
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:

KONSULTANT STRZELCE OP. - wykszt. min. �rednie
DS. OBS£UGI KLIENTA   (mile widziani studenci);

- obs³uga komputera;
- poprawna dykcja

PREZENTER CA£Y KRAJ - wykszta³cenie �rednie,
- NEGOCJATOR-   2 letni sta¿ pracy, prawo

  jazdy kat.B,
REFERENT STRZELCE OP. - wykszt. co najmniej
DS.ADMINISTARCJI   �rednie; preferowane

  wy¿sze z zakresu
  administracji;
- obs³uga komputera;
- obs³uga urz¹dzeñ
  biurowych;
- znajomo�æ przynajmniej
  jednego jêzyka obcego;

KSIÊGOWA STRZELCE OP. - do�wiadczenie w pe³nej
1/2 ETATU   ksiêgowo�ci;
PIEKARZ ZAWADZKIE - wykszt. kierunkowe;

- do�wiadczenie
KIEROWCA AUTOBUSU UJAZD - wymagane prawo jazdy

� KAMIEÑ �L¥SKI;   kat. D
STRZELCE OP. - �wiadectwo kwalifikacji
-ZAWADZKIE   na przewóz osób

FRYZJERKA UJAZD _
PILARZ KRO�NICA - upr. pilarza
SUWNICOWY ZAWADZKIE - wykszta³cenie zawodwe;

- upr. suwnicowego
SPRZEDAWCA - KASJER ZAWADZKIE - obs³uga kasy fiskalnej
ROBOTNIK BUD. WG. ZLECEÑ - do�wiadczenie
-MUARZ-
MALARZ - TAPECIARZ
DIAGNOSTA ZAWADZKIE - uprawnienia diagnosty;
lub lub

- wykszt. �r. kierunkowe;
MECHANIK SAM. - 4 letni sta¿ pracy

jako mechanik sam.
MAGAZYNIER STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodwe

�Partnerstwo na rzecz zatrudnie-
nia. Portal Strzeleckiego Przedsiêbior-
cy� to projekt PUP w Strzelcach
Opolskich, który otrzyma³ dofinan-
sowanie ze �rodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Projekt ten bêdzie realizowany od 1
lutego 2009 r. do 31 stycznia 2010 r.
w partnerstwie z warszawsk¹ firm¹
CTC Polska sp. z o.o.

Jego celem jest zwiêkszenie ak-
tywno�ci i wspólnego zaanga¿owania
przedsiêbiorców oraz innych podmio-
tów rynku pracy w prognozowanie
zmian zachodz¹cych na strzeleckim
rynku pracy.

Jednym z rezultatów projektu bê-
dzie portal internetowy stanowi¹cy
platformê komunikacji strzeleckich
firm i innych podmiotów oraz formê
promocji lokalnych us³ug w kraju i za
granic¹. Portal przyczyni siê tak¿e do
poprawy jako�ci monitorowania ryn-
ku pracy poprzez pozyskiwanie in-
formacji dotycz¹cych planów szko-
leniowych i zatrudnieniowych firm.
Strona internetowa zawieraæ bê-
dzie m.in.:

Przedsiêbiorcy � ³¹czcie siê!
* samodzielnie zarz¹dzan¹ przez

firmy bazê przedsiêbiorstw (in-
ternetowe wizytówki firm),

* aktualno�ci gospodarcze i porady
ekspertów,

* bazê teleadresow¹ instytucji i urzê-
dów,

* kalendarium szkoleniowe,
* galeriê lokalnych produktów,
* mapê aktywno�ci gospodarczej

(tereny i oferty inwestycyjne
gmin),

* forum dyskusyjne i bazê og³o-
szeñ,

* poradniki dot. prowadzenia dzia-
³alno�ci gospodarczej, pozyski-
wania funduszy unijnych i wiele
innych.
Aby projekt i jego za³o¿enia zo-

sta³y w pe³ni zrealizowane, koniecz-
na jest wspó³praca w tym przedsiê-
wziêciu lokalnych pracodawców, sa-
morz¹dów i innych instytucji rynku
pracy. Projekt ten ma zapocz¹tkowaæ
zawi¹zanie lokalnego partnerstwa o
wspó³pracy.

Serdecznie zapraszamy naszych
przedsiêbiorców oraz firmy do przy-

³¹czenia siê do opisanej inicjatywy.
Formalne przyst¹pienie do partner-
stwa nast¹pi w trakcie inauguracyjnej
konferencji.

Projekt przewiduje tak¿e cykl
warsztatów dotycz¹cych m.in. pro-
gnozowania zmian gospodarczych w
powiecie, rozwoju firm a tak¿e oceny
koncepcji portalu internetowego i
uzgodnienie jego ostatecznej wersji i
sposobu funkcjonowania.

Zainteresowanych udzia³em w
projekcie prosimy o wype³nienie de-
klaracji uczestnictwa, która jest do-
stêpna na stronie internetowej
www.pup-strzelce.pl, b¹d� w poko-
ju nr 3 Powiatowego Urzêdu Pracy i
przes³anie jej na adres Powiatowego
Urzêdu Pracy w Strzelcach Op, ul.
Gogoliñska 2a do dnia 16 stycznia
2009 roku. W razie jakichkolwiek
pytañ prosimy o kontakt pod nume-
rem telefonu: 077 4621809 - Roman
Kus lub 077 4621805 - Dorota Kozo-
³up i Izabela Koss.

Serdecznie zapraszamy do
wspó³pracy!

Przysz³a zima

Taka temperatura widoczna by³a 5
stycznia na dworcu PKS w Strzelcach
o godz. 7.40. Tego samego dnia drogi
w powiecie �zasypa³o na bia³o�, co
widaæ na zamieszczonym obok zdjê-
ciu drogi prowadz¹cej z Ligoty Dol-
nej do Ligoty Górnej. Tego samego
dnia na dobre rozpoczê³a siê powiato-
wa akcja zimowego utrzymania dróg -
szerzej piszemy o niej na str. 10

Jak mo¿na rozpromieniæ twarze ma³ych pacjentów oddzia³u dzieciêcego Rejo-
nowego Szpitala w Strzelcach Opolskich w pochmurny, grudniowy dzieñ? Po�wiêca-
j¹c im troszkê swojego wolnego czasu, chêci i dobrej woli, dodaj¹c szczyptê dobrego
humoru, odrobinê ¿yczliwo�ci i nieco sympatii mo¿liwy jest pe³en sukces.
17. grudnia 2008 roku uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach
Opolskich odwiedzili naszych milusiñskich w ramach �wi¹tecznej Akcji Charyta-
tywnej.  W projekcie wziê³a udzia³ pierwsza klasa Zasadniczej Szko³y Zawodowej w
zawodzie sprzedawca oraz trzecia klasa a Technikum Ekonomicznego. Nad przebie-
giem akcji czuwa³y nauczycielki jêzyków obcych Justyna Gliniak i  Karolina Wró-
bel.

W czasie trzech tygodni trwania akcji zgromadzono 262,60 z³. Zebrane fundu-
sze przeznaczono na za-
kup s³odyczy, owoców i pi-
saków, wchodz¹cych w
sk³ad paczek. Jedena�cie
uczennic odwiedzi³o pocie-
chy wrêczaj¹c im paczki w
�wietlicy oddzia³owej. Czas
up³yn¹³ nam na wspólnej
rozmowie, zabawie oraz
czytaniu bajek. Dzieci po-
cz¹tkowo nie�mia³o zare-
agowa³y na odwiedziny,
jednak¿e ju¿ po krótkim
czasie opowiada³y nam o
swoich zainteresowaniach.
Niektóre z nich zdradzi³y
nam, co chcia³yby znale�æ
pod choink¹. Widok
u�miechniêtych twarzy i
roziskrzone oczy dzieci
by³y dla nas najlepsz¹ na-
grod¹.
To wprawdzie dopiero dru-
gie odwiedziny na oddziale
dzieciêcym, ale zapewnia-
my, ¿e nie bêd¹ ostatnie.

Justyna Gliniak

�wi¹teczna akcja
Od pocz¹tku grudnia uczestniczyæ
mo¿na w zajêciach �wietlicy �rodowi-
skowej z elementami socjoterapii. Mie-
�ci siê ona w budynku szko³y podsta-
wowej w Kolonowskiem, obok Biblio-
teki Miejskiej. Obecnie pracuje we
wtorki w godzinach 15-18 oraz w �rody
i czwartki od 16 do 18, choæ w niedale-
kiej przysz³o�ci bêdzie j¹ mo¿na od-
wiedzaæ codziennie.
Oferta �wietlicy, wyposa¿onej m. in.
w stanowiska komputerowe, skierowa-
na jest do dzieci i m³odzie¿y w wieku
7-16 lat, zamieszkuj¹cych teren gmi-
ny. Podczas zajêæ, prowadzonych
przez dwie sympatyczne panie, mgr
Dorotê Leja oraz mgr Aleksandrê Mo-
rawiec, mo¿na liczyæ na pomoc w od-
rabianiu zadañ domowych, uczestni-
czyæ w ró¿nego rodzaju zajêciach pla-
stycznych czy teatralnych. Ponadto na
dzieci i m³odzie¿ czeka zawsze ciep³y
napój i drobna przek¹ska. Aktualnie
�wietlica wspó³organizuje bal karnawa-
³owy, który odbêdzie siê w Stanisz-
czach Wielkich.
- �wietlica istnieje dopiero od miesi¹-
ca, wiêc ocenianie jej dzia³alno�ci jest
trudne � mówi Aleksandra Morawiec.
� Cieszy fakt, ¿e zainteresowanie ni¹
jest coraz wiêksze. Pocz¹tkowo w za-
jêciach uczestniczy³y 3-4 osoby, obec-
nie jest przynajmniej dziesiêæ � doda-
je. � Jest pora zimowa, wiêc nie za bar-
dzo mamy mo¿liwo�æ organizowania
wyj�æ, ale kiedy tylko zrobi siê cie-

�WIETLICA  JU¯  DZIA£A!

plej, na pewno z tego skorzystamy.
Plany w ka¿dym razie mamy wielkie
� stwierdza z u�miechem.
�wietlica tego samego typu funkcjo-
nuje przy PSP Staniszcze Wielkie �
Kolonowskie 3 w Fosowskiem ju¿
drugi rok. Czynna jest w poniedzia³-
ki, wtorki i �rody w godzinach 15-17,
a prowadzona przez p. Sylwiê Ni-
wergol oraz p. El¿bietê Leja. Bogaty
zestaw gier towarzyskich, telewizor
oraz odtwarzacz DVD urozmaicaj¹

czas w niej spêdzony nawet tym naj-
bardziej wymagaj¹cym. �wietlica dys-
ponuje ponadto bogato wyposa¿onym
zapleczem kuchennym, w zwi¹zku z
czym podczas zajêæ istnieje mo¿liwo�æ
gotowania i pieczenia � oczywi�cie
pod czujnym okiem opiekunek.
Zapraszamy do czêstych odwiedzin
w obu �wietlicach, tym bardziej, ¿e
daj¹ one mo¿liwo�æ unikniêcia nudy
w d³ugie, zimowe wieczory.

SPROSTOWANIE
Nawi¹zuj¹c do artyku³u �Minister nagrodzi³ zawadczañsk¹ pomoc spo³eczn¹�
(Krajobrazy Zawadzkiego, grudzieñ 2008r.) o�wiadczamy, i¿ wszelkie dzia³a-
nia Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym SIEDLI-
SKO s¹ inspirowane wy³¹cznie przez cz³onków tej organizacji (rodziców, opie-
kunów, nauczycieli osób niepe³nosprawnych). �Siedlisko� to organizacja w
pe³ni niezale¿na, która funkcjonuje dziêki grupie  zaanga¿owanych ludzi, reali-
zuj¹cych spo³ecznie szereg przedsiêwziêæ podnosz¹cych jako�æ funkcjonowa-
nia osób niepe³nosprawnych.              Zarz¹d �Siedliska�


