
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:

DORADCA KLIENTA STRZELCE OP. - wykszt. min. �rednie
- znajomo�æ obs³ugi komp.

SPECJALISTA DS. STRZELCE OP. + - wykszta³cenie min.
SPRZEDA¯Y OKOLICA   �rednie
PROD. FINANSOWYCH - o�wiad. o niekaralno�ci
KONSUL. DO SPRAW STRZELCE OP. - wykszt. min. �rednie
OBS£UGI KLIENTA - obs³uga komputera
PREZENTER HAND. CA£Y KRAJ - wykszt. min. �rednie
- NEGOCJATOR - do�wiad. w sprzeda¿y

- prawo jazdy kat. B
SPRZEDAWCA STRZELCE OP.
KELNER / KELNERKA STRZELCE OP. - wykszt. min. podstawowe
KELNER / KELNERKA STRZELCE OP. - wykszt. min. �rednie

- do�wiadczenie
- komunikatywna
  znajomo�æ j.niemieckiego

KUCHARZ ZAWADZKIE - wykszta³cenie
  zawodowe lub �rednie
- do�wiadczenie

KUCHARZ STRZELCE OP. - mile widziane
  wykszt. kierunkowe
- do�wiadczenie
- dyspozycyjno�æ

POMOC KUCHENNA STRZELCE OP. - do�wiad. min. 3 lata
KIEROWCA AUTOBUSU UJAZD - prawo jazdy kat.D

- uprawnienia na przewóz
  osób

KIEROWCA C+E TRANS. KRAJOWY - do�wiadczenie
- uprawnienie na przewóz
  rzeczy

OPERATOR KOPARKO WG ZLECEÑ - mile widziane
- £ADOWARKI   do�wiadczenie
OPERATOR POMPY WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
DO BETONU
TAPICER STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.

  zawodowe
- do�wiadczenie

STOLARZ STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe
MISTRZ STOLARSKI STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe
MAGAZYNIER KRAPKOWICE - mile widziane

  wykszta³cenie zawodowe
MECHANIK KRAPKOWICE - wykszta³cenie
/ UTRZYMANIE RUCHU   min. zawodowe
MONTER WI¥ZEK KRAPKOWICE - wykszt. min. zawodowe
OPERATOR MASZYN KRAPKOWICE - wykszt. min. zawodowe
OPERATOR MASZYN DYLAKI - wykszt. min. zawodowe
HYDRAULIK STRZELCE OP. - 2 lata do�wiadczenia
WIERTACZ WG ZLECEÑ - min. 2 lata do�wiadczenia
Z UPRAWNIENIAMI
NA WYKONYWANIE
ODWIERTÓW PIO
PRAC. PRODUKCJI SZYMISZÓW

Na podstawie art. 24a ust. 4 i
5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027 z pó�niejszymi zmia-
nami ) Starosta Strzelecki infor-
muje, ¿e w lokalu Starostwa Po-
wiatowego w Strzelcach Opol-
skich, w terminie od 09.11.2009
do  30.11.2009 , w godzinach od
8.00 do 14.00, zostanie wy³o¿o-
ny do wgl¹du osób zainteresowa-
nych operat opisowo-kartogra-
ficzny ewidencji gruntów i budyn-
ków dla terenów wiejskich gminy
Zawadzkie.

Dokumentacja tego projektu,
sk³adaj¹ca siê z:
� rejestru gruntów,
� rejestru budynków,
� rejestru lokali,
� kartotek budynków,
� kartotek lokali,
� mapy ewidencyjnej,
opracowana zosta³a na podstawie
art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 usta-
wy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze
zm.) oraz przepisów rozporz¹-
dzenia Ministra Rozwoju Regio-
nalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewiden-
cji gruntów i budynków (Dz. U.
Nr 38, poz. 454).

Wszyscy zainteresowani
maj¹ prawo zapoznaæ siê w po-
danym terminie z ww. dokumen-
tacj¹, uzyskaæ niezbêdne wyja-
�nienia i zg³osiæ do protoko³u
ewentualne uwagi w tej sprawie.
Skorzystanie z tego prawa le¿y
w interesie zainteresowanych,
aby na tym etapie postêpowania
zwi¹zanego z za³o¿eniem ewiden-
cji budynków, oraz modernizacj¹
ewidencji gruntów ujawniæ ewen-
tualne b³êdy i nieprawid³owo�ci.

Niestawienie siê w terminie i
miejscu okre�lonym w niniejszej
informacji nie stanowi przeszko-
dy do prowadzenia dalszych eta-
pów postêpowania.

ZAWIADOMIENIE

Projekt finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Bud¿etu Pañstwa

Lokalny Punkt Informacyjny
w Strzelcach Opolskich

Bezp³atne informacje o mo¿liwo�ci uzyskania wsparcia ze
�rodków Unii Europejskiej.
Starostwo Powiatowe, Ul. Jordanowska 2, pokój nr 7, 47-100 Strzelce Opol-
skie, Tel. (077) 44 01 705, e-mail: pcieg@powiatstrzelecki.pl

Godziny otwarcia:
poniedzia³ek 8:00-16:00, wtorek-pi¹tek 7.30 -15.30

FUNDUSZE  UNIJNE  S¥  NA  WYCI¥GNIÊCIE  RÊKI !!!

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013

�inwestujemy w Twoj¹ przysz³o�æ�
Baza dydaktyczna Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opol-
skich zmodernizowana
We wrze�niu 2009 roku Powiat Strzelecki zakoñczy³ roboty budowlane zwi¹-
zane z realizacj¹ zadania inwestycyjnego wspó³finansowanego ze �rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:

�Modernizacja bazy dydaktycznej Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1
w Strzelcach Opolskich�

 w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,
Poddzia³anie 5.1.1 �Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej� .
Ca³kowita warto�æ projektu: 1 909 231,71 z³
z czego dofinansowanie wynios³o 1 607 359,40 z³.
W dniu 26 lutego 2009 roku zosta³a podpisana umowa o dofinansowanie pro-
jektu, którego przedmiotem by³o stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej
na miarê XXI wieku z nieu¿ywanej czê�ci pomieszczeñ pomocniczych warsz-
tatów szkolnych w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich.
Dziêki modernizacji powsta³o 9 nowych pracowni, z czego 4 zosta³y wyposa-
¿one w nowoczesny sprzêt, tj. pracownia mechatroniki, pracownia elektroniki,
pracownia gastronomii oraz pracownia obs³ugi turystycznej. £¹cznie zakupio-
no 603 elementy wyposa¿enia.
W ramach projektu dokonano równie¿ termomodernizacji budynku, poprzez
docieplenie �cian zewnêtrznych, wymianê okien, modernizacjê sieci CO w obiek-
cie. Zmodernizowana baza dydaktyczna pos³u¿y obecnym i przysz³ym uczniom
w podnoszeniu swoich kwalifikacji i dostosowaniu umiejêtno�ci do potrzeb
rynku pracy

Od pi¹tku 30 pa�dziernika od go-
dziny 14. do 1 listopada do godziny
24. trwa³a policyjna akcja �Znicz�. Na
terenie powiatu strzeleckiego nad bez-
pieczeñstwem w rejonach cmentarzy,
na drogach dojazdowych oraz na g³ów-
nych ci¹gach komunikacyjnych czu-
wa³o 74 policjantów.

W trakcie trwania akcji dosz³o do
piêciu kolizji, zatrzymano dwóch nie-
trze�wych kierowców, 8 dowodów re-
jestracyjnych i 1 prawo jazdy. Nato-
miast w okresie od 26 pa�dziernika
do 1 listopada funkcjonariusze Komen-
dy Powiatowej Policji w Strzelcach
Opolskich zatrzymali 6 nietrze�wych
kieruj¹cych pojazdami na drogach po-
wiatu. �Rekordzist¹� okaza³ siê 43-
latek, którego 27 pa�dziernika w Je-
mielnicy zatrzymali policjanci, pro-
wadzi³ on rower maj¹c 2,94 promila.
Policjantom zg³oszone by³y równie¿
dwa wypadki drogowe: w Jemielnicy
31 pa�dziernika br., gdy 54-letni
mieszkaniec gminy wyje¿d¿aj¹c z dro-
gi podporz¹dkowanej nie ust¹pi³
pierwszeñstwa przejazdu i zderzy³ siê
z samochodem osobowym marki

Audi. Z obra¿eniami cia³a rowerzysta
zosta³ przewieziony do szpitala.

1 listopada br., przed po³udniem
51-letni mieszkaniec powiatu strze-
leckiego kieruj¹c samochodem osobo-
wym marki Deawoo Lanos  w War-
m¹towicach zjecha³ na lew¹ stronê
drogi i uderzy³ w przydro¿ne drze-
wo. Zarówno kierowca, jak i trójka
pasa¿erów odnie�li obra¿enia cia³a i
zostali przewiezieni do szpitala.
Prawdopodobn¹ przyczyn¹ zdarze-
nia by³ atak epilepsji kierowcy.

W pi¹tkowe popo³udnie policji
zg³oszono zaginiêcie mieszkañca Gro-
dziska chorego na schizofreniê. W po-
szukiwaniach od pi¹tku uczestniczy-
³o ponad 40 policjantów z KPP Strzel-
ce Opolskie oraz KP Ozimek wraz z
2 psami s³u¿bowymi oraz stra¿acy -
ochotnicy z Grodziska, Kad³uba i
Rozmierzy. Mê¿czyzna zosta³ za-
uwa¿ony w godzinach popo³udnio-
wych w sobotê 31.10. przez miesz-
kañców na trasie Spórok - Krasiejów.
Obecnie przebywa w szpitalu przy
ulicy Wodoci¹gowej w Opolu.

Podsumowanie akcji
�Znicz�

Pracownia gastronomiczna

Realizatorem projektu by³ Powiat Strzelecki

Pracownia mechatroniki

Strzelecki PKS, który z pocz¹t-
kiem wrze�nia br. zlikwidowa³ trzy
popo³udniowe kursy, w kierunku
Prudnika, Centawy i B³otnicy, zde-
cydowa³ siê na ich przywrócenie od
pocz¹tku listopada po protestach
szkó³.

Poinformowa³ równie¿, ¿e czyni
to wy³¹cznie tytu³em próby:
�Wychodz¹c naprzeciw Waszym
oczekiwaniom Przedsiêbiorstwo Ko-
munikacji Samochodowej w Strzelcach
Opolskich Spó³ka Akcyjna z dniem
02.11.2009 r. przywróci zlikwidowa-
ne kursy tytu³em próby:
1. Strzelce Opolskie � Prudnik
przez Krapkowice z godz. 16:30
2. Strzelce Opolskie � Centawa
przez B³otnicê z godz. 16:30
3. Strzelce Opolskie � Le�nica
przez Zalesie z godz. 16:40.

Jednocze�nie oczekujemy, by
wskazaæ w jakie dni tygodnia nale¿a-
³oby uruchomiæ zlikwidowane po³¹-
czenia, gdy¿ pozwoli to zmniejszyæ
nasze straty spowodowane utrzyma-
niem nierentownych kursów� - napi-
sano w pi�mie.

Niektóre
kursy PKS

wracaj¹


