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S T R Z E L E C K I

Po 30 tysiêcy
dla tysi¹ca

Nas ju¿
sprawdzano

pomocy skorzystaæ?
Ka¿dy rolnik, który co najmniej

od trzech lat jest w³acicielem gospo-

darstwa niskotowarowego, tzn. gospodarstwa o wielkoci ekonomicz-

nej od 2 do 4 ESU (European Size

Unit). Brzmi to doæ skomplikowa-

nie, ale specjalny program kompute-

rowy oblicza to w ci¹gu kilku zaledwie chwil. Najogólniej mówi¹c: cho-

dzi o gospodarstwa nie przynosz¹ce
du¿ego dochodu.
-

Teoretycznie  mówi Roman Maj,

szef powiatowego biura ARiMR 

mo¿na by przyj¹æ, ¿e do takich go-

spodarstw zalicza siê wszystkie o powierzchni do 5 ha, ale takimi mog¹

byæ równie¿ wiêksze, nawet do 10 ha.

Wa¿ne, co siê w takim gospodarstwie
uprawia i czy hoduje siê zwierzêta:

im wiêcej upraw, a mniej zwierz¹t 
tym mniejsza towarowoæ. I na od-

wrót: im wiêcej hoduje siê zwierz¹t 
tym towarowoæ wiêksza.

Te s³owa obrazuje Ewa Czerniec

wyliczeniami tej wielkoci ekono-

micznej gospodarstwa w ESU. We-

my na przyk³ad dwa 3-hektarowe
gospodarstwa, wydaje siê - bardzo

podobne do siebie. W obu na 1 ha
uprawia siê pszenicê, a na 0,5 ha 

szym na 0,5 ha uprawia siê buraki

cukrowe, a na 1 ha ³ubin, w drugim na

³ubin przeznaczono 0,5 ha, a na buraki cukrowe  1 ha. W tym samym

gospodarstwie hoduje siê 1 krowê
mleczn¹ i 10 wiñ. W pierwszym

natomiast hoduje siê 3 mleczne krowy i 2 bukaty oraz 25 wiñ. Towarowoæ tego gospodarstwa wynosi 6,42

ESU, a drugiego  3,00 ESU. Ró¿nica

du¿a, prawda? I tylko to w³aciciel

tego drugiego mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o pomoc na poprawê gospo-

darowania, bo nie przekroczy³ progu
dochodowoci 4 ESU.

Wnioski mo¿na sk³adaæ w Biu-

rze Powiatowym ARiMR w Strzelcach Opolskich, a w bie¿¹cym roku
termin na wydanie decyzji wynosi

120 dni.

O p³atnoci obszarowe wniosko-

wa³o

2.217

r o l n i k ó w,

na

5.335

wszystkich w³acicieli u¿ytków rol-

nych w powiecie. A jak wspomnia³am wczeniej  oko³o tysi¹ca rolni-

ków z terenu powiatu strzeleckiego

mo¿e ubiegaæ siê o rodki z tego programu.  Warto to zrobiæ  mówi R.
Maj  bo zak³adam, ¿e wszyscy ci

wi¹¿¹ z w³asnym gospodarstwem

swoj¹ przysz³oæ. A skoro tak  to

nale¿y zrobiæ wszystko, by osi¹gaæ
jak najwy¿sze przychody.

ziemniaki. Dalej id¹ ró¿nice: w pierw-

mg.

Chcesz unikn¹æ kontroli PIP?
dok. ze str 1
swoboda dzia³alnoci gospodarczej

jest oczywicie zapewniona w usta-

wie, ale mo¿na j¹ prowadziæ w okre-

lonych ramach prawnych. Zak³ad

polskiej. O odpowied na pytanie,

czy w powiatowej komendzie PSP

równie¿ sprawdzane s¹ te doku-

menty, poprosi³am jej rzecznika

prasowego - Joannê Badowsk¹-

Ganeth.
-

Na dzieñ dzisiejszy w Komen-

dzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich

wszyscy stra¿acy posiadaj¹ co naj-

mniej rednie wykszta³cenie. Czêæ

funkcjonariuszy uzupe³nia³o je w trak-

cie zatrudnienia, a czêæ posiada³o ju¿

wykszta³cenie rednie lub wy¿sze
przy przyjmowaniu do pracy. Szcze-

gó³owa kontrola dokumentów zosta³a u nas przeprowadzona ju¿ przed
czterema laty, w 2001r. Sprawdzono

wiadectwa ukoñczenia szkó³ red-

nich oraz dyplomy wy¿szych uczelni. Nie stwierdzono wówczas ¿ad-

nych nieprawid³owoci, a tym bar-

dziej fa³szerstw. Od tego momentu

wykszta³cenie uzupe³ni³o 3 funkcjonariuszy, a do s³u¿by przyjêto 9 osób,

których dokumenty by³y na bie¿¹co
sprawdzane.

Ku przestrodze
W nocy z 13 na 14 lutego bie¿¹-

cego roku stra¿acy komendy Powia-

Samochodem

podró¿owa³o

dzo lisko, na ³uku drogi prawdopo-

-

Proponujemy przedsiêbiorcom

drzewo. S¹dz¹c po uderzeniu pojaz-

rzy zatrudniaj¹ choæby jednego pra-

cedur. Ka¿dy dostaje listê kontroln¹

nikowi nale¿y zapewniæ odpowied-

mator Ocena ryzyka zawodowego, na

konaæ pracodawców, ¿e inwestowa-

kowaæ zagro¿enia i nieprawid³owo-

nie w wiedzê i poprawê warunków

bhp przynosi okrelone i policzalne

w z³otówkach korzyci ekonomicz-

ne.
-

Przyk³ad z ostatnich dni. Koñ-

czy siê kontrola w jednej z najwiêk-

szych na Opolszczynie firm, w nie-

najlepszej sytuacji finansowej, za-

trudniaj¹cej ok. 700 osób. W minio-

podstawie których mo¿e zidentyfici wystêpuj¹ce w jego zak³adzie.

Dostêpny

jest

te¿

na

stronie

www.pip.gov.pl. Potem dajemy 6

miesiêcy na weryfikacjê listy we w³a-

du uderzenie by³o doæ mocne. Nastêpnie pojazd stan¹³ w p³omieniach.
Stra¿acy po przyjedzie na miejsce

temu na trasie Olszowa  Zalesie l.

/j.b./

ten stan rzeczy inspektorowi PIP,
który przeprowadza taki audyt. No

a potem  gdy wszystko jest w po-

miertelnego. Szef tego zak³adu do-

plom Pañstwowej Inspekcji Pracy.

rz¹dku  pracodawca otrzymuje Dy-

przedsiêbiorców
na

-

Pracodawca ocenia ryzyko we

PRAKTYCZNE

-

Musi t¹ wiedz¹ podzieliæ siê z

DOTYCZ¥CE

podsumowaniu kontroli stwierdzi³,

zgodnie z Kodeksem pracy. Ka¿dy z

ty spowodowane wypadkami kosz-

uczestniczyæ w ograniczaniu zagro-

-

wspó³dzia³aæ z kolegami. Wszyscy

tynuuje W. Bakalarz - policzenia kosz-

wszystkich zaistnia³ych zdarzeñ. I na
¿e po obliczeniach prze¿y³ szok: stra-

towa³y zak³ad 700 tysiêcy z³otych.

Tak naprawdê wszyscy uwa¿aj¹,

¿e to nie firma p³aci za wypadki i ich
skutki, tylko ZUS, wiêc nie ma siê

czym przejmowaæ. Tymczasem jest
inaczej, a koszty ubieg³orocznych

w³asnym zak³adzie i...

pracownikami. To jego obowi¹zek,

pracowników powinien aktywnie

¿eñ na swoim stanowisku pracy i

musz¹ myleæ o swoim bezpieczeñ-

stwie i warunkach pracy w ca³ym
zak³adzie.
-

Ile wypadków przy pracy zda-

wypadków przy pracy przekroczy-

rzy³o siê w powiecie strzeleckim

szkoleniach dla pracodawców poka-

-

³y 24 mld z³otych! Dlatego te¿ na

zujemy równie¿, jak liczyæ koszty. A

to siê przydaje, bo mo¿na zaoszczê-

dziæ. Sk³adki ubezpieczeniowe s¹

zró¿nicowane. Przy zwiêkszonej
wypadkowoci zak³ad mo¿e zostaæ

obci¹¿ony podwy¿szon¹ sk³adk¹. I
jak widaæ  zapotrzebowanie przed-

siêbiorców na wiedzê jest du¿e. Odby³y siê ju¿ w trzech powiatach

w ubieg³ym roku?

Na Opolszczynie zanotowali-

my 8 wypadków miertelnych przy

wypadki przy pracy to w³anie wypadki drogowe.

/mg/

dyspozycyjnoæ

·

wykszta³cenie zawod., dowiadczenie

OBS£UGA DZIURKARKI
(1 osoba)

STRZELCE OP.

SZWACZKA

SZCZEPANEK

FRYZJERKI

JEMIELNICA
·

wykszta³cenie kierunkowe,

DYLAKI,

·

wykszta³cenie min. zawodowe,

KRAPKOWICE

LENICA

·

manualnoæ, rozró¿nianie kolorów

MONTER WI¥ZEK

KIEROWNIK BUDOWY

STRZELCE OP.

·

upr. do nadzoru budowlanego

KIEROWNIK BUDÓW

STRZELCE OP.

·

wykszta³cenie rednie lub wy¿sze

RATOWNIK MEDYCZNY

STRZELCE OP.

· wykszta³cenie min. rednie medyczne
o kierunku ratownik medyczny

SPECJALISTA LINIOWY

STRZELCE OP.

· wykszta³cenie rednie/ wy¿sze;

DS. SIECI WI-FI

KRAPKOWICE

· pr. jazdy kat. B

(PRACA W TERENIE)
SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

·

wykszta³cenie min. rednie;

wykszta³cenie rednie rolnicze

TEREN CA£EGO
KRAJU

MAGAZYNIER

STRZELCE OP.

·

ELEKTRONIK

KRAPKOWICE

·

wiadectwo kwalifikacji E do 1Kv

KOLONOWSKIE

·

wykszta³cenie zawodowe

lub ogrodnicze;
· prawo jazdy kat. B mile widziane C

STOLARZ POMOCNIK

MECHANIK MASZYN

KRAPKOWICE
STRZELCE OP.

MECHANIK SAM.
CIÊ¯AROWYCH
- KIEROWCA KAT. C+E

KRAJ

ELEKTRYK SAM.

SUCHA

·

wiadectwo kwalifikacji

·

2 lata praktyki

· sta¿ pracy 5 lat

PRACOWNIK
TRANSPORTU

KRAPKOWICE

KIEROWCA KAT. C+E

KRAJ ZA GRANICA

·

uprawnienia na wózki o napêdzie gaz.

·

praktyka;

·

wiadectwo kwalifikacji;

MGR FARMACJI

STRZELCE OP.

·

wykszta³cenie wy¿sze

DIAGNOSTA SAM.

STRZELCE OP.

·

upr. diagnosty samochodowego

* WA¯NE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW *
No we we r s j e do k ume nt ó w w r a -

mach dzia³ania 2.3 SPO WKP

Informujemy, ¿e na stronach Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci

mentów przydatnych dla przedsiê-

biorców, którzy ubiegaj¹ siê o wsparcie

w

ramach

dzia³ania

2.3

SPO

WKP Wzrost konkurencyjnoci
ma³ych

i

rednich

przedsiê-

biorstw przez inwestycje.

Lista dokumentów dostêpna jest
na stronie:

www.parp.gov.pl/strukturalny2

Nabór wniosków w ramach
ZPORR Dzia³anie 3.4

(Mikroprzedsiêbiorstwa)
Og³oszono kolejne nabory wnio-

sków w ramach Dzia³ania 3.4 w
Województwie Opolskim.

Wnioski te mog¹ sk³adaæ mikro-

przedsiêbiorcy w ramach dwóch
nastêpuj¹cych terminów:

1. 1  22 kwietnia 2005
2. 1  22 sierpnia 2005

Miêdzywojewódzkie Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i Obrony

SPO  WKP

Cywilnej zaprasza do udzia³u w szkoleniu:

dzia³ania 2.1 i 2.3

4 marca 2005r. w godz. 10:00  15:00

ZPORR dzia³anie 3.4
Szkolenie odbêdzie siê
11 marca 2005

godz. 9:00  13:00
w Sali Narad Starostwa

ul. Jordanowskiej 2

globalnej coraz czêciej miertelne

·

STRZELCE OP.

WNIOSKÓW

Powiatowego w Strzelcach

kiego. Muszê przyznaæ, ¿e w skali

STRZELCE OP.

SZWACZKI (3 osoby)

WYPE£NIANIA

dowi kierowcy. A¿ trzy z nich mia³y
miejsce na terenie powiatu strzelec-

wykszta³cenie zawodowe lub rednie;

SZWACZKA

WARSZTATY

pracy, z czego 6 to wypadki drogowe, w których mieræ ponieli zawo-

·

W GASTRONOMII

opublikowano nowe wersje (z dnia 26

t ów poredni ch i bezporedni ch

sta³ od nas zadanie domowe  kon-

STRZELCE OP.
B£OTNICA STRZEL.

stycznia 2005) nastêpuj¹cych doku-

Zapraszamy

wykszta³cenie zawodowe lub rednie;

OBS£UGI KLIENTA

u¿yciu sprzêtu hydraulicznego roz-

nieszczêcie zdarzy³o siê ponad 3 lata

rednie kierunkowe

OSOBA DO

ciêli karoseriê, aby mo¿na by³o wy-

ci¹gn¹æ zwêglone cia³a ofiar. Podobne

·

·

STOKROTKA DUET

BARMANKA

zdarzenia ugasili po¿ar po czym przy

codawcy, którzy sami oceniaj¹ ju¿,

nym roku dosz³o do dwudziestukil-

ku wypadków przy pracy i jednego

nowanie nad kierownic¹ uderzyli w

snym zakresie. We wrzeniu ci pra-

¿e s¹ gotowi do audytu  zg³aszaj¹

STRZELCE OP.

MECHANIK SAM.

co mu siê ¿ywnie podoba. Kodeks

nie warunki pracy. Staramy siê prze-

KASJER - SPRZEDAWCA

STOLARZA

dwóch m³odych mê¿czyzn. By³o bar-

z konkretnymi pytaniami oraz infor-

STRZELCE OP.

chodzie osobowym. Zdawa³oby siê,

mali zg³oszenie o pal¹cym siê samo-

dobnie wpadli w polizg i trac¹c pa-

cownika najemnego. I temu pracow-

P R A C O D AW C Y:

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA

towej PSP w Strzelcach Op. otrzy-

na masówkê, ale muszê przyznaæ,

przyst¹pienie do odpowiednich pro-

PIELÊGNIARKI
SPRZEDAWCA

MONTER RUSZTOWAÑ

jeden p³on¹cy samochód, a jednak!

¿e mamy wziêcie.

OCZEKIWANIA

PRACY

SPRZEDAWCA

¿e to nic dziwnego przecie¿ gasili nie

leniach?

STANOWISKO

troli wiadectw potwierdzaj¹cych

WYMAGANIA

MIEJSCE

wykszta³cenie, i to w skali ogólno-

Opolszczyzny szkolenia i frekwen-

cja na nich stale ronie. Nie idziemy

tel. 462 18 10

s³a o prowadzonej w jednostkach

Co jeszcze omawia siê na szko-

pracy obowi¹zuje wszystkich, któ-

ul. Gogoliñska 2 a,

47-100 Strzelce Opolskie

Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej kon-

-

pracy, nawet najmniejszy, to nie fol-

wark, gdzie w³aciciel mo¿e robiæ to,

POWIATOWY URZ¥D PRACY

W po³owie lutego prasa donio-

dok. ze str 1

Kto mo¿e z tej

OFERTY PRACY

Opolskich przy

Spotkanie poprowadz¹
przedstawiciele Regionalnej
Instytucji Finansuj¹cej

we Wroc³awiu przy ul. Powstañców Warszawy 1, sala 1002

Program Szkolenia
1.

2.
3.
4.

FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM

Modelowanie profilu wnioskodawcy w dzia³aniu WKP 2.3  elementy pod-

nosz¹ce szanse pozyskania dotacji.

Istotne zagadnienia wniosku i biznes planu dzia³ania WKP 2.3 dla wybranej

bran¿y.

Elementy decyduj¹ce o szansach uzyskania wsparcia i opracowanie biznes

planu dla dzia³ania ZPORR 3.4.

Kluczowe czynniki sukcesu procesu aplikowania o dotacje oraz koñcowego

rozliczania projektu.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli ma³ych i rednich przedsiê-

biorstw, którzy chcieliby skorzystaæ z dofinansowania swojej dzia³alnoci ze

rodków unijnych.

Zajêcia poprowadzi zespó³ dowiadczonych specjalistów doradców ds. pro-

jektów Unii Europejskiej.

