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POWIAT STR Z E LE C K I

Us³uga sk³adowania zbo¿a i rzepaku
Elewarr proponuje
Wychodz¹c naprzeciw problemom z jakimi borykaj¹ siê producenci
zbó¿ i rzepaku z przechowywaniem i
wahaniami cen w ci¹gu roku spó³ka
ELEWARR proponuje rolnikom i grupom producenckim us³ugê sk³adowania zbo¿a i rzepaku na preferencyjnych warunkach .
- Umowy zawarte z producentami
zbó¿ i rzepaku zapewniaj¹ uzyskanie
rodków finansowych na wznowienie cyklu produkcyjnego. Gwarantuj¹
przejecie zysków ze sprzeda¿y zbo¿a lub rzepaku w dowolnie wybranym przez producenta terminie.
Szczegó³y ustalone bêd¹ w drodze negocjacji w naszych magazynach 
mówi Andrzej mietanko, prezes zarz¹du Elewarr Spó³ka z o.o.
Oferta sk³adowania zbó¿ i rzepaku z mo¿liwoci¹ ich sprzeda¿y i odkupienia przez dostawcê, przeznaczona dla producentów i grup producenckich.
Producent dostarcza do elewatora nie mniej ni¿ 20 ton zbo¿a lub rzepaku, dobrej jakoci handlowej. Ziarno pochodzi z w³asnego gospodarstwa, ze zbiorów 2008 r. Zbo¿e i rzepak przeznaczone do sk³adowania
musz¹ spe³niaæ standardowe parametry jakociowe.
Nale¿noæ za us³ugowe przechowywanie zbo¿a lub rzepaku oraz doprowadzenie do wymaganych (standardowych) parametrów, przechowywanie i wydanie z magazynu na podstawione pojazdy obliczona zostanie
wg obowi¹zuj¹cego cennika.
Cennik us³ug:
-

przyjêcie do magazynu w tym
wstêpne czyszczenie i ocena jakoci
- 5,0 z³/t
suszenie  za 1% redukcji wilgotnoci
- 7,0 z³/t/%
czyszczenie  za 1% redukcji zanieczyszczeñ:
- 2,0 z³/t/%

-

przechowywanie  za miesi¹c,w
zale¿noci od czasu przechowywania : do 3 miesiêcy
- 5,0 z³/t/miesi¹c
od 3 do 6 miesiêcy
- 4,5 z³/t/miesi¹c
powy¿ej 6 miesiêcy
- 4,0 z³/t/miesi¹c
- wydanie z magazynu na rodki
transportu - 5,0 z³/t
Dopuszczalne ubytki naturalne
zbó¿ i rzepaku w czasie sk³adowania
ustala siê na 0,20% masy partii towaru przyjêtej do sk³adowania.
Zbo¿e lub rzepak zostanie wydysponowane z magazynu po uregulowaniu wszystkich nale¿noci przez
producenta.
Producent  dostawca w okresie
umownego sk³adowania zbo¿a lub
rzepaku ma nastêpuj¹ce mo¿liwoci :
Wariant I
Odbioru sk³adowanego zbo¿a lub
rzepaku w dowolnym terminie.
Producent ponosi wówczas koszty: przyjêcia do magazynu , doprowadzenia do wymaganych parametrów, przechowywania i wydania z
magazynu z za³adunkiem na rodki
transportowe .
Odbiór zbo¿a lub rzepaku nast¹pi wg ustalonego harmonogramu, nie
póniej ni¿ do 30 czerwca nastepnego roku, po uregulowaniu nale¿noci
za ww. koszty wg faktury VAT.
Wariant II
Sprzeda¿y Spó³ce Elewarr 50%
dostarczonego zbo¿a lub rzepaku wg
obowi¹zuj¹cego cennika skupu w magazynie Spó³ki.
Producent ma równie¿ mo¿liwoæ
odkupienia sprzedanego uprzednio
Spó³ce zbo¿a lub rzepaku w póniejszym terminie, w zale¿noci od kszta³towania siê cen rynkowych, w cenie
obowi¹zuj¹cej w dniu transakcji.
Szczegó³y sprzeda¿y okrelone zostan¹ w umowie zawieranej indywidualnie w magazynie Spó³ki.

G¹dki 62-023
ul. Zbo¿owa 1
tel.: (0 - prefix - 61) 817 - 10 - 11
fax: (0 - prefix - 61) 633 - 13 - 69
Skup i sprzeda¿:
(0-61) 817-13-96
gadki@elewarr.poznan.pl

-

edytor tekstu Word dla 10 osób  40 godzin
zajêæ lekcyjnych
szkolenie z zakresu obs³ugi wózków wid³owych dla 15 osób
szkolenie jêzykowe dla 20 osób  jêzyk nie-

STANOWISKO

Krupiec 22-302
Siennica Nadolna
tel.: (0 - prefix - 82) 577 - 03 - 96
fax: (0 - prefix - 82) 577 - 04 - 49
Skup i sprzeda¿:
Dariusz Danilewicz
tel.: (0 - prefix - 82) 577 - 03 - 96
ddanilewicz@elewarr.com.pl
Oddzia³ Malbork
Malbork 82-200
ul. Daleka 72
tel./fax:
(0 - prefix - 55) 272 - 89 - 39
(0 - prefix - 55) 272 - 10 - 73
Skup i sprzeda¿:
Gra¿yna Grochola
tel.: (0 - prefix - 55) 272 - 10 - 33
w. 204
ggrochola@elewarr.com.pl
Oddzia³ Proboszczewice
Proboszczewice 09-412
fax: (0 - prefix - 24) 367 - 52 - 62
tel.: (0 - prefix - 24) 261 - 24 - 01
tel.: (0 - prefix - 24) 261 - 22 - 38
Skup i sprzeda¿:
Bogdan Bogdañski
tel.: (0 - prefix - 24) 367 - 52 - 63
bbogdanski@elewarr.com.pl

miecki i angielski  poziom zaawansowania dostosowany do uczestników. Szkolenia jêzykowe bêd¹ trwa³y od wrzenia 2008 do kwietnia 2009 roku.
Do projektu mog¹ przyst¹piæ osoby, które ³¹cznie spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1) s¹ zatrudnione na umowê o pracê lub umowê cywilno 
prawn¹,
2) ukoñczy³y 45 rok ¿ycia,
3) posiadaj¹ co najwy¿ej wykszta³cenie rednie,
4) zamieszkuj¹ teren województwa opolskiego.
Szkolenia s¹ ca³kowicie bezp³atne i bêd¹ odbywaæ siê
w godzinach popo³udniowych lub w soboty, rednio 2
razy w tygodniu.
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt
z pracownikami Powiatowego Urzêdu Pracy.
We wtorki i czwartki do godziny 18:00.
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich
ul. Gogoliñska 2a, 47  100 Strzelce Opolskie
Osoby do kontaktu:
- Dorota Kozo³up  pokój nr 3, tel. 077 462 18 05
- Roman Kus  pokój nr 2, tel. 077 462 18 09.
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KIEROWNIK SKLEPU

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA - KASJER
SPRZEDAWCA - KASJER
FARMACEUTA
DIAGNOSTA
LABORATORYJNY
KUCHARZ,
POMOC KUCHENNA
NAUCZYCIEL
J. ANGIELSKIEGO
KL.I-III
NAUCZYCIEL
J. ANGIELSKIEGO
KL.I-III
OPERATOR
WYKRAWARKI
LASEROWEJ
INSTRUKTOR
NAUKI JAZDY

STRZELCE OP.
ZAWADZKIE
STRZELCE OP.

- dowiadczenie
w kierowaniu zespo³em
- wykszta³cenie min. rednie
- znajomoæ specyfiki
handlu detalicznego
- dowiadczenie
w kierowaniu zespo³em
- wykszta³cenie min. rednie
- znajomoæ specyfiki
handlu detalicznego
- wykszta³cenie rednie
- dobra znajomoæ
j. angielskiego
- wykszta³cenie min. zaw.
- wykszta³cenie min. zaw.
- wykszt. wy¿sze kierunk.

KIEROWNIK SKLEPU

ZAWADZKIE

STRZELCE OP.

- wykszt. wy¿sze kierunk.

Oddzia³ Krupiec

 program szkoleñ dla osób pracuj¹cych powy¿ej 45 roku ¿ycia

-

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

Oddzia³ G¹dki

SUKCES W DZIA£ANIU

Od wrzenia bie¿¹cego roku planuje siê uruchomiæ nastêpuj¹ce szkolenia:

POWIATOWY URZ¥D PRACY

Oddzia³y firmy ELEWARR
Sp.zo.o.

Ponad 250 tysiêcy z³otych uzyska³ Powiatowy Urz¹d Pracy Strzelcach Opolskich na realizacjê projektu wspomagaj¹cego doskonalenie zawodowe ludzi w wieku dojrza³ym. W tej chwili trwa jeszcze czêæ szkoleñ, rozpoczêtych w kwietniu
i maju, ale na okres powakacyjny szykuje siê prawdziwy hit: kurs komputerowy i kursy jêzykowe.

Z dniem 1 kwietnia 2008 roku Powiatowy Urz¹d
Pracy w Strzelcach Opolskich rozpocz¹³ realizacjê
projektu Sukces w dzia³aniu  program szkoleñ dla
osób pracuj¹cych powy¿ej 45 roku ¿ycia. Prowadzony w miesi¹cu kwietniu i maju nabór osób chêtnych do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu podstaw obs³ugi komputera zosta³ zakoñczony i w pierwszej po³owie czerwca 10 osób spe³niaj¹cych kryteria
uczestnictwa w projekcie rozpoczê³o swój udzia³ w
szkoleniu. Zajêcia odbywaj¹ siê w godzinach popo³udniowych dwa razy w tygodniu, a organizatorem
przedmiotowego szkolenia jest Przedsiêbiorstwo
Szkoleniowo - Us³ugowe Polifach Sp. z o.o. Szkolenie z zakresu podstaw obs³ugi komputera bêdzie
trwa³o do koñca czerwca i ³¹cznie bêdzie obejmowaæ
20 godzin lekcyjnych.
W okresie wakacyjnym, tj. lipiec  sierpieñ, w
harmonogramie realizacji projektu nie przewidziano
organizacji szkoleñ, bêdzie natomiast trwa³ nabór chêtnych do uczestnictwa w projekcie.

OFERTY PRACY

ELEKTROMECHANIK
MONTER
KONSERWATOR
SIECI WOD-KAN
OPERATOR MASZYN
DROGOWYCH
(WALCA , ¯URAWIA)
ROBOTNIK
BUDOWLANY
MURARZ
KIEROWCA KAT. C+E
KIEROWCA
 £ADOWACZ
NIECZYSTOCI
STA£YCH

GÓRA W. ANNY
STARY UJAZD
SIERONIOWICE
G¥SIOROWICE

STRZELCE OP.,
OPOLE
SZYMISZÓW
LUB ROZMIERZ
GMINA
ZAWADZKIE

WG ZLECEÑ
WG ZLECEÑ

(ZBIÓRKA
W STRZELCACH OP.)

WG ZLECEÑ
TRASY
MIÊDZYN.
TEREN GMINY
ZAWADZKIE
I GMINY
KOLONOWSKIE

- rednie techniczne
- umiejêtnoæ obs³ugi
komputera
- wykszta³cenie min. rednie
- uprawnienia instruktorskie
- wykszta³cenie kierunkowe
- wykszta³cenie zawodowe

- uprawnienia na sprzêt
drogowy

-

wymagane dowiadczenie
wykszt. mechaniczne,
znajomoæ odpraw celnych
wykszta³cenie zawodowe
prawo jazdy kat. C

Program wsparcia inicjatyw na rzecz
rodowiska osób niepe³nosprawnych.
Oddzia³ opolski PFRON uprzejmie informuje, ¿e w 2008 r. Pañstwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych og³osi³ nastêpuj¹ce konkursy w ramach programu pn. Program wsparcia inicjatyw na rzecz rodowiska osób niepe³nosprawnych:
1. VI edycjê Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy projekt jednostki
samorz¹du terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz rodowisk
osób niepe³nosprawnych Równe szanse, równy dostêp,

Termin zg³aszania prac: do 25 lipca 2008 r.

Miejsce nadsy³anie prac: Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, Al. Jana Paw³a II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTÊP.
2. V edycjê Konkursu na najlepsze prace magisterskie i pracê doktorsk¹,
których tematem badawczym jest zjawisko niepe³nosprawnoci w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym i spo³ecznym Otwarte drzwi,

Termin zg³aszania prac: do 25 lipca 2008 r.

Miejsce nadsy³anie prac: Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, Al. Jana Paw³a II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem
OTWARTE DRZWI;
3. VI edycjê Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego dla uczestników
warsztatów terapii zajêciowej, rodowiskowych domów samopomocy oraz
mieszkañców domów pomocy spo³ecznej dla osób niepe³nosprawnych
Sztuka osób niepe³nosprawnych.

Termin zg³aszania prac: do 25 lipca 2008 r.

Miejsce nadsy³anie prac: Oddzia³ Opolski Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole, z dopiskiem SZTUKA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH 2008.
Regulamin oraz szczegó³y konkursu dostêpne s¹ na stronie internetowej
PFRON www.pfron.org.pl w zak³adce INFORMACJE/KONKURSY 2008.

