P O W I A T
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S T R Z E L E C K I

O F E R T Y

Interes w kwiatach
jest dla osób bezrobotnych. Z bezzwrotnych
dotacji w wysokoci
10 tysiêcy z³otych na
uruchomienie

w³a-

snej firmy skorzysta³o do tej pory 10 osób.
Wród nich  ¯aneta
Demboñczyk



od

dwóch tygodni strzelecka kwiaciarka.
Ale znaleæ jej kwia-

ciarniê nie jest wcale
³atwo, choæ w³aciwie

mieci siê w centrum

Strzelec Op.  przy ul.
Ludowej. Mo¿e dlate-

go, ¿e pani ¯aneta wybra³a tak¹ a nie inn¹ na-

zwê dla swojej kwiaciarni  Secret.

- Rzeczywicie doæ

trudno do nas trafiæ, ale

sporo ludzi przychodzi

do sklepu Wszystko

po 4 z³ote, mieszcz¹-

cego siê po s¹siedzku.
I... po drodze wstêpuj¹

Mój cel  moja firma. Do tego
celu mo¿na dojæ ró¿nymi drogami. Dwie z nich mo¿na pokonaæ
przy pomocy Powiatowego Urzêdu
Pracy w Strzelcach Opolskich. Dok³adnie - dziêki dwóm projektom
realizowanym przez PUP. Pierwszy, rozpoczêty od 1 lipca 2005 r. w
ramach ZPORR, dzia³anie 2.5 Promocja przedsiêbiorczoci, wspó³finansowany ze rodków EFS i bud¿etu pañstwa, przeznaczony jest
dla osób maj¹cych wprawdzie zatrudnienie, ale myl¹cych o w³asnym biznesie. W ramach tego projektu przewidziano nie tylko szkolenia, ale te¿ rodki na uruchomienie w³asnej firmy i przez 6 miesiêcy  tzw. wsparcie pomostowe w wys o k o  c i 7 0 0 z ³ . Pi ê t na  c i e o s ó b
otrzyma³o

wspomniane

wy¿ej

wsparcie pomostowe, a 19  jednorazow¹ dotacjê inwestycyjn¹.
Drugi projekt przewidziany

do nas. Na razie nie

mam kasy na reklamê. To przecie¿
zupe³ne pocz¹tki.

-

Do³¹czyæ do niego trzeba przede

Jak to siê zaczê³o?

-

Po 4 latach pracy w kwiaciarni

jego konstrukcji z pomocy jakiej wy-

specjalizowanej firmy; ja opracowanie niele, skoro dotacjê dosta³am. Nie
tyle, ile chcia³am, bo wniosek z³o¿y-

dni przed up³ywem

terminu przyj-

mowania wniosków w Powiatowym
Urzêdzie Pracy.

-

Sam wniosek jednak nie wy-

starczy...

SZYMISZÓW
STRZELCE OP.
ZAWADZKIE

- dowiadczenie

nowaæ pomalutku.

KUCHARKA

STANISZCZE

- wykszta³cenie rednie

owietlenie. No i zaczynam funkcjo-

Pani ¯aneta skoñczy³a kursy flo-

rystyczne w Opolu. Mówi, ¿e du¿o

siê na nich nauczy³a i pozna³a nowe
trendy w bukieciarstwie, a

przeciez

- obs³uga kas fiskalnych

TOKARZ  FREZER

WIELKIE

P RAC. P ORZ¥DKOWY

DYSPOZYTOR
PRACOWNIK

Ten projekt zosta³ dofinansowany ze rodków bud¿etu Powiatu Strzelec-

_
- bieg³a znajomoæ j. niem.
- dobra obs³uga komputera
- dowiadczenie w pracy

ZAWADZKIE

- znajomoæ jêzyka obcego

Zanim jednak klienci przekonaj¹ siê

RZENIK

PIOTRÓWKA

- wykszta³cenie minimum

- prawo jazdy kat: B
zawodowe

do nowego cz³owieka z bran¿y,

- sta¿ pracy mile widziany dla

musi min¹æ zapewne trochê czasu. Jak

przyznaje pani ¯aneta towarem, który w tej chwili najlepiej siê u niej

osób bez wykszta³cenia
HANDLOWIEC

sprzedaje, s¹ kwiaty doniczkowe,
same doniczki i inne drobiazgi.

GMINA

STRZELCE OP.

¿e praca na swoim to miód od

- mile widziane prawo jazdy
kat: B
LUSARZ

SZCZEPANEK

wszystkim firmom uruchamianym



funkcjonowaæ przynajmniej przez 12
miesiêcy.

chomieniem

w³asnego

biznesu

Urzêdu Pracy w Strzelcach Opolskich po bardziej szczegó³owe informacje. Ponowny nabór wniosków o dotacje na ten cel, jak zapewnia dyrektor Norbert Jaskó³a,
rozpocznie siê w drugiej po³owie
maja. Mo¿e to szansa, któr¹ warto
wykorzystaæ?

Wiosenne

11 odbêdzie siê Turniej Rejonowy

pt. Pi³karska Kadra Czeka 2006,

zorganizowany przez Zarz¹d Miej-

sko-Gminnego Zrzeszenia LZS w

ciu o przygotowany wczeniej biznes

Strzelcach Opolskich. Z tej okazji

kursu na najlepszy pomys³ na dzia-

tów dokona komisja konkursowa z³o-

dowa³ puchary dla trzech zwyciêskich

lokalnego biznesu i administracji pu-

Tydzieñ póniej, tj. 6 maja, Za-

³alnoæ gospodarcz¹, którego wspó³organizatorami s¹ Stowarzyszenie
Rozwój i Gospodarka, Bank Spó³-

dzielczy w Lenicy i Firma Góra¿d¿e

¿ona z przedstawicieli organizatorów,
blicznej.

Otrzymane w konkursie wspar-

Cement S.A.

cie finansowe mo¿e byæ przeznaczo-

ka¿da pe³noletnia osoba zameldowa-

dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ tj. zakup

Uczestnikiem konkursu mo¿e byæ

na w powiecie strzeleckim, która

przedstawi pomys³ na dzia³alnoæ gospodarcz¹, a nastêpnie wprowadzi go
w ¿ycie. Do konkursu mog¹ przyst¹piæ równie¿ osoby bezrobotne, które

ne na wydatki zwi¹zane z prowadzon¹
rodków trwa³ych, wyposa¿enia lub
pokrycie kosztów zwi¹zanych z t¹

dzia³alnoci¹. Podstaw¹ do przekaza-

nia pieniêdzy bêdzie przedstawienie
dokumentów zwi¹zanych z rejestracj¹

dotychczas nie otrzyma³y po¿yczki

firmy oraz faktur potwierdzaj¹cych

zad³u¿one, ani nie prowadzi³y podob-

su do³¹cz¹ ponadto do grona firm zrze-

ani dotacji z funduszu pracy, nie s¹

nej dzia³alnoci w okresie ostatnich

trzech lat.

Stowarzyszenie zorganizuje dla

dokonane wydatki. Laureaci konkurszonych w Stowarzyszeniu Rozwój
i Gospodarka.

Osoby zainteresowane udzia³em

wszystkich uczestników konkursu

w konkursie i szkoleniu mog¹ zg³aszaæ

teresowani dowiedz¹ siê m.in. jak

ul. Pi³sudskiego 9 w Strzelcach Opol-

bezp³atne szkolenie, na którym zain-

opracowaæ biznes plan i napisaæ wnio-

sek kredytowy. Na pocz¹tku czerwca ka¿dy z uczestników dokona pu-

blicznej prezentacji w³asnego pomy-

s³u na dzia³alnoæ gospodarcz¹ w opar-

siê w siedzibie Stowarzyszenia przy
skich (budynek redakcji Strzelca

Opolskiego) od poniedzia³ku do pi¹t-

ku w godz.: 8

00

 16

00

. Informacji

udzielamy te¿ pod nr tel. 077 462 13
75.

K.Æ.

- dowiadczenie

pierwszego dnia. Kwiaciarnia Secret

29 kwietnia 2006 roku o godzinie

plan. Oceny przedstawionych projek-

- wykszta³cenie zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany

Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e dwa

tygodnie to niewiele na zaistnienie na

Siedem, piêæ i trzy tysi¹ce z³o-

tych mo¿na otrzymaæ w ramach kon-

- prawo jazdy kat: A

ZAWADZKIE
I NYSA

BLACHARZ SAM.

imprezy

start w biznesie

- dyspozycyjnoæ

STRZELCE OP.

DS. HANDLU

daæ inaczej, ni¿ pozostali kwiaciarze.

kiego.

Pieni¹dze na

- dowiadczenie

PIOTRÓWKA

I N FO R MAC JA

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego informuje, ¿e w siedzibie Starostwa Strzelec-

kiego przy ul. Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, na tablicy og³oszeñ wywieszono wykaz nieruchomoci powiatowych przeznaczonych do
sprzeda¿y.

Wymiana prawa jazdy tylko
do 30 czerwca 2006 r.
Za dwa miesi¹ce up³ynie ostatecz-

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego ufundru¿yn startuj¹cych w finale.

rz¹d Oddzia³u Zak³adowego PTTK

przy Hucie Andrzej organizuje XXV

Jubileuszowy Zlot ladami Dawnego

Hutnictwa

Regolowiec

2006, w którym uczestniczy corocznie oko³o 500 osób. W szczególnoci
s¹ to uczniowie szkó³ podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu Miasta i Gminy Zawadzkie i

Kolonowskie oraz Gminy Jemielnica, jak równie¿ m³odzie¿ z Zespo³u

Szkó³ Specjalnych przy Domu Pomo-

nie 30 dni. W okresie tym kierowca

ny termin wymiany dokumentu pra-

bêdzie pozbawiony wa¿nego doku-

mentu prawa jazdy wydanego w okre-

duj¹ wydania na ten czas dokumentu

wa jazdy. Wymiana dotyczy doku-

mentu, a przepisy prawa nie przewi-

sie od dnia 1 maja 1993 r do dnia 30

zastêpczego.

1 lipca 1999 r. na blankietach papiero-

wa jazdy nale¿y z³o¿yæ: wniosek,

min, prawa jazdy podlegaj¹ce wymia-

prawa jazdy w wysokoci 71 z³, foto-

dania nowego dokumentu nie bêdzie

kopiê posiadanego prawa jazdy i

tem odpowiednio wczeniej wyst¹piæ

z³. Odbieraj¹c nowy dokument nale-

mo¿e siê okazaæ, ¿e z powodu kole-

uniewa¿nienia oraz okazaæ dokument

nowy dokument wyniesie maksymal-

Cz. Szuszkiewicz

czerwca 1999 r. oraz wydane po dniu
wych. Po up³ywie okrelonego ter-

nie trac¹ wa¿noæ i do momentu wy-

firmy? Konkurs Ma³y biznes  du¿a kasa to co w sam raz dla Ciebie.

- dowiadczenie
- znajomoæ kas fiskalnych

ka¿demu zale¿y, by wi¹zanki uk³a-

Zanotowa³a mg

Mieszkasz w powiecie strzeleckim i masz pomys³ na za³o¿enie w³asnej

- dowiadczenie

KELNER  KELNERKA

Wszyscy zainteresowani uru-

sie dowiedzia³am siê póno  na kilka

ZAWADZKIE

SPRZEDAWCA

mog¹ zg³aszaæ siê do Powiatowego

ba by³o siê pospieszyæ, bo o tej szan-

LUSARZ

z a t o k u p i ³ a m r e g a ³ y, k o m p u t e r,

starczy³o ju¿ na szafê ch³odnicz¹, ale

dowiedzia³am siê, ¿e mogê skorzystaæ
cie chcia³am siê za³apaæ. Tylko trze-

P R A C O D AW C Y:

dosta³am o pó³tora tysi¹ca mniej. Nie

³o? W³asny interes. Praktyki u mamy

z bezzwrotnej dotacji PUP  oczywi-

OCZEKIWANIA

PRACY

KOLONOWSKIE - wykszta³cenie min. zawodowe

nych ¿yæ te¿ nie chcia³am. Co zostaju¿ trochê mia³am, kwiaty lubiê. Gdy

STANOWISKO

SPRZEDAWCA

³am na 11,5 tysi¹ca z³otych, a dotacji

przy jego wsparciu finansowym

wyje¿d¿aæ, a na zasi³ku dla bezrobot-

WYMAGANIA

MIEJSCE

³am go samodzielnie. I chyba zupe³-

i... przez kilka miesiêcy nie mog³am

znaleæ ¿adnej pracy. Wyboru nie mia-

tel. 462 18 10

dane, wcale nie trzeba korzystaæ przy

musi  to wymóg stawiany przez PUP

³am: za granicê nie chcia³am ju¿ wiêcej

47-100 Strzelce Opolskie

Ale kiedy ma siê to wszystko pouk³a-

mamy w charakterze pomocnika wy-

jecha³am na rok za granicê. Wróci³am

ul. Gogoliñska 2 a,

wszystkim przemylany biznesplan.

rynku. I nikt przecie¿ nie obiecywa³,

-

P R A C Y

POWIATOWY URZ¥D PRACY

mo¿na prowadziæ pojazdu. Warto za-

W celu otrzymania nowego pra-

dowód uiszczenia op³aty za wydanie
grafiê o wymiarach 3,5x4,5 cm, ksero-

znaczki skarbowe w wysokoci 5,50

o jego wymianê. Pod koniec czerwca

¿y z³o¿yæ stare prawo jazdy celem

jek w urzêdzie czas oczekiwania na

to¿samoci.

Skorzystaj z porad w PCPR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje mieszkañców Powiatu Strzeleckiego o mo¿liwoci skorzystania z bezp³atnej pomo-

cy psychologicznej, terapeutycznej oraz prawnej organizowanej od kwietnia

do listopada 2006 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Strzelcach Opolskich przy ul. Chrobrego 5.

Indywidualny termin spotkañ z psychologiem, terapeut¹

oraz prawnikiem nale¿y uzgodniæ osobicie w siedzibie Centrum
w Strzelcach Opolskich przy ul. Chrobrego 5 pokój nr 4
lub telefonicznie pod numerem 077-461-33-81.

Poradnictwo realizowane w ramach zadania publicznego pod nazw¹ Profilak-

tyka i rozwi¹zywanie problemów uzale¿nieñ oraz przeciwdzia³anie przemocy

domowej w zakresie oddzia³ywañ profilaktycznych wobec dzieci i m³odzie¿y

oraz osób doznaj¹cych przemocy domowej poprzez udzielanie pomocy psy-

chologicznej, terapeutycznej i prawnej dotowane jest przez Samorz¹d Woje-

wództwa Opolskiego.

cy Spo³ecznej w Zawadzkiem, a tak-

¿e inne grupy i uczestnicy indywidualni. Konkursy bêd¹ rozgrywane w
ró¿nych kategoriach wiekowych i

sprawnociowych. Zarz¹d Powiatu

Strzeleckiego przychyli³ siê do proby organizatorów funduj¹c trzy puchary dla zwyciêskich dru¿yn, a tak-

¿e 20 sztuk przepiêknych albumów

przybli¿aj¹cych nam Ziemiê Strze-

leck¹.

Organizatorzy zapraszaj¹ wszys-

tkich chêtnych na jubileuszowy, XXV
rajd.

Hanna Bajorek-Ziaja

Przyjaciela poznaje siê po mi³oci,
Obyczajach, obliczu i czynach.
PODZIÊKOWANIE
W imieniu swoim i córek serdecznie dziêkujê za kondolencje
i wsparcie duchowe okazane nam w trudnych chwilach
po¿egnania

p. mê¿a i ojca

Tadeusza Bujmi³ê

oraz udzia³ w pogrzebie.

Anna Bujmi³a

