3

POWIAT STR Z E LE C K I

Inwestycje w mikroprzedsiêbiorstwach
20 lutego br. w sali narad Strzeleckiego Starostwa odby³o siê spotkanie
informacyjne na temat poddzia³añ skierowanych do przedsiêbiorców, tj. 1.1.2
Inwestycje w mikroprzedsiêbiorstwach w tym mo¿liwoci wsparcia
osób fizycznych planuj¹cych otwarcie dzia³alnoci gospodarczej, 1.3.2
Inwestycje w innowacje w przedsiêbiorstwach oraz 1.4.1 Wsparcie us³ug
turystycznych i rekreacyjno  sportowych wiadczonych przez przedsiêbiorstwa. Pracownicy Opolskiego
Centrum Rozwoju Gospodarki poinformowali równie¿ o praktycznych
aspektach pisania wniosków oraz najczêciej pope³nianych b³êdach. Ponadto
przedstawiciel Fundacji Rozwoju l¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych zaprezentowa³ mo¿liwoci
wsparcia w ramach programów krajo-

STANOWISKO

wych, w szczególnoci w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Zainteresowanie wród
lokalnych przedsiêbiorców by³o spo-

re, zw³aszcza, ¿e najbli¿szy planowany nabór wniosków w ramach poddzia³ania 1.1.2. ma odbyæ sie siê w
dniach 23.03  03.04.2009.

lê zagro¿eñ oraz okrelaæ sposoby i
ich likwidacji.
Tematyka szkoleñ bêdzie obejmowaæ m.in.
* wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym nowelizacjê przepisów
Kodeksu pracy
* ocenê ryzyka zawodowego w zak³adach pracy  analizowanie i dokumentowanie warunków pracy,
* uwarunkowania dot. wyposa¿enia i modernizacji obiektów oraz parku maszynowego,
* legalnoæ zatrudnienia i konsekwencje dla pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niezgodnie z przepisami prawa
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Szczegó³owe informacje
mo¿na uzyskaæ w Okrêgowym
Inspektoracie Pracy w Opolu
pod numerami telefonów:
077 47 00 907 lub 077 47 00 900.
PRACODAWCO!
NIE CZEKAJ NA KONTROLÊ 
SKORZYSTAJ Z BEZP£ATNEGO SZKOLENIA I ZDOB¥D
DYPLOM PIP!

Szkolenie odbêdzie siê 8 kwietnia 2009r. (roda) w sali narad
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich o godzinie 10.00.
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OPERATOR POMPY
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MECHANIK SAM.
ROBOTNIK BUD.
-MURARZ-MALARZ
-TAPECIARZ
KONSTRUKTOR CZÊCI
MASZYN

Oprawê artystyczn¹ zapewnili
uczniowie Szko³y Muzycznej I i II
stopnia z Opola. Podczas Gali rozpoczêto akcjê charytatywn¹ Dodajmy dzieciom skrzyde³, której celem
jest wsparcie uzdolnionej m³odzie¿y
z biednych rodowisk. Izba Gospodarcza l¹sk objê³a patronat nad t¹
akcj¹, która bêdzie trwa³a do 5 czerwca 2009 roku.

Enterprise Europe Network w Opolu przy Stowarzyszeniu Promocja Przedsiêbiorczoci
wraz z Opolskim Centrum rozwoju Gospodarki
oraz Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹ z Bayreuth / Niemcy
zaprasza do uczestnictwa
w Miêdzynarodowej Gie³dzie Kooperacyjnejfirm sektora MMP
która odbywaæ siê bêdzie w ramach Europejskich Dni Przedsiêbiorczoci
w Górnej Frankonii w dniach 7-8 maj 2009.
Tematyka forum poruszaæ bêdzie m. in. Kwestie zwi¹zane z zasadami prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w
Rumunii oraz kooperacji z tym krajem. Impreza ma dofinansowanie Unii Europejskiej oraz IHK Bayreuth. Przedsiêbiorcy z Polski uczestnicz¹cy w Gie³dzie Forum nie ponosz¹ w zwi¹zku z tym ¿adnych kosztów op³aty administracyjnej. Kosztem uczestników bêdzie dojazd oraz zakwaterowanie na miejscu, chocia¿ równie¿ w przypadku transportu podjête zosta³y starania o uzyskanie dofinansowania na wyjazd grupowy.
Z ramienia województwa opolskiego organizacj¹ i obs³ug¹ zajmuj¹ siê OCRG oraz Enterprise Europe Network w
Opolu.
W celu uczestnictwa - kontakt: een@spp.opole.pl; r.kulig@ocrg.opolskie.pl
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wykszta³cenie rednie
prawo jazdy kat.B
obs³uga komputera
wykszta³cenie wy¿sze
b¹d rednie
- znajomoæ produktów
bankowych
- obs³uga komputera
- wykszta³cenie min.
rednie
- 2 lata sta¿u pracy
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjnoæ
- wykszta³cenie wy¿sze
kierunkowe
- dowiadczenie
- wykszta³cenie
techniczne
- dowiadczenie
- uprawnienia SEP do
1 kV
- wiadectwo
kwalifikacyjne E
- wykszta³cenie min.
handlowe
- obs³uga komputera
- mile widziana
znajomoæ bran¿y
motoryzacyjnej
-
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DIAGNOSTA SAM.
NA STACJÊ KONTROLI
POJAZDÓW
MECHANIK SAM.

Patronat nad Gal¹ objêli : Marsza³ek Województwa Opolskiego 
Józef Sebesta oraz Prezydent Miasta Opola  Ryszard Zembaczyñski, natomiast patronami medialnymi byli : TVP Opole, Radio Opole,
NTO oraz Zespó³ Producencki Pro
Futura. Wspó³organizatorem Gali
by³ Punkt Informacyjny Europe Direct.
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Na uczestników programu czekaj¹
dyplomy Pañstwowej Inspekcji Pracy.

PAMAS  wród najlepszych

Kolejna edycja konkursu na Firmê Roku zakoñczy³a siê Gal¹ Biznesu, 21 lutego w Filharmonii Opolskiej. Na uroczystoci wrêczono statuetki i wyró¿nienia dla najprê¿niej
dzia³aj¹cych w 2008 roku firm  bêd¹cych cz³onkami Izby Gospodarczej
l¹sk.
Jak zwykle kapitu³a konkursu
wybiera³a najlepsze firmy w kilku kategoriach: Eksport, Inwestycje, Produkt, Us³ugi i Junior Biznesu.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e w
gronie najlepszych nie zabrak³o laureata z powiatu strzeleckiego. W kategorii Produkt wyró¿nienie otrzyma³a firma PAMAS Piotr Matyszok
& Synowie, Zak³ad Przetwórstwa
Miêsnego Producent Salami z Kolonowskiego. W imieniu rodzinnej firmy
wyró¿nienie odbiera³ Piotr Matyszok
 g³owa rodu.
Podczas uroczystej Gali nadano
specjalne wyró¿nienie dla Konsorcjum Producentów Ko³ocza l¹skiego za inicjatywê utworzenia konsorcjum promuj¹cego produkt regionalny w kraju i zagranic¹.

POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

Szkolenie PIP dla pracodawców

Okrêgowy Inspektorat Pracy w
Opolu po raz kolejny rozpoczyna akcjê promocyjn¹ Przestrzeganie prawa pracy w ma³ych zak³adach. Propozycja skierowana jest do pracodawców z zak³adów produkcyjnych i us³ugowych zatrudniaj¹cych do 9 pracowników. W tym roku grupa ta rozszerzona zostanie o pracodawców zatrudniaj¹cych od 10 do 20 pracowników,
którzysamodzielnie wykonuj¹ zadania
s³u¿by bhp w swoich zak³adach pracy.
Pracodawcy uczestnicz¹cy w
szkoleniach otrzymaj¹ materia³y (broszury), przygotowane przez specjalistów PIP: listê kontroln¹ z komentarzem oraz poradnik Ocena ryzyka zawodowego w piêciu krokach, za pomoc¹ których bêd¹ mogli samodzielnie identyfikowaæ wystêpuj¹ce w zak³adzie nieprawid³owoci, oceniaæ ska-

OFERTY PRACY

- wykszt. kierunkowe
- dowiadczenie mile
widziane
STANISZCZE WLK. - wykszta³cenie
zawodowe kierunkowe
- dowiadczenie
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
+ OKOLICE

- wymagane dowiadczenie

STRZELCE OP.
+ OKOLICE
OLSZOWA
KRAPKOWICE
STRZELCE OP.
LENICA
WG ZLECEÑ
ZAWADZKIE

MAGAZYNIER

ZAWADZKIE

PRACOWNIK PROD.
FOTOGRAF
 GRAFIK KOMP.

OLSZOWA
WG ZLECEÑ

MUZYK

WG ZLECEÑ

KRAWCOWA
KRAWCOWA

SZCZEPANEK
K. - KOLE

- uprawnienia operatora
pompy do betonu
- prawo jazdy kat C
- wykszta³cenie rednie
- uprawnienia do
rejestracji pojazdów
- wykszta³cenie
zawodowe
- wykszta³cenie min.
zawodowe mechaniczne
- prawo jazdy kat. B,T
- mile widziane
dowiadczenie
- min. rednie techniczne
- sta¿ pracy w biurze
konstruktorskim
- wykszta³cenie min.
rednie techniczne
- min. dwuletni sta¿ pracy
- obs³uga komputera
- znajomoæ programów
do obróbki zdjêæ
- prawo jazdy kat.B
- wykszta³cenie min.
rednie
- umiejêtnoæ gry na
akordeonie i saksofonie
- dowiadczenie
- wykszta³cenie
kierunkowe zawodowe
- dowiadczenie

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI

NA TERENIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
NA ROK SZKOLNY 2009/2010
Szanowni Rodzice!
Publiczne przedszkola Gminy Strzelce Opolskie dokonuj¹ zapisów dzieci do
przedszkoli na przysz³y rok szkolny.
1) Druki kart zg³oszeñ dziecka do przedszkola s¹ do pobrania w danej placówce przedszkolnej.
2) Podanie o przyjêcie dziecka nale¿y zg³aszaæ tylko do jednego przedszkola.
3) Termin sk³adania dok³adnie wype³nionych kart up³ywa z dniem 31 marca
2009 roku.
***
Informacji dodatkowych udzielaj¹ dyrektorzy przedszkoli publicznych z terenu gminy Strzelce Opolskie oraz Gminny Zarz¹d Owiaty i Wychowania
w Strzelcach Opolskich. Pe³ny tekst og³oszenia znajduje siê na stronie 7

