
PIELÊGNIARKI STRZELCE OP. - �rednie kierunkowe
KSIÊGOWA STRZELCE OP. - do�wiadczenie
SPRZEDAWCA

W KWIACIARNI STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie;
- umiejêtno�æ uk³adania kwiatów;

KASJER-SPRZEDAWCA STRZELCE OP.

�STOKROTKA DUET� _
BARMANKA B£OTNICA STRZEL. _
SZWACZKA STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe, do�wiadczenie

SZWACZKI
(3osoby)
OBS£. DZIURKARKI

(1 osoba) STRZELCE OP. _
MONTER WI¥ZEK DYLAKI, - wykszta³cenie min. zawodowe,

KRAPKOWICE - manualno�æ, -  rozró¿nianie kolorów

KIER. BUDOWY STRZELCE OP. - upr. do nadzoru budowlanego
KIEROWNIK BUDÓW STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie lub wy¿sze;
RATOWNIK MED. 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,
SERWISANT STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. �rednie

MONTER RUSZTOWAÑ CA£Y KRAJ _
MAGAZYNIER STRZELCE OP. - wykszt. �rednie rolnicze lub ogrodnicze

- prawo jazdy kat. B mile widziane C;

ELEKTRONIK KRAPKOWICE - �wiadectwo kwalifikacji E do 1Kv
STOLARZ
POMOCNIK STOLARZA KOLONOWSKIE - wykszta³cenie zawodowe

MECHANIK MASZYN KRAPKOWICE _
MECHANIK SAM. STRZELCE OP. _
MECHANIK SAM. - �wiadectwo kwalifikacji

CIÊ¯AROWYCH - 2 lata praktyki
� KIEROWCA KAT. C+E KRAJ
PRACOWNIK TRANSP. KRAPKOWICE - upraw. na wózki o napêdzie gazowym

MECHANIK I ELEKTRYK - wykszt. zawodowe,
LOKOMOTYW ELEKTR. - upr. do spawania MAG i TIG,
I SPALINOWYCH, - do�wiadczenie zawodowe.

�LUSARZ � SPAWACZ STRZELCE OP.
MGR FARMACJI STRZELCE OP. -wykszta³cenie wy¿sze
KONIUSZY-INSTRUKTOR

JAZDY KONNEJ OLSZOWA-JANKÓW -upr. instruktora jazdy konnej
PRAC. PORZ¥DKOWY ZAWADZKIE -wykszta³cenie zawodowe;

- stopieñ niepe³nosprawno�ci

INSPEKTOR DS. STRZELCE OP. - wykszt. wy¿sze
KREDYTÓW (FILIA BANKU) - kontakt PUP
KIEROWNIK DZIA£U STRZELCE OP. - wykszt. min. �rednie

HANDLOWEGO (Z-Y ODZIE¯OWE) - sta¿ pracy min 5 lat
- do�wiadczenie na stanowisku
  kierowniczym w handlu

- kontakt PUP

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:

W jego ramach przewidziano tak-
¿e szkolenia dla osób bezrobotnych
zamierzaj¹cych uruchomiæ w³asn¹ fir-
mê. Przewidziane na ten cel �rodki
pozwol¹ w naszym województwie
przeszkoliæ ok. 200 osób w tym roku.

O tym, jak potrzebne s¹ takie
spotkania � �wiadczy frekwencja �
wszêdzie bardzo wysoka.

Organizowane szkolenia � a do
wyboru jest 35 kursów zawodowych
- maj¹ osobom bezrobotnym i zagro-
¿onym bezrobociem (znajduj¹cym siê
w okresie wypowiedzenia stosunku
pracy) pomóc w zdobyciu nowych
kwalifikacji lub przekwalifikowaniu
siê. Wszystko po to, aby zwiêkszy-
³y siê ich szanse na rynku pracy.
- Ta konferencja stanowi pierwszy
krok ku zmianie � mówi Norbert Ja-
skó³a, dyrektor PUP w Strzelcach
Op. - I zaznaczê od razu, ¿e nieko-
niecznie trzeba by³o wzi¹æ udzia³ w
tej konferencji, by mimo wszystko
skorzystaæ z kursów!� Drugim jest
wype³nienie ankiety i odes³anie jej na
adres Wurexu - firmy prowadz¹cej
szkolenia. Mo¿na to zrobiæ bezpo-
�rednio lub za naszym po�rednic-
twem. Trzeci krok to spotkanie z
doradc¹ zawodowym � i to jeszcze
przed rozpoczêciem szkolenia. Zda-
rza siê, ¿e zasugeruje wybór innego
zawodu ni¿ wskazany w ankiecie.
Czasem podyktowane jest to wska-
zaniami lekarskimi, czasem � predys-
pozycjami. D³ugo�æ kursów jest zró¿-
nicowana, np. kurs spawacza (jedne
uprawnienia) trwa 190 godzin, czyli
wiêcej ni¿ miesi¹c, ale kurs ksiêgo-
wo�ci komputerowej � ju¿ ponad trzy
miesi¹ce. Wa¿ne jest i to, ¿e je�li z
naszego terenu zg³osi siê grupa kilku-
nastu � dwudziestukilku osób na je-
den z kursów, firma prowadz¹ca szko-
lenia mo¿e zorganizowaæ je równie¿
w Strzelcach Op., co oznacza, ¿e od-
padn¹ codzienne dojazdy. Tak w³a-
�nie sta³o siê w zesz³ym roku.
- Bardzo zachêcam wszystkich do
korzystania z takiej formy podnosze-
nia w³asnych kwalifikacji. Bezp³atne
� koñczy swoj¹ wypowied� N. Ja-
skó³a.

Informujemy, ¿e Opolski Regionalny Fundusz Porêczeñ Kredy-
towych Sp. z o.o. w Opolu oferuje nowoczesny instrument zabezpie-
czenia jakim jest porêczenie funduszu.

Du¿¹ korzy�ci¹ p³yn¹c¹ z wykorzystania tego produktu jest mo¿liwo�æ
ustanowienia w bardzo krótkim okresie czasu pewnego dla Banku oraz
korzystnego dla klienta zabezpieczenia kredytu bankowego jakim jest nie-
w¹tpliwie porêczenie funduszu porêczeniowego.

Pragniemy dodaæ, ¿e nasze porêczenie jest powszechnie wykorzysty-
wane przez banki-strony porozumienia przy zabezpieczaniu :
a) kredytów z jednorazowym terminem sp³aty m.in. kredytów w rachunku

bie¿¹cym oraz linii kredytowych,
b) kredytów pomostowych wykorzystywanych przez MSP w procesie

aplikowania o  fundusze strukturalne ze �rodków Unii Europejskiej.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze zachêcamy Pañstwa do aktywnego korzy-

stania z naszej oferty w celu zapewnienia korzy�ci oraz kompleksowej ob-
s³ugi klientów.

Z przyjemno�ci¹ odpowiemy profesjonalnie na ka¿de Pañstwa pytanie
i wyja�nimy wszelkie w¹tpliwo�ci. Proponujemy pracownikom front offi-
ce, zajmuj¹cymi siê sprzeda¿¹ produktów kredytowych, wsparcie na ka¿-
dym etapie udzielania i rozpatrywania wniosku o porêczenie.

 W przypadku pytañ prosimy o kontakt z Pani¹ Jadwig¹ Woln¹
tel. 077/44-15-621 e-mail biuro@orfpk.opole.pl .

Szczegó³owych informacji o porêczeniach oraz funduszu mog¹ uzyskaæ
Pañstwo na naszej stronie internetowej WWW.orfpk.opole.pl.

Je¿eli jeste� osob¹ bezrobotn¹ w wieku od 17 do 35 lat
i chcesz podwy¿szyæ swoj¹ znajomo�æ jêzyka niemiec-
kiego skorzystaj z Kursu jêzykowego �Deutsch für den
Beruf� (Niemiecki w zawodzie)

Organizatorzy: Jugendforumm³odych przy Niemieckim
Towarzystwie O�wiatowym i Powiatowy Urz¹d
Pracy w Strzelcach Opolskich

Poziom: �redniozaawansowany
Termin: 05.04.05 do czerwca 2005 (50 godz. lekcyjnych);

Spotkania we wtorki i czwartki w godz. 16:00-17:30
Miejsce: Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich

sala nr 5
Op³ata: 25 z³ (osoby bezrobotne, uczniowie i studenci)

200 z³ (osoby pracuj¹ce)
Kaucja: 50 z³ kaucja zwracana jest uczestnikom na koniec

kursu, pod warunkiem obecno�ci na min. 90%
zajêæ (22 z 25 spotkañ)

Pierwszeñstwo udzia³u w kursie maj¹ osoby bezrobotne.
Uczestnicy otrzymuj¹ do dyspozycji podrêcznik i zeszyt æwiczeñ.
Zajêcia prowadzi wykwalifikowany lektor, mgr filologii germañ-

skiej. Na zakoñczenie uczestnicy otrzymuj¹ za�wiadczenie
udzia³u w kursie.

Kurs finansowany jest ze �rodków Fundacji Rozwoju �l¹ska
i Inicjatyw Lokalnych.

Spotkanie organizacyjne dnia 05.04.2005r. godz. 16:00
w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Strzelcach Opolskich,

ul.Gogoliñska 2a, sala nr 5.
Zapisy oraz szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ

w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Strzelcach Opolskich pokój nr 10,
tel. 462 18 14

KURS JÊZYKA NIEMIECKIEGO

Lepiej
zapobiegaæ

dok. ze str. 1

Mimo up³ywu lat rak prostaty
nie jest chorob¹ zbadan¹ do koñca.
Urolodzy i onkolodzy nie ustaj¹ jed-
nak w wysi³kach, aby poznaæ
wszystkie mechanizmy rozwoju
choroby oraz sposoby jej zapobiega-
nia i leczenia.

Choroba ta nie robi wyj¹tków.
Mo¿e ona dotkn¹æ ka¿dego mê¿czy-
znê - niezale¿nie od statusu spo³ecz-
nego, wykszta³cenia, rasy, �wiatopo-
gl¹du, miejsca zamieszkania. Doty-
czy zarówno g³ów koronowanych i
prezydentów, jak i zwyk³ych zjada-
czy chleba.

W Europie zachodniej oraz w
USA jest to najczêstszy nowotwór
z³o�liwy u mê¿czyzn i stanowi on
20% wszystkich nowotworów. W
1999 r. w USA zarejestrowano
179.300 nowych przypadków raka
prostaty, z których a¿ 37.000 zakoñ-
czy³o siê zgonem pacjenta. W Polsce
rak prostaty znajduje siê na trzecim
miejscu, po raku p³uc i ¿o³¹dka, i sta-
nowi oko³o 5% wszystkich zgonów
z powodu nowotworów u mê¿czyzn.
Ryzyko zachorowania ro�nie wraz z
wiekiem. Mo¿na przyj¹æ, ¿e u mê¿-
czyzn przed 30 rokiem ¿ycia rak pro-
staty praktycznie nie wystêpuje. Na-

Wygraj z rakiem
tomiast zachorowalno�æ gwa³townie
wzrasta po piêædziesi¹tce. Wed³ug
danych amerykañskich wspó³czynnik
zachorowalno�ci mê¿czyzn poni¿ej
50 rokiem ¿ycia wynosi 20, a w wie-
ku 80 lat zbli¿a siê do 90!

Powy¿sze informacje nie s¹ zbyt
optymistyczne, widaæ wiêc jak wa¿-
na jest profilaktyka.

Badania oferuje Poradnia Uro-
logiczna Zespo³u Opieki Zdrowot-
nej w Strzelcach Op.

Dziêki dofinansowaniem tych
badañ przez Zarz¹d Powiatu Strze-
leckiego w kwocie 3.900 z³ (NFZ
przyzna³ na rok 2005 strzeleckiej pla-
cówce 34.049 z³ na diagnostykê i le-
czenie chorób uk³adu moczowo-p³cio-
wego, ale nie jest to kwota wystar-
czaj¹ca na dodatkowe prowadzenie
profilaktyki) mo¿liwe bêdzie wyko-
nanie dodatkowych 150 badañ obej-
muj¹cych badanie przez urologa i
oznaczenie antygenu PSA (marker
nowotworowy) we krwi.

Badania te rozpoczê³y siê 1
marca i sukcesywnie bêd¹ odbywa-
³y siê do koñca 2005r.

Miejmy nadziejê, ¿e wielu mê¿-
czyzn skorzysta z tej okazji.

1. Zamawiaj¹cy: Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2, 47-100
Strzelce Opolskie.

2. Zamówienie przewiduje siê udzieliæ w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia mo¿na odebraæ w nastê-

puj¹cy sposób:
- osobi�cie w siedzibie zamawiaj¹cego, III piêtro budynku pok. 308
- drog¹ pocztow¹ za wcze�niejszym przes³aniem wniosku w którego tre�ci

wykonawca wyrazi wolê przes³ania specyfikacji w taki w³a�nie sposób,
- drog¹ elektroniczn¹ (pp@powiatstrzelecki.pl) za wcze�niejszym prze-

s³aniem wniosku w tre�ci którego wykonawca wyra¿a wolê przes³ania
specyfikacji w taki w³a�nie sposób,
Osobami upowa¿nionymi do kontaktu z oferentami s¹:

- w sprawie procedury przetargowej - Piotr Ko³odziej - Naczelnik Wydzia-
³u Gospodarki Mieniem Powiatu (tel. +77 4639090 wew.144 pokój nr
308).

- w sprawie przedmiotu zamówienia � Bart³omiej Bia³oñ � Kierownik Ze-
spo³u ds. Promocji Powiatu (tel. jw. wew. 218 pokój nr 312).

4. Przedmiot zamówienia: �Druk dwutygodnika Powiat Strzelecki� w nak³a-
dzie 5000 egzemplarzy w odstêpie dwutygodniowym do koñca roku 2005

5. Nie przewiduje siê sk³adania ofert czê�ciowych.
6. Zamawiaj¹cy nie przewiduje sk³adania ofert wariantowych.
7. Zamówienie przewiduje siê zrealizowaæ sukcesywnie w trakcie 2005 roku
8. Warunkiem udzia³u w postêpowaniu jest z³o¿enie oferty zgodnie ze Spe-

cyfikacj¹ Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Sk³adanie ofert: siedziba Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

pok. 206, w terminie do dnia 18.03.2005 roku do godz. 900.
10.  Otwarcie ofert: siedziba Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,

w dniu 18.03.2005 roku o godz. 1000, pok.308 (III piêtro)
11.  Nie przewiduje siê pobierania wadium.
12.  Kryteria oceny ofert : cena brutto zamówienia - 100%.
13.  Termin zwi¹zania z ofert¹ - 30 dni

OG£OSZENIE  O  PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM

O  WARTO�CI  PONI¯EJ  60 000  EURO

Zarz¹d  Powiatu  Strzeleckiego og³asza przetarg nieograniczony
na: �Druk dwutygodnika Powiat Strzelecki�

Co to znaczy WZW typu A i
WZW typu B? Z pewno�ci¹ nie
ka¿dy z nas zdaje sobie sprawê, ¿e
pod tymi skrótami kryje siê na-
zwa bardzo gro�nej choroby: wi-
rusowego zapalenia w¹troby. WZW
typu A zwane jest potocznie �¿ó³-
taczk¹ pokarmow¹�, natomiast
WZW typu B � �¿ó³taczk¹ wszcze-
pienn¹�.

Czym jest wirusowe zapalenie
w¹troby typu A?

Wirus wywo³uj¹cy WZW typu
A przenosi siê drog¹ pokarmow¹,
najczê�ciej poprzez spo¿ycie zanie-
czyszczonej wody pitnej oraz my-
tych w niej surowych pokarmów.
�ród³em zaka¿enia mog¹ byæ np.
owoce morza, ró¿nego rodzaju sa³at-
ki, a nawet kostki lodu dodawane do
napojów. Chorobê  wywo³ywaæ
mo¿e tak¿e bliski kontakt z osob¹
zaka¿on¹. Z tego powodu choroba
szczególnie ³atwo rozprzestrzenia siê
w du¿ych skupiskach, takich jak

�¯ó³ty Tydzieñ� po raz XV

ZASZCZEP SIÊ !

c.d. na str. 6


