawane w ramach Programu �cie¿ki od
innowacji do biznesu musi zawieraæ siê w nastêpuj¹cym przedziale:
(a) Minimalna kwota wsparcia na projekt: 3.000 EUR
(b) Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 30.000 EUR
  Ponadto, wsparcie nie mo¿e przekroczyæ 50% kwalifikowanych kosztów
netto. Pozosta³a czê�æ kosztów projektu musi byæ finansowana ze �rodków
wnioskodawcy.
  Wnioskodawcy musz¹ sk³adaæ wnioski samodzielnie, nie w konsorcjach z
innymi przedsiêbiorcami lub organizacjami.

Termin sk³adania wniosków: do 12 sierpnia 2005 r.
oraz 9 wrze�nia 2005 r., do godz. 15.00

Szczegó³y na stronie www.parp.gov.pl

W dniu 28 lipca 2005 r.
wchodz¹ w ¿ycie zmiany do usta-
wy Prawo ochrony �rodowiska,
które nak³adaj¹ nowy obowi¹zek
na inwestorów zamierzaj¹cych re-
alizowaæ inwestycje, które s¹ za-
liczane do przedsiêwziêæ mog¹-
cych pogorszyæ stan �rodowiska.
Polega on na uzyskaniu w gminie,
w której planowana jest inwesty-
cja, decyzji o �rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Decyzjê o �rodowiskowych
uwarunkowaniach nale¿y uzyskaæ
przed wyst¹pieniem do starostwa
powiatowego o wydanie pozwo-
lenia na budowê, przed zg³osze-
niem budowy lub wykonywania
robót budowlanych a tak¿e przed
zg³oszeniem zmiany sposobu u¿yt-
kowania obiektu budowlanego lub
jego czê�ci.

Stypendia EFS po raz drugi
dok. ze str. 1

Wicestarosta Strzelecki

Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki

Józef Swaczyna

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

Henryk Bartoszek

NOWY OBOWI¥ZEK
 INWESTORA

¯yczymy wszystkim pracownikom Komendy Powiatowej
wielu sukcesów zawodowych

i satysfakcji z wykonywania swojej
odpowiedzialnej pracy.

Z okazji �wiêta Policji
sk³adamy w imieniu

Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego
najlepsze ¿yczenia wszystkim

Policjantom � stró¿om porz¹dku
i bezpieczeñstwa.

Dziêki Waszej, wymagaj¹cej po�wiêceñ
i pe³nej niebezpieczeñstw pracy,

mieszkañcy Powiatu Strzeleckiego
mog¹ czuæ siê bezpiecznie i pewnie.

*** Wa¿ne dla przedsiêbiorców ***

dok. ze str. 1


