
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:

PRACOWNIK BIUROWY PIOTRÓWKA - wykszt. min. �rednie
DYSPOZYTOR PIOTRÓWKA - wykszt. wy¿sze

- bieg³a znajomo�æ
  j. niemieckiego,
  j. angielskiego

ZASTÊPCA KIEROWNIKA KOLONOWSKIE - wykszt. min. �rednie
SKLEPU - mile widziane do�wiad.

  w handlu
- dobra obs³uga komputera

KIEROWNIK SKLEPU KOLONOWSKIE - min. �rednie
- mile widziane do�wiad.
  w handlu
- dobra obs³uga komputera

PRZEDSTAWICIEL WOJ. OPOLSKIE, - do�wiadczenie, praktyka
HANDLOWY  �L¥SKIE,

DOLNO�L¥SKIE
SPRZEDAWCA IZBICKO - mile widziane do�wiad.
SPRZEDAWCA
MAGAZYNIER ART.
WYKOÑCZENIA
WNÊTRZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie

- obs³uga komputera
- komunikatywno�æ

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
- mile widziana obs³uga
  kasy fiskalnej

KELNER STRZELCE OP. - znajomo�æ
  j. niemieckiego w mowie

KUCHARZ JEMIELNICA - do�wiadczenie
KUCHARZ GÓRA �W. ANNY - wykszt. kierunkowe

- do�wiad. mile widziane
KUCHARZ STRZELCE OP. - do�wiadczenie, praktyka
KIEROWCA AUTOBUSU STRZELCE OP. - prawo jazdy kat. D

- uprawnienia na przewóz
  osób

KIEROWCA KAT. C STRZELCE OP. - prawo jazdy kat. C
KIEROWCA C+E POLSKA-NIEMCY - prawo jazdy kat. C+E
OPERATOR SPRZÊTU
BUDOWLANEGO
(£ADOWARKO KOPARKI) KOLONOWSKIE - do�wiadczenie
PRACOWNIK BUD. WG ZLECEÑ, - wymagane do�wiadczenie
WYKOÑCZENIA G£ÓWNIE GMINA
WNÊTRZ  KOLONOWSKIE,

ZAWADZKIE
PRAC. NA BUDOWIE KOLONOWSKIE
MURARZ STRZELCE OP.
�LUSARZ KONSTRUKCJI STRZELCE OP. - do�wiadczenie
STALOWYCH - znajomo�æ rysunku

  technicznego
�LUSARZ LUB
POMOCNIK �LUSARZA POZNOWICE
PIELÊGNIARKA LE�NICA - wykszta³cenie �rednie

  zawodowe
PRACOWNIK PRZY KOLONOWSKIE
OBRÓBCE DREWNA
PRACOWNIK
OCHRONY STRZELCE OP. - niekaralno�æ
PRACOWNIK
OCHRONY IZBICKO - niekaralno�æ
PRACOWNIK PRODUK. OLSZOWA - wykszta³cenie zawodowe

- dyspozycyjno�æ
POMOCNIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
WULKANIZATORA   zawodowe
OPERAT. WYKRAWARKI G¥SIOROWICE - wykszta³cenie min.
LASEROWEJ   �rednie kierunkowe

- bardzo doba obs³uga
 komputera

SERWISANT POGOTOWIA UJAZD - wykszt. techn. wy¿sze
GAZOWEGO - prawo jazdy kat. B

- obs³uga komputera
MONTER KONSTRUKCJI STRZELCE OP. - do�wiadczenie
STALOWYCH - znajomo�æ rysunku

  technicznego
ELEKTROMONTER STRZELCE OP. - do�wiadczenie mile

  widziane
DEKARZ, BLACHARZ WG ZLECEÑ - wykszta³cenie zawodowe

- mile widziane do�wiad.
ELEKTRYK KOLONOWSKIE - wykszta³cenie �rednie

- upraw. SEP E do 1 kV
- do�wiadczenie

KRAWIEC STRZELCE OP.
WIZA¯YSTKA STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe

- mile widziane
  do�wiadczenie

Agencja Rynku Rolnego informu-
je, ¿e opracowany zosta³ Krajowy Pro-
gram Restrukturyzacji, który zwi¹zany
jest z konieczno�ci¹ przekszta³ceñ wy-
nikaj¹cych z restrukturyzacji przemy-
s³u cukrowniczego w Polsce. Kwota
pomocy przys³uguj¹ca Polsce, przezna-
czona na �rodki na rzecz dywersyfika-
cji produkcji, wynosi ponad 34 mln
EUR, tj. ok. 113,5 mln PLN.

G³ównym celem Krajowego Pro-
gramu Restrukturyzacji jest wsparcie al-
ternatywnych rozwi¹zañ w stosunku do
uprawy buraka cukrowego i produkcji
cukru w gminach objêtych restruktury-
zacj¹ sektora cukrowniczego.

Pomoc bêdzie mo¿na uzyskaæ na
zakup nowych maszyn i urz¹dzeñ do
produkcji rolnej, w celu zmiany profilu
dzia³alno�ci rolniczej na inny ni¿ upra-
wa buraka cukrowego. O pomoc bêd¹
mogli ubiegaæ siê plantatorzy buraków
cukrowych, którzy ca³kowicie lub czê-
�ciowo utracili prawo do uprawy i do-
stawy buraka cukrowego. £¹cznie na ww.
pomoc planowane jest ponad 33,5 mln
PLN. Plantator bêdzie móg³ ubiegaæ siê
o zwrot 40% kosztów kwalifikowanych
zakupu nowej maszyny.

Program przewiduje równie¿ pomoc
dla przedsiêbiorstw produkuj¹cych ener-
giê z produktów rolnych. O zwrot 50%
kosztów kwalifikowanych inwestycji
bêd¹ mog³y ubiegaæ siê mikro� ma³e i
�rednie przedsiêbiorstwa prowadz¹ce
dzia³alno�æ w regionach objêtych re-
strukturyzacj¹ sektora cukrowniczego.
£¹cznie na ww. pomoc planowane jest
ponad 80 mln PLN.

Krajowy Program Restrukturyzacji
u³atwi zmianê profilu produkcji rolnej
plantatorom buraka cukrowego, podnie-
sie ich konkurencyjno�æ oraz umo¿liwi
dostosowanie siê regionów objêtych re-
strukturyzacj¹ do nowych uwarunkowañ
rynkowych.

Informacje dotycz¹ce Krajowego
Programu Restrukturyzacji mo¿na uzy-
skaæ na stronie internetowej
www.arr.gov.pl, w Oddzia³ach Tereno-
wych Agencji Rynku Rolnego lub w Te-
lefonicznym Punkcie Informacyjnym
ARR pod numerem
(022) 661-72-72 

TPI czynny jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 8:00-16:00. Konsultan-
tom mo¿na równie¿ zadawaæ drog¹ elek-
troniczn¹ pytania dotycz¹ce mechani-
zmów WPR administrowanych przez
ARR, korespondencjê nale¿y kierowaæ
na adres e-mail:  tpi@arr.gov.pl.

Biuro Prasowe ARR

Krajowy
Program

Restrukturyzacji
Burmistrz Strzelec Opolskich i Starosta Strzelecki

zapraszaj¹ mieszkañców Powiatu Strzeleckiego
do wziêcia udzia³u w uroczystych obchodach

�wiêta Niepodleg³o�ci

Program obchodów:

godz.: 8.45 zbiórka uczestników uroczysto�ci przed Ratu-
szem

godz.: 8.50 przemarsz pocztów sztandarowych i go�ci do
Ko�cio³a p.w. �w. Wawrzyñca

godz.: 9.00 uroczysta Msza �wiêta
godz.: 10.15  uroczyste z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem

ofiarom wojen i przemocy

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Burmistrz Strzelec Opolskich
Tadeusz Goc

11 listopada - �wiêto Niepodleg³o�ci

Wczesne wykrycie zmian nowo-
tworowych znacznie zwiêksza
szanse pacjentek na ca³kowite wy-
leczenie, dlatego te¿ ZOZ Strzelce
Opolskie przypomina o dzia³aj¹cej
przy Szpitalu Strzelce Opolskie �
PORADNI CHORÓB PIERSI, do
której zapraszamy wszystkie Panie,
równie¿ Te nie objête Programem
Profilaktyki Raka Piersi tj, poni¿ej
50 lat i powy¿ej 59 lat.

Poniedzia³ek  15:00 � 17:00
Pi¹tek             15:00 � 17:00

Rejestracja osobi�cie
lub telefoniczna:

077 461 32 91 (do 5) wew.102

SKIEROWANIE
NIE JEST WYMAGANE.

Zrób
badania

KOMUNIKAT PRASOWY

- Cieszy nas bardzo pochlebna opinia o warunkach leczenia i opiece w strze-
leckim szpitalu, jaka znalaz³a siê na ³amach ostatniego �Strzelca Opolskiego� �
mówi starosta Józef Swaczyna.
-  Jednak pewnego sprostowania wymaga inne stwierdzenie: �Nasz szpital to
spó³ka nadzorowana przez samorz¹d�. Szpital nie jest spó³k¹, tylko nadal Sa-
modzielnym Publicznym Zak³adem Opieki Zdrowotnej, dla którego organem
za³o¿ycielskim jest samorz¹d powiatowy. Przeprowadzona w nim restruktu-
ryzacja finansowa i organizacyjna pozwoli³a mu wyj�æ na prost¹ - dodaje staro-
sta.

Szpital nie jest spó³k¹

24 pa�dziernika z udzia³em so³tysów zosta³y odebrane roboty drogowe w
kilku miejscowo�ciach, w ramach zadania pn.: �Remont nawierzchni
dróg Powiatu Strzeleckiego mas¹ mineralno-bitumiczn¹�. £¹czny ich
koszt wyniós³ ogó³em 321 711,11z³ . Co zrobiono i za ile?

Poni¿ej zosta³ przedstawiony wykaz  poszczególnych zadañ wraz z poniesio-
nymi nak³adami finansowymi:
- Droga powiatowa nr 1461 O Sieroniowice � Ujazd w m. Jaryszów ul.

Strzelecka obok posesji nr 28 (likwidacja pralki) � 53 666,99 z³
- Droga powiatowa nr 1958 O My�lina � Staniszcze Ma³e � Spórok (remont

wyboju na odcinku le�nym) � 4 655,27 z³
- Droga powiatowa nr 1802 O Jemielnica � gr. woj. (Kotulin) w m. Centowa

ul. Powstañców �l¹skich -  skrzy¿owanie z droga gminna (uzupe³nienie
wokó³ wysepki) � 4 289,98 z³

- Droga powiatowa nr 1819 O Kalinowice � Siedlec w m. Poznowice ul.
Szkolna obok posesji 33 � 12 619,21 z³

- Droga powiatowa nr 1842 O Piotrówka � Osiek w m. £aziska ul. Strzelecka
� skrzy¿owanie z ul. Le�n¹ (likwidacja zastoiska wodnego) � 15 085,43 z³

- Droga powiatowa nr 1816 O Ro¿ni¹tów -  Dolna w m. Ro¿ni¹tów ul.
Wolno�ci (uzupe³nienie wzd³u¿ krawê¿nika) � 41 347,8 z³

- Droga powiatowa nr 1822 O Sucha � Rozmierka w m. Sucha, skrzy¿owa-
nie ul. Ko�cielnej i Jemielnickiej � 73 680,69 z³

- Droga powiatowa nr 1842 O Piotrówka � Osiek w m. Piotrówka ul. Ko-
�ciuszki od posesji nr 106 do posesji nr 80 (uzupe³nienie wzd³u¿ krawê¿-
nika) � 107 361,5 z³

- Droga powiatowa nr 1840 O Jemielnica � G¹siorowice na odcinku od koñca
m. Jemielnica do kapliczki przydro¿nej � 5 060,19 z³

- Droga powiatowa nr 1807 O Strzelce Op. � Krasiejów w m. Rozmierka ul.
Strzelecka od posesji nr 35 do posesji nr 46 -  3 508,96 z³

- Droga powiatowa nr 1803 O Piotrówka � ¯êdowice w m. Barut ul. ¯êdo-
wicka 39 �   435,05z³

Oprac. A. Jureczko

Sucha � Rozmierka w m. Sucha, skrzy¿owanie ul. Ko�cielnej i Jemielnickiej

Remonty dróg


