
BARMANKA STRZELCE OP. - wykszt.�rednie gastronomiczne

BETONIARZ KAD£UB - do�wiadczenie mile widziane

BLACHARZ SAM. SIERONIOWICE

BRUKARZ STRZELCE OP.

BUFETOWA

-KELNERKA STRZELCE OP.

DYSPOZYTOR PIOTRÓWKA - obs³uga komputera;

- j.ang. i j.niemiecki w stopniu dobrym

FRYZJER - STYLISTA STRZELCE OP. - do�wiadczenie

GIPSIARZ,

KAFELKARZ,

TAPECIARZ WG. ZLECEÑ - prace wykoñczeniowe

KASJER-SPRZEDAWCA LE�NICA - wykszt.min.�rednie,

-STACJA PALIW - obs³uga komputera

KELNERKA JEMIELNICA

KIEROWCA AUTOBUSU ZA GRANIC¥ - prawo jazdy kat.D;

- �w.kwalifikacji na przewóz osób;

- do�w.w je�dzie za granic¹

KIEROWCA - prawo jazdy  kat.C+E;

AUTOCYSTERNY KRAJ I ZA GRANIC¥ - upr.na ADR

KIEROWCA KAT.C+E ZA GRANIC¥ - do�w. w transporcie miêdzyn;

- upr. na ADR

KIEROWCA KAT.C+E KRAJ - upr. na ADR

KIEROWCA MECH. SIEDLEC - upr.na naczepy

KOSMETYCZKA STRZELCE OP. - wykszt.�rednie kierunkowe

LAKIERNIK SAM. STRZELCE OP. - wykszt.zawodowe

MECH. WÓZKÓW - wykszt. zawodowe lub �rednie;

WID£OWYCH; - upr.na wózek wid³owy

MECHANIK SAM. SZYMISZÓW - prawo jazdy

mgr FARMACJI STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze

MONTER MASZYN - wykszt.zawodowe mechaniczne;

I URZ¥DZEÑ OZIMEK - znajomo�æ rys.technicznego

MONTER WI¥ZEK DYLAKI, - wykszt.min.zawodowe;

KRAPKOWICE - rozró¿nianie kolorów

MURARZ GMINA

LUB POM. MURARZA STRZELCE OP.

MURARZ-TYNKARZ STRZELCE OP. - wykszt.zawodowe; - 5lat sta¿u pracy;

OCZYSZCZACZ

KONSTRUKCJI OZIMEK

OPERATOR

CATEPILERA WG. ZLECEÑ - upr.na obs³ugê catepilera

OPERATOR D�WIGU WG. ZLECEÑ

OPERATOR URZ¥DZEÑ

WIELOPALNIKOWYCH

(PALACZ) OZIMEK

PIEKARZ

CUKIERNIK STRZELCE OP. - zawodowe � kierunkowe

PIELÊGNIARKA STRZELCE OP. - wykszt.�rednie kierunkowe

PIELÊGNIARKI,

PO£O¯NE STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie

POMOCNIK DEKARZA WG. ZLECEÑ - praca na wysoko�ci

PRACOWNIK FIZYCZNY

(wykopy pod kablami) PIOTRÓWKA

PRACOWNIK FIZYCZNY

DO KOT£OWNI ZAWADZKIE

PRACOWNIK

GOSPODARCZY SIEDLEC - upr.na wózek wid³owy;

- upr.spawalnicze

PRZEDSTAWICIEL OPOLE, - wykszt.�rednie,

BANKOWY GLIWICE, - dyspozycyjno�æ,

RYBNIK, K-KO�LE - ³atwo�æ nawi¹zywania kontaktów

PRZEDSTAWICIEL - wykszt.�rednie;

HANDLOWY OKOLICE - mile widziane do�wiadczenie

SEKRETARKA PIOTRÓWKA - j.ang. i j.niemiecki w stopniu dobrym;

- obs³uga komputera;

- znajomo�æ kadr

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszt.min.�rednie;

(Hurtownia Armatury - 2lata sta¿u pracy;

Sanitarnej �STOÑ�) - uregul. stosunek do s³u¿by wojskowej

SPRZEDAWCA STRZELCE OP., - wykszta³cenie �rednie

- 1 rok sta¿u pracy w handlu;

- obs³uga kasy fiskalnej

SPRZEDAWCA

�MONTER ANTEN SAT OK. STRZELEC OP. - wykszt.�rednie;

- podst.obs³uga komputera;

- dyspozycyjno�æ;

- prawo jazdy kat.B

STOLARZ STRZELCE OP.

SZLIFIERZ

DO GWINTÓW RASZOWA

TRAKTORZYSTA STRZELCE OP.

WYTACZARZ OZIMEK

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:

Umo¿liwia to program pod
nazw¹ �U³atwianie startu m³odym rol-
nikom�, finansowany ze �rodków
unijnych. G³ównym jego celem jest
odm³odzenie polskiej wsi oraz popra-
wa efektywno�ci gospodarowania, a
wiêc tym samym � skuteczne kon-
kurowanie na rynku.
Dofinansowanie wyp³acane bêdzie
jednorazowo w formie premii.

Kto mo¿e staraæ siê o takie dofi-
nansowanie?
M³odzi rolnicy � w wieku od 18 do
40 lat, którzy:
- rozpoczêli po raz pierwszy pro-

wadzenie gospodarstwa rolnego
nie wcze�niej ni¿ na 12 miesiêcy
przed wydaniem przez ARiMR
decyzji o przyznaniu tej premii

- s¹ ubezpieczeni w KRUS jako
osoby prowadz¹ce gospodar-
stwo rolne

- maj¹ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, czyli legitymuj¹ siê
rolniczym wykszta³ceniem wy-
¿szym lub �rednim, a w przy-
padku wykszta³cenia rolniczego
na poziomie zasadniczej szko³y
zawodowej lub tytu³u kwalifika-
cyjnego w zawodzie przydatnym
do prowadzenia dzia³alno�ci rol-
niczej � jeszcze co najmniej 3-let-
nim sta¿em w gospodarstwie rol-
nym. Podobny sta¿ wymagany
jest od osób, które maj¹ �rednie
lub wy¿sze wykszta³cenie inne
ni¿ rolnicze (lub podyplomowe
studia w zakresie zwi¹zanym z
rolnictwem). Natomiast od osób,
które maj¹ podstawowe lub za-
sadnicze zawodowe wykszta³ce-
nie o innym kierunku ni¿ zwi¹-
zany z rolnictwem wymagany jest
co najmniej 5-letni sta¿ pracy w

Od 15 wrze�nia br. m³odzi rolnicy mog¹ sk³adaæ wnioski o przyznanie
dofinansowania w wysoko�ci 50.000 z³otych.

Szansa dla m³odych rolników
gospodarstwie rolnym.
Nawet je�li wnioskodawca nie

spe³nia wymogów zwi¹zanych z
kwalifikacjami zawodowymi nie jest
to przeszkod¹ w ubieganiu siê o to
dofinansowanie, pod warunkiem, ¿e
m³ody rolnik uzupe³ni swe wykszta³-
cenie w okresie nie d³u¿szym ni¿ 5
lat od chwili prowadzenia gospodar-
stwa.

Okre�lone wymogi stawiane s¹ nie
tylko rolnikom, tak¿e � ich gospo-
darstwom. Oto one:
- musz¹ spe³niaæ wymóg ¿ywot-

no�ci ekonomicznej lub osi¹gn¹æ
j¹ nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 5 lat od
decyzji o przyznaniu premii

- musz¹ spe³niaæ minimalne stan-
dardy w zakresie higieny, ochro-
ny �rodowiska i warunków utrzy-
mania zwierz¹t lub osi¹gn¹æ ten
poziom nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 5
lat

- na bie¿¹co musz¹ byæ regulowa-
ne sk³adki z tytu³u KRUS i zo-
bowi¹zañ podatkowych.

- Do 20 wrze�nia Opolszczyzna
by³a na drugim miejscu w kraju pod
wzglêdem ilo�ci z³o¿onych wnio-
sków � mówi Piotr Namys³o, zastêp-
ca dyrektora opolskiego oddzia³u re-
gionalnego ARiMR. � Spodziewamy
siê, ¿e zainteresowanie tymi premia-
mi bêdzie du¿e, tym bardziej, ¿e ge-
neralnie wnioski nie s¹ tak skompli-
kowane jak w przypadku innych pro-
gramów pomocowych � dodaje �
warunkiem wszak¿e jest z³o¿enie
kompletnego wniosku, tj. takiego, w
którym wype³nione s¹ wszystkie
obowi¹zkowe pola oraz który ma
wszystkie wymagane za³¹czniki.
Wp³yw na zwiêkszone zainteresowa-

nie mo¿e mieæ i to, ¿e tak naprawdê
liczy siê te¿ czas z³o¿enia wniosku.
Ale tylko w tym jednym znaczeniu:
kto pierwszy, ten lepszy. Ilo�æ pie-
niêdzy jest ograniczona. Ogólna kwo-
ta przewidziana na udzielenie tego
dofinansowania do roku 2006 wyno-
si 173,3 mln z³, do podzia³u na trzy
roczne transze. Je�li wiêc kto� nie
zd¹¿y w tym roku ze z³o¿eniem
wniosku � ma szansê na to jeszcze w
roku przysz³ym lub w 2006.
- Czy o dofinansowanie mog¹ siê
staraæ równie¿ ci rolnicy, których ro-
dzice z³o¿yli wnioski o rentê struk-
turaln¹ za przekazane gospodarstwo?
- Tak, je�li spe³niaj¹ � lub bêd¹ spe³-
niaæ przewidziane warunki, o których
mowa wy¿ej.
- Dlaczego wnioski na to dofinan-
sowanie trzeba sk³adaæ w Oddziale
Regionalnym ARiMR, a nie w Biu-
rze Powiatowym Agencji?
- Wszystkimi wnioskami o p³atno-
�ci bezpo�rednie zajmuj¹ siê biura po-
wiatowe ARiMR, natomiast oddzia-
³y regionalne, stanowi¹ce drug¹ in-
stancjê, zajmuj¹ siê Sektorowymi
Programami Operacyjnymi. W³a�nie
w ramach takiego programu sektoro-
wego przewidziano dzia³anie skiero-
wane do m³odych rolników. Mimo ¿e
wnioski z nim zwi¹zane sk³ada siê w
Opolu, i trzeba to zrobiæ osobi�cie,
to druki i instrukcje pobraæ mo¿na
albo z internetu albo w³a�nie w biu-
rze powiatowym ARiMR.

Wszystkich, którzy chc¹ z³o¿yæ
wnioski o dofinansowanie dla m³o-
dych rolników informujemy, ¿e Opol-
ski Oddzia³ Regionalny Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa czynny jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 8.15 � 16.15.

na dwóch komputerach. W dodatku
centralny system odrzuci³ czê�æ da-
nych o samochodach, bo zosta³ przy-
gotowany z my�l¹ o nowych zasa-
dach rejestracji i potraktowa³ wiele
informacji zapisanych wcze�niej, np.
o kolorze auta, za b³¹d. A wiêc trzeba
to bêdzie weryfikowaæ po kolei i rêcz-
nie wpisywaæ do bazy.
- W niektórych urzêdach prze-
widuje siê zwiêkszenie ilo�ci osób
zatrudnionych przy rejestracji po-
jazdów, np. w Katowicach o 15 pro-
cent, w Warszawie o 65 pracowni-
ków. Podobnie bêdzie u nas?
- W tej chwili mamy 5 stanowisk
przeznaczonych do rejestracji pojaz-
dów. Prawie wszystkie wyposa¿one
s¹ w dwa komputery � z przyczyn,
o których mówi³am wcze�niej. Ocze-
kujemy na zamówiony przez nas
sprzêt komputerowy w celu urucho-

Niestety, tak dobrze nie bêdzie
c.d. ze str. 1

mienia jeszcze jednego stanowiska.
Statystyka ma to do siebie, ¿e w tym
przypadku mo¿emy powiedzieæ, ¿e
u nas nast¹pi 20-procentowy wzrost
zatrudnienia. To jednak nie spowo-
duje, ¿e kolejki znikn¹. Wymuszona
procedura rejestracji pojazdów przez
wprowadzenie nowego systemu wy-
d³u¿y³a czas obs³ugi petentów. A oni,
niestety, bêd¹ mieæ pretensje nie do
tych, którzy podjêli decyzjê o obo-
wi¹zywaniu nowego systemu od 1
pa�dziernika, tylko do naszych
urzêdników. A ogólnie mówi¹c sys-
tem jest niedopracowany, nieprzyja-
zny i posiada wiele wad. W chwili
obecnej w naszym wydziale obs³u-
gujemy 40-50 osób dziennie. To du¿a
liczba.

Jak bêdzie po 1 pa�dziernika �
zobaczymy.

Sprz¹tanie �wiata
Akcja Sprz¹tanie �wiata - tym

razem pod has³em �Ekologiczne
poproszê� - odby³a siê ju¿ po raz
11.  W dniach od 17 do 19 wrze�nia
m³odzie¿ niemal wszystkich szkó³
zbiera³a odpadki i wszelkie �mie-
ci tam, gdzie w ogóle ich nie po-
winno siê znale�æ.

Propagowano ekologiczne zacho-
wania i postawy w ¿yciu codzien-
nym. �Ka¿dy z nas mo¿e codziennie
zadbaæ o �rodowisko. To, czy co� jest
przyjazne dla �rodowiska, uczyñmy
sta³ym i wa¿nym kryterium przy po-
dejmowaniu naszych codziennych de-
cyzji� - apelowano przed akcj¹.

Równie¿ dzieci i m³odzie¿ ze
szkó³ z terenu naszego powiatu
uczestniczy³a w akcji. Na zdjêciu -
uczniowie szko³y w Spóroku.

17 wrze�nia w sali narad Starostwa
strzeleckiego znowu zgromadzili siê
przedsiêbiorcy po wakacyjnej przerwie.
A wszystko to z powodu konferencji z
cyklu Euro Akademia Lokalnego Biz-
nesu. To ju¿ szósta konferencja z tego
cyklu. Tym razem jej temat brzmia³:
�Jak pozyskaæ partnera zagranicznego�.
Spotkanie to poprowadzi³ Robert Gru-
da z Agencji Rozwoju Opolszczyzny,
omawiaj¹c takie kwestie jak: definicja
partnerstwa, rodzaje partnerstwa i p³y-
n¹ce z niego korzy�ci. Robert Gruda
przedstawi³ tak¿e etapy pozyskiwania
partnera zagranicznego.

Potem wywi¹za³a siê dyskusja. I to
nie tylko pomiêdzy prowadz¹cym spo-
tkanie i s³uchaczami, ale i pomiêdzy
samymi s³uchaczami, którzy wymieniali
siê swoimi do�wiadczeniami.

Szkoda tylko, ¿e spotkanie mimo
ciekawego tematu zgromadzi³o niewie-
lu s³uchaczy. Czy¿by tak niewielu przed-
siêbiorców by³o zainteresowanych
wspó³prac¹ z zagranicznymi kontrahen-
tami?

Swatanie w biznesie


