
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:

PRACOWNIK BIUROWY UJAZD - dobra znajomo�æ
  j. niemieckiego
- obs³uga komputera
- do�wiadczenie w pracy
   biurowej

SPEDYTOR UJAZD - komunikatywna
  znajomo�æ j. niemieckiego
- obs³uga komputera
- mile widziane prawo
  jazdy kat. B

PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
- obs³uga komputera

PREZENTER HANDLOWY
/ SPEC. DS. MARKETINGU STRZELCE OP. - min. �rednie

- umiejêtno�æ reklamy
  i sprzeda¿y

PREZENTER HANDLOWY - do�wiadczenie
  w sprzeda¿y i negocjacjach
  (2lata)
- wykszta³cenie min. �rednie
- prawo jazdy kat. �B�

FIZJOTERAPEUTA STRZELCE OP. - wy¿sze kierunkowe
GRAFIK KOMPUTEROWYSTRZELCE OP. - min. �rednie, mile widziane

  plastyczne
- znajomo�æ programów
  graficznych

DRUKARZ STRZELCE OP. - min. �rednie
PRACOWNIK ZAWADZKIE - wykszta³cenie zawodowe
MAGAZYNOWY - uprawnienia

  na wózek wid³owy
- uprawnienia obs³ugi
  suwnicy

MAGAZYNIER STRZELCE OP.
� OPERATOR WÓZKA
WID£OWEGO
KIEROWCA
KAT. �B�  LUB �C� STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.

+ OKOLICE   zawodowe
- wymagany sta¿ pracy

KIEROWCA KAT. �C+E� STRZELCE OP. - uprawnienia HDS
+ OKOLICE

KIEROWCA KAT. �C� TRANSPORT
KRAJOWY

KIEROWCA KAT. �C+E� MALICHÓW - do�wiadczenie
� OLESNO

- STRZELCE OP.
KIEROWCA AUTOKARU STRZELCE OP. - prawo jazdy kat. �D�

+ OKOLICE
FRYZJER UJAZD - wykszta³cenie zawodowe
KELNER, BARMAN GÓRA �W. ANNY -
KELNER JEMIELNICA
KELNER STRZELCE OP.
KUCHARZ ZAWADZKIE - wykszta³cenie zawodowe
KUCHARZ KOLONOWSKIE - wykszta³cenie kierunkowe

- do�wiadczenie mile
  widziane

PIEKARZ STRZELCE OP. - mile widziane
  do�wiadczenie

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. -
HANDLOWIEC SRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie

- w³asny samochód
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. �rednie

- dyspozycyjno�æ
KRAWIEC, SZWACZ SZCZEPANEK - umiejêtno�æ szycia
�LUSARZ STRZELCE OP. - zawodowe kierunkowe
�LUSARZ, TOKARZ JEMIELNICA - wykszta³cenie zawodowe
POMOCNIK PRZY
OBRÓBCE ¯ÊDOWICE
MONTER RUSZTOWAÑ KRAJ
MURARZ WG ZLECEÑ
MECHANIK SAM. STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  zawodowe lub �rednie
- naprawa samochodów
  ciê¿arowych, ci¹gników,
  naczep

PRACOWNIIK PRODUKCJI STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
  lub �rednie, wskazane
  techniczne, mechaniczne

Jednorazowe dotacje na urucho-
mienie dzia³alno�ci gospodarczej
dla osób bezrobotnych

W poszukiwaniu �róde³ dochodu
osoby bezrobotne czasami dochodz¹
do wniosku, ¿e jedynym sensownym
rozwi¹zaniem jest uruchomienie w³a-
snej firmy. Jednak aby byæ przedsiê-
biorc¹ nie wystarczy tylko chcieæ.
W pierwszej kolejno�ci nale¿y odpo-
wiedzieæ sobie na pytanie: czy ja siê
do tego nadajê? Poza tym niemal ka¿-
da firma na samym pocz¹tku wyma-
ga kapita³u, który umo¿liwi zakup
niezbêdnego wyposa¿enia, sprzêtu,
materia³ów oraz innych zakupów, któ-
re s¹ niezbêdne by uruchomiæ i pro-
wadziæ w³asne przedsiêwziêcie. Oso-
by bezrobotne zarejestrowane w
Powiatowym Urzêdzie Pracy w
Strzelcach Opolskich, które chc¹
rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹
mog¹ ubiegaæ o wsparcie swoich
dzia³añ, je�li oczywi�cie spe³ni¹ okre-
�lone warunki. Dotacja mo¿e zostaæ
udzielona osobom bezrobotnym za-
rejestrowanym w urzêdzie pracy, któ-
re:
* nie korzysta³y w okresie 5 lat

poprzedzaj¹cych z³o¿enie wnio-
sku ze �rodków Funduszu Pracy
lub innych funduszy publicznych
na podjêcie dzia³alno�ci gospodar-
czej,

* w okresie ostatnich 12 miesiêcy
poprzedzaj¹cych z³o¿enie wnio-

sku o dotacjê nie odmówi³y bez
uzasadnionej przyczyny przyjê-
cia propozycji odpowiedniego
zatrudnienia, innej pracy zarob-
kowej, szkolenia, przygotowania
zawodowego w miejscu pracy,
prac spo³ecznie u¿ytecznych,

* nie prowadzi³y dzia³alno�ci go-
spodarczej w okresie 12 miesiêcy
przed z³o¿eniem wniosku,

* w okresie dwóch lat przed dniem
z³o¿enia wniosku nie by³y karane
za przestêpstwa przeciwko ob-
rotowi gospodarczemu w rozu-
mieniu ustawy z dnia 06.06.1997r.
Kodeks Karny,

* spe³niaj¹ warunki do uzyskania
pomocy publicznej de minimis

Wyp³ata dotacji mo¿e nast¹piæ po
przed³o¿eniu zabezpieczenia jej sp³a-
ty w przypadku niedotrzymania wa-
runków umowy. Osoba, która uzy-
ska³a dotacjê jest zobowi¹zana do
prowadzenia dzia³alno�ci gospo-
darczej przez okres minimum 12
miesiêcy, pod gro�b¹ zwrotu jej z
odsetkami ustawowymi naliczony-
mi od momentu jej wyp³aty. W okre-
sie tym nie mo¿e podj¹æ zatrudnie-
nia.

Kwota dotacji, o któr¹ mo¿na siê
aktualnie ubiegaæ wynosi maksymal-
nie 500% przeciêtnego wynagrodze-
nia, czyli ok. 13,5 tys. z³.

W roku 2006 z dotacji na rozpo-
czêcie dzia³alno�ci gospodarczej sko-
rzysta³o 27 osób bezrobotnych, na-

tomiast do po³owy sierpnia roku bie-
¿¹cego dotacje otrzyma³y ju¿ 34 oso-
by. Jak widaæ, zainteresowanie t¹ form¹
wsparcia wzrasta z roku na rok. Poza
wsparciem finansowym Powiatowy
Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich
organizuje tak¿e bezp³atne warsztaty
oraz doradztwo indywidualne dla osób,
które chcia³yby rozpocz¹æ pracê na
w³asny rachunek. Tematyka warszta-
tów obejmuje miêdzy innymi:
* Analiza pomys³u na biznes
* Biznes plan
* Analiza marketingowa
* Organizowanie firmy
* Formalnoprawne podstawy reje-
stracji i prowadzenia dzia³alno�ci go-
spodarczej

Aktualnie Powiatowy Urz¹d Pra-
cy w Strzelcach Opolskich dysponuje
jeszcze �rodkami, które zamierza prze-
znaczyæ na dotacje dla przysz³ych mi-
kroprzedsiêbiorców.

Bie¿¹cy nabór wniosków o przy-
znanie dotacji zostanie zakoñczo-
ny z dniem 14 wrze�nia 2007, a
warsztaty dla osób planuj¹cych samo-
dzieln¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ od-
bêd¹ siê w dniach 11 i 12 wrze�nia.

Wszystkie zainteresowane osoby
mog¹ uzyskaæ szczegó³owe informa-
cje w Powiatowym Urzêdzie Pracy w
Strzelcach Opolskich:
* pokój 7 � tel. 077 462 18 17
* pokój 3 � tel. 077 462 18 05

We� dotacjê na w³asn¹ firmê

S³u¿bê w Policji mo¿e pe³niæ:
Obywatel polski o nieposzlako-

wanej opinii, niekarany, korzystaj¹-
cy w pe³ni z praw publicznych, po-
siadaj¹cy, co najmniej �rednie wy-
kszta³cenie oraz zdolno�æ fizyczn¹ i
psychiczn¹ do s³u¿by w formacjach
uzbrojonych, podleg³ych szczególnej
dyscyplinie s³u¿bowej, której gotów
jest siê podporz¹dkowaæ.

Ponadto mê¿czy�ni powinni po-
siadaæ uregulowany stosunek do s³u¿-
by wojskowej.

Osoby zainteresowane wst¹pie-
niem do s³u¿by w Policji powinny
z³o¿yæ (osobi�cie lub drog¹ pocztow¹)
w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Opolu, przy ul. Korfantego 2, pok.

OPOLSKI  KOMENDANT
WOJEWÓDZKI  POLICJI

148, w godz. 9.00 do 14.00 nastêpu-
j¹ce dokumenty:

- pisemne podanie o przyjêcie do
s³u¿by w Policji,

- wype³niony kwestionariusz oso-
bowy,

- odrêcznie napisany ¿yciorys,
- dokumenty potwierdzaj¹ce posia-

dane wykszta³cenie i kwalifikacje
zawodowe,

- za�wiadczenie o niekaralno�ci (in-
formacje o osobie) z Krajowego
Rejestru Karnego,
Formularz kwestionariusza oso-

bowego mo¿na pobraæ w ka¿dej ko-
mendzie wojewódzkiej/sto³ecznej,
powiatowej/miejskiej Policji. Wype³-

INFORMUJE:
do 30 wrze�nia 2007 roku trwa dobór do s³u¿by w Policji

nion¹ ankietê bezpieczeñstwa kandy-
dat sk³ada w terminei wyznaczonym
w toku postêpowania kwalifikacyjne-
go.
Informacje dotycz¹ce procedury kwa-
lifikacyjnej mo¿na znale�æ:
na stronie internetowej Komendy
G³ównej Policji (www.policji.pl) oraz
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Opolu (www.opolska.policja.gov.pl),
pod numerem telefonu w KWP Opole
� 077-422 21 50
Oferty niekompletne oraz z³o¿one
po terminie zostan¹ odrzucone. Z³o-
¿one dokumenty nie bêd¹ odsy³a-
ne.
Na chêtnych do s³u¿by w opolskiej
Policji czeka ju¿ tylko 70 miejsc.

SOBOTA - 8 wrze�nia

16:00 gry i zabawy dla dzieci
16:30 Kabaret Bruno
17:30 Koncert Orkiestr Dêtych
18:30 �l¹skie Ciapulety
19:30 Koncert Orkiestr Dêtych
20:00 Zabawa taneczna z zespo³em The Boss �Rataje�

NIEDZIELA � 9 wrze�nia

13:15 Korowód do¿ynkowy od posesji
Pañstwa Sikorów � Starostów Do¿ynek

14:00 Uroczysta Msza �w. Do¿ynkowa
15:00 Przemarsz korowodu na boisko LZS
16:00 Uroczyste otwarcie Do¿ynek
16:30 Do¿ynkowa Szko³a � wystêpy uczniów
18:30 �l¹ska Biesiada Do¿ynkowa

� Francik, Kapela KAMRATY
20:00 THE SHOUT � wspominamy przeboje

The Beatles
21:00 Zabawa taneczna z zespo³em MIKADO

NIEDZIELA

11:00 Msza �w. w ko�ciele parafialnym
w Uje�dzie

13:00 zbiórka korowodów do¿ynkowych
na Rynku Miasta

13:30 koncert orkiestry dêtej KWK So�nica
14:00 przemarsz korowodu ulicami miasta

do Parku Miejskiego
15:00 � 16:00 czê�æ oficjalna

przywitanie go�ci,
wyst¹pienie Burmistrza

16:00 - 18:00 czê�æ artystyczna
koncert orkiestry dêtej
og³oszenie wyników konkursu
koron i korowodów

17::00 � 18:00 koncert regionalnego zespo³u
Istebna

18:00 � 20:00 biesiada �l¹ska z zespo³em
Szlagiermaszyna

20:00 � 01:00 zabawa taneczna z zespo³em
Starter

Zapraszamy na do¿ynki gminne
W  KIELCZY
8 � 9 wrze�nia

W  UJE�DZIE
9 wrze�nia


