
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:

FUNKCJONARIUSZ PRAKTYKA W - wykszta³cenie �rednie
S£U¯BY WIÊZIENNEJ  STRZELCACH OP. - obywatelstwo polskie

DOCELOWO - niekaralno�æ
�PRZYWARY - przeniesienie do rezerwy

- kat. zdrowia �A�
  w ksi¹¿eczce wojskowej

MISTRZ, TECHNOLOG, ZAWADZKIE - wykszta³cenie �rednie
PLANISTA   lub wy¿sze profil

  techniczny
ASYSTENT PREZENTERA CA£A POLSKA - 2 letnie do�wiadczenie
HANDLOWEGO - umiejêtno�æ pracy w

  zespole
- prawo jazdy kat.�B�

KIEROWCA KAT. TRANSPORT - do�wiadczenie wymagane
�C+E� MIÊDZYN. - uprawnienia ADR
KIEROWCA KAT. �C+E� TRANSPORT - mile widziany sta¿ pracy

KRAJOWY
KIEROWCA KAT. �C+E� WOJ. OPOLSKIE - do�wiadczenie co najmniej

  1 rok
KIEROWCA KAT.C
/MONTER RUSZTOWAÑ TEREN

CA£EGO KRAJU
ELEKTROMECHANIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
SAMOCHODOWY   zawodowe kierunkowe

- min 2 lata sta¿u pracy
- obs³uga komputera

LAKIERNIK BORYCZ - wykszta³cenie zawodowe
SAMOCHODOWY
TRAKTORZYSTA WOJ. OPOLSKIE, - do�wiadczenie co najmniej

�L¥SKIE   1 rok
- prawo jazdy kat. T

FRYZJER JEMIELNICA - wykszta³cenie zawodowe
FRYZJER UJAZD - wykszta³cenie zawodowe
KELNER GÓRA �W. ANNY - wykszta³cenie zawodowe
KUCHARZ GÓRA �W. ANNY - wykszta³cenie zawodowe
PIEKARZ UJAZD
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. -
SPRZEDAWCA
-  FLORYSTA 1/2 ETATU ¯ÊDOWICE - kurs florystyczny
TOKARZ DZIEWKOWICE - wykszta³cenie zawodowe
HANDLOWIEC ZDZIESZOWICE - wykszta³cenie �rednie
�LUSARZ/SPAWACZ STRZELCE OP.
OPERATOR CNC STRZELCE OP.
STOLARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
MURARZ WG ZLECEÑ
MALARZ BUDOWLANY WG ZLECEÑ
ROBOTNIK BUDOWLANY STRZELCE OP.
ROBOTNIK GOSP.
3/4 ETATU STRZELCE OP.
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OP.
PRACOWNIK PRODUKCJI
BRYKIETÓW
KOMINKOWYCH GOGOLIN
MONTER KONSTRUKCJI
STALOWYCH ZAWADZKIE - min. zawodowe
OPERATOR PRASY ZAWADZKIE - wykszta³cenie zawodowe

  techniczne
OPERATOR ZAWADZKIE - wykszta³cenie zawodowe
MANIPULATORA   techniczne
OPERATOR ZAGINAREK REÑSKA WIE�
BRUKARZ/ POMOCNIK
BRUKARZA STRZELCE OP.
MONTER WI¥ZEK DYLAKI,

KRAPKOWICE
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE - uprawnienia s -1
OPERATOR URZ¥DZEÑ
WALCOWNI ZAWADZKIE - do przyuczenia
SZWACZKI STRZELCE OP. - do�wiadczenie mile

  widziane

PORADNIA
oferuje,

w ramach bezpo�rednich form pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹,

z a j ê c i a   r e h a b i l i t a c y j n e,

wspomagaj¹ce rozwój dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami
narz¹du ruchu w wyniku:

· wrodzonych i nabytych wad postawy,
· zaburzeñ neurologicznych,
· mózgowego pora¿enia dzieciêcego,
· niepe³nosprawno�ci sprzê¿onej.

Bli¿szych informacji udziela sekretariat PORADNI
(nr tel. 077 - 4 61 30 26).

OFERTA  PORADNI
PSYCHOLOGICZNO � PEDAGOGICZNEJ

W  STRZELCACH  OPOLSKICH

Koncepcja prowadzenia w³asnej
dzia³alno�ci gospodarczej ma tyle
samo przeciwników jak i zwolenni-
ków. Zarówno przeciwnicy jak i zwo-
lennicy krytykuj¹ skomplikowane
procedury rejestracyjne, które ju¿ na
pocz¹tku utrudniaj¹ ¿ycie przedsiê-
biorcy, jednak czy faktycznie s¹ one
a¿ tak skomplikowane i nie do przej-
�cia? Przecie¿ liczba nowo zak³ada-
nych przedsiêbiorstw stale wzrasta.
Dla wielu debiutuj¹cych przedsiê-
biorców poruszanie siê w zawi³ych
przepisach mo¿e byæ zniechêcaj¹ce,
dlatego pocz¹tkuj¹cy biznesmeni czê-
sto rozpoczynaj¹ od realizacji pro-
stych pomys³ów, dziêki czemu ucz¹
siê poruszaæ w �wiecie biznesu bez
wiêkszego ryzyka.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, i¿ jednym
z najwa¿niejszych warunków urucho-
mienia w³asnej dzia³alno�ci gospodar-
czej jest posiadanie odpowiedniego
kapita³u. Czêsto zdarza siê, i¿ �rodki
w³asne przysz³ych przedsiêbiorców
nie s¹ wystarczaj¹ce by samodzielnie
pokryæ koszty inwestycji. Do kogo
w takim przypadku siê zwróciæ? Sk¹d
wzi¹æ pieni¹dze zw³aszcza je�li jest
siê osob¹ bezrobotn¹? Naprzeciw ta-
kim dywagacjom wychodzi ustawa o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, która daje Powiatowym
Urzêdom Pracy mo¿liwo�æ udziela-
nia jednorazowych �rodków na uru-
chomienie w³asnej dzia³alno�ci gospo-
darczej w³a�nie zarejestrowanym oso-
bom bezrobotnym. Oczywi�cie nale-
¿y podkre�liæ, ¿e jest to mo¿liwo�æ a
nie co� co nale¿y siê obligatoryjnie
ka¿dej osobie, która zamierza dzia³aæ
na w³asny rachunek. Podstawowym

Pomy�l o pracy na w³asny rachunek
problemem, który pojawia siê w pro-
cesie wnioskowania o przedmiotowe
�rodki to fakt wniesienie zabezpiecze-
nia, np. ¿yranci oraz konieczno�æ
wykazania siê wk³adem w³asnym w
planowan¹ inwestycjê przynajmniej
na poziomie 25%. Aktualnie mak-
symalna kwota dotacji o jak¹ mo¿-
na siê ubiegaæ to ok. 13 500,00 z³.
Nale¿y podkre�liæ, ¿e proces ubiega-
nia siê o �rodki z urzêdu pracy jest
mniej skomplikowany ni¿ proces ubie-
gania siê o fundusze w ramach projek-
tów unijnych promuj¹cych rozwój
przedsiêbiorczo�ci.

Zainteresowanie prac¹ na w³asny
rachunek w�ród osób bezrobotnych z
roku na rok jest coraz wiêksze. Tylko
w roku 2007 Powiatowy Urz¹d Pra-
cy w Strzelcach Opolskich udzieli³
blisko 50 dotacji osobom bezrobotnym
(w roku 2006 - 34 osobom). Oczywi-
�cie ze wzglêdu na wysoko�æ dostêp-
nych �rodków planowane przedsiê-
wziêcia maj¹ raczej charakter firm jed-
noosobowych i na mniejsz¹ skalê, jed-
nak dla tych mikroprzedsiêbiorców,
którzy planuj¹ dalsze inwestycje w
firmê i dalszy jej rozwój przewidzia-
ne s¹ inne formy wsparcia np. w po-
staci refundacji kosztów poniesionych
na tworzenie i wyposa¿enie nowych
miejsc pracy.

Podstawowe warunki ubiegania siê
o jednorazowe �rodki na uruchomie-
nie w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej
spe³niaj¹ osoby, które:

* nie korzysta³y w okresie 5 lat po-
przedzaj¹cych z³o¿enie wniosku
ze �rodków Funduszu Pracy lub
innych funduszy publicznych na

podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej,
* w okresie ostatnich 12 miesiêcy

poprzedzaj¹cych z³o¿enie wnio-
sku o dotacjê nie odmówi³y bez
uzasadnionej przyczyny przyjê-
cia propozycji odpowiedniego za-
trudnienia, innej pracy zarobkowej,
szkolenia, przygotowania zawodo-
wego w miejscu pracy, prac spo-
³ecznie u¿ytecznych,

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

* w okresie dwóch lat przed dniem
z³o¿enia wniosku nie by³y karane
za przestêpstwa przeciwko obro-
towi gospodarczemu w rozumie-
niu ustawy z dnia 06.06.1997r.
Kodeks Karny,

* spe³niaj¹ warunki do uzyskania
pomocy publicznej de minimis

Aktualnie Powiatowy Urz¹d Pra-
cy w Strzelcach Opolskich dysponuje
jeszcze �rodkami, które zamierza prze-
znaczyæ na dotacje dla przysz³ych mi-
kroprzedsiêbiorców. �rodki te musz¹
jednak zostaæ rozdysponowane do
koñca roku bie¿¹cego,  kolejny nabór
wniosków planowany jest dopiero
wiosn¹ 2008 roku.

Bie¿¹cy nabór skierowany jest
do osób, które ukoñczy³y 25 rok
¿ycia.

Wszystkie zainteresowane oso-
by mog¹ uzyskaæ szczegó³owe in-
formacje w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Strzelcach Opolskich:
Ä pokój 11 � tel. 077 462 18 17
Ä pokój 3 � tel. 077 462 18 05

11 listopada, w dniu �wiêta Niepodleg³o�ci w ko�ciele pw. �w. Wawrzyñca
odprawiona zosta³a uroczysta msza �wiêta w intencji Ojczyzny, po której
poczty sztandarowe i go�cie przemaszerowali w okolice pomnika ofiar wojen
i przemocy pod którym z³o¿ono kwiaty.

�wiêto Niepodleg³o�ci
W Strzelcach Opolskich

Ju¿ po raz 15. uczniowie Zasadni-
czej Szko³y Zawodowej przy SOSW
w Le�nicy uczestniczyli w Biegu Pa-
miêci Narodowej. Impreza, która od-
by³a siê 31 pa�dziernika, jest biegiem
tylko z nazwy, bo w zasadzie jest to
spacer, któremu w tym roku towarzy-
szy³a piêkna, s³oneczna, jesienna po-
goda. Przed 1 listopada pamiêtamy o
najbli¿szych, którzy odeszli od nas,
ale pamiêtamy równie¿ o naszych bo-
haterach narodowych, dziêki którym
mieszkamy w wolnej Polsce. Dlatego
te¿ g³ównym celem biegu by³o obej-
rzenie wystawy po�wiêconej powsta-
niom �l¹skim, znajduj¹cej siê w Mu-
zeum Czynu Powstañczego na Górze
�w. Anny. Dziêki uprzejmo�ci kusto-
sza muzeum uczniowie zwiedzili wy-
stawê nieodp³atnie.

W drodze powrotnej grupy
uczniów zapali³y znicze na le�nickim
cmentarzu, symbol pamiêci o tych,
którym winni jeste�my ho³d, szacunek,
wdziêczno�æ.

Po powrocie do O�rodka na zmê-
czonych, ale radosnych uczestników
biegu czeka³o rozpalone ognisko, na
którym ka¿dy móg³ sobie usma¿yæ kie³-
basê, podarowan¹ przez  prezesa Rol-
niczej Spó³dzielni Produkcyjnej w Le-
�nicy.

Nad sprawnym przebiegiem im-
prezy czuwali wszyscy nauczyciele
szko³y zawodowej, ale jej zorganizo-
waniem zajê³y siê panie: Alina Baczyñ-
ska i Anna Góra.

Po zakoñczonym Biegu Pamiêci
Narodowej, w atmosferze zadumy,
uczniowie pojechali do domów, aby
nastêpnego dnia zapaliæ znicze na gro-
bach swoich bliskich.

Danuta Kolender

W Le�nicy

Bieg Pamiêci
Narodowej


