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STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

BARMAN /-KA B£OTNICA STRZEL. -aktualna ks. zdrowia

STANISZCZE WLK.

BRUKARZ (3 osoby) SIERONIOWICE

FREZER � 2osoby

SPAWACZ � 2osoby OZIMEK - upr.podstawowe na spawacza

FRYZJERKA STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe lub �rednie

JEMIELNICA

IN¯. ELEKTRYK- ZDZIESZOWICE -wykszta³cenie wy¿sze;

AUTOMATYK - do�wiadczenie w projektowaniu

KASJERKA 3/4 etatu STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie;

- aktualna ks. sanepidowska

KELNER/-KA STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe

KELNER-BUFETOWY DZIEWKOWICE

KIEROWCA KAT.C+E ZA GRANIC¥ - do�w. w transporcie miêdzynarodowym;

- uprawnienia na ADR

KIEROWCA KAT.C+E TEREN CA£EGO - uprawnienia na ADR

KRAJU

KOSMETYCZKA JEMIELNICA

MALARZ DOLNA - wykszta³cenie zawodowe

- 2 lata sta¿u pracy

MASARZ KOLONOWSKIE - aktualna ksi¹¿eczka zdrowia

MASZYNISTA SUWNICY ZAWADZKIE - upr. na suwnice sterowane z góry

MECHANIK SAM. STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe

MECHANIK WÓZKÓW SZYMISZÓW - wykszt. zawodowe lub �rednie

WID£OWYCH; - uprawnienia na wózek wid³owy

MECHANIK SAM. - prawo jazdy

mgr. FARMACJI STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze

MONTER MASZYN OZIMEK

I URZ¥DZEÑ;

SPAWACZ ELEKTR.

MONTER URZ. STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. zawodowe

SANITARNYCH

MONTER WI¥ZEK DYLAKI - wykszta³cenie min. zawodowe;

KRAPKOWICE - rozró¿nianie kolorów

MURARZ JEMIELNICA - wykszta³cenie zawodowe kierunkowe

GRODZISKO

NAUCZYCIEL LE�NICA - mistrz w zawodzie murarz

PRAKT. NAUKI - kwalifikacje pedagogiczne

ZAWODU

MURARSKIEGO

PIEKARZ STRZELCE OP. - zawodowe kierunkowe

CUKIERNIK

PIELÊGNIARKI STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie

PO£O¯NE

PRACOWNIK OZIMEK - wykszta³cenie �rednie techniczne;

DZIA£U - rysunek techniczny;

HANDLOWEGO - znajomo�æ j. niemieckiego

PRACOWNIK PIOTRÓWKA

FIZYCZNY

(wykopy pod kablami)

10 osób

PRACOWNIK STRZELCE OP.

FIZYCZNY

PRAC. OBS£UGI- ZAWADZKIE - wykszt. zawodowe lub �rednie;

POMOC - pomoc nauczycielom w zajêciach eduk.

NAUCZYCIELA - praca z dzieæmi upo�ledzonymi

  umys³owo

REHABILITANT KAD£UB - wykszt. �rednie lub wy¿sze kierunk.

RZE�NIK UBOJOWY PIOTRÓWKA - mo¿liwo�æ przyuczenia

SPECJALISTA ZAWADZKIE - wykszta³cenie �rednie

DS. ZAOPATRZENIA

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie

SPRZEDAWCA - STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie;

MAGAZYNIER - obs³uga komputera

- prawo jazdy kat. B

TOKARZ,

FREZER STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. zawodowe

TRAKTORZYSTA STRZELCE OP.

ko kwituje ca³y ten szum wokó³ spra-
wy.
 � To, co podaj¹ media, to bzdura.
Jak by³y patologie w niektórych re-
gionach, to trzeba by³o je eliminowaæ
i zwolniæ lekarzy powiatowych. U
nas nie by³o takich kominów, ani ta-
kich zarobków, o jakich pisz¹ gazety.
Siedem tysiêcy z³otych?! � to �miesz-
ne.
Dodaje równie¿: - Nie dziwiê siê, ¿e
lekarze-weterynarze protestuj¹, choæ-
by z powodu wprowadzonego na ich
us³ugi podatku VAT. Zawierane s¹ z
nimi umowy jako osobami fizyczny-
mi. A wiêc weterynarz nie mo¿e roz-
liczyæ siê z kupionej szczepionki
przeciw w�ciekli�nie, podobnie jak z
zakupu tuberkuliny. Jako osoba fi-
zyczna nie wystawi faktury VAT.

dok. ze str. 1

Weterynarze
u nas nie
protestuj¹

Mój jest ten kawa³ek pod³ogi

Starostwo reklamuje Ideê? � takie pytanie mo¿ecie sobie Pañstwo za-
daæ, gdy zobaczycie w gablotach plakaty tej sieci. Zapewne te¿ od razu
oburzycie siê tym. Zupe³nie nies³usznie.

Pojawienie siê tych plakatów jest widomym znakiem przy³¹czenia siê po-
wiatu strzeleckiego do akcji �Mój jest ten kawa³ek pod³ogi� � gromadzenia
�rodków na dzia³alno�æ statutow¹ Fundacji Dzieci Niczyje.

Poniewa¿ taki sposób zbierania pieniêdzy przez tê fundacjê nie wi¹¿e siê z
¿adnymi kosztami dla powiatu � starosta Józef Swaczyna zadecydowa³ o
udostêpnieniu, w terminie od 16 sierpnia do 19 wrze�nia br., miejsca na tabli-
cach og³oszeniowych firmie, która finansowo wspomaga tê organizacjê non-
profit. W ubieg³ym roku dziêki takiej akcji uda³o siê zebraæ kwotê 27.500 z³, w
tym - przewiduje siê uzyskanie ok. 20.000 z³.

Fundacja Dzieci Niczyje zajmuje siê dzieæmi maltretowanymi fizycznie i
psychicznie, wykorzystywanymi seksualnie oraz zaniedbywanymi, ich rodzi-
cami i opiekunami, jak równie¿ osobami stykaj¹cymi siê w pracy zawodowej z
przypadkami krzywdzenia dzieci. Zreszt¹ zapewne s³yszeli Pañstwo o takich
akcjach jak �Dziecko w sieci�, �Z³y dotyk� czy �Dzieciñstwo bez przemocy�,
których organizatorem lub partnerem by³a Fundacja Dzieci Niczyje. To by³y
wa¿ne akcje spo³eczne.

Miejmy nadzieje, ¿e podobne bêd¹ realizowane w przysz³o�ci. Do tego
jednak potrzebne fundusze na dzia³alno�æ statutow¹.

Wszyscy zainteresowani Fundacj¹ mog¹ uzyskaæ wiêcej danych na jej te-
mat w internecie pod adresem: www.fdn.pl

Powiatowa Spo³eczna  Rada ds
osób niepe³nosprawnych zosta³a po-
wo³ana przez starostê
strzeleckiego w ubieg³ym
roku. Podstawê prawn¹ do
jej utworzenia stanowi
ustawa o rehabilitacji zawo-
dowej i sp³ecznej oraz o za-
trudnianiu osób niepe³no-
sprawnych oraz rozporz¹-
dzenie ministra gospodar-
ki z marca ub. roku.
W sk³ad piêcioosobowej
Rady, powo³anej 18 wrze-
�nia 2003 r. wchodz¹
przedstawiciele znajduj¹-
cych siê na terenie powia-
tu O�rodków i Domów
Pomocy Spo³ecznej oraz
Zwi¹zku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów.
Dzi�, po prawie roku od
pocz¹tku jej funkcjonowa-
nia, mo¿na powiedziec, ¿e
ten organ doradczy i opi-
niuj¹cy, zdaje egzamin. Cztery po-
siedzenia, których tematyka wynika³a
z ustalonego planu pracy, przynosz¹
konkretne efekty.

Do zakresu dzia³ania tej Rady
nale¿y m.in. inspirowanie przedsiê-
wziêc zmierzaj¹cych do integracji za-
wodowej i spo³ecznej osób niepe³no-
sprawnych i realizacji ich praw. Rada
zajmuje siê równie¿ opiniowaniem
projektów powiatowych programów
dzia³añ na rzecz tego �rodowiska, a
tak¿e ocen¹ realizacji tych progra-
mów oraz opiniowaniem projejktów
uchwa³ i programów przyjmowanych
przez Radê Powiatu pod k¹tem ich
skutków dla osób niepe³nospraw-
nych.
***

13 sierpnia odby³o siê wyjazdo-
we posiedzenie rady w DPS w Za-
wadzkiem, w którym uczestniczyli
równie¿ zaproszeni go�cie: starosta
strzelecki, kierownik PUP oraz go-
spodarze DPSu prowadzonego przez

Wyjazdowa sesja rady ds osób niepe³nosprawnych

Rehabilitacja dziêki warsztatom
Zgromadzenie Braci Chrze�cijañskich
i Warsztatów Terapii Zajêciowej. To

one w³a�nie stanowi³y temat tej wy-
jazdowej sesji.

Z programem i problemami tera-
pii zajêciowej na warsztatach zapo-
zna³ uczestników posiedzenia An-
drzej Maryniak, kierownik WTZ.
Uczestnikami Warsztatów nie s¹
mieszkañcy DPS-u, a mieszkañcy
trzech gmin: Zawadzkiego, Jemielni-
cy i Kolonowskiego, ¿yj¹cy w swo-
ich rodzinnych domach, we w³asnym
�rodowisku. Co dzieñ dowo¿eni s¹ i
odwo¿eni po zajêciach wys³u¿nym
busikiem DPS-u. S¹ wprawdzie upo-
�ledzeni umys³owo lub fizycznie, ale
dziêki rehabilitacji i terapii prowadzo-
nej na warsztatach mogliby znale�æ
pracê w zak³adach pracy chronionej.
Do tego przygotowuj¹ ich prowadzo-
ne w Zawadzkiem zajêcia. Zupe³nie
inn¹ kwesti¹ jest - czy tam rzeczy-
wi�cie znajdzie siê dla nich praca.
Uczestnikiem warsztatów mo¿e byæ
osoba niepe³nosprawna w przedzia-
le wiekowym od 16 do 55 lat. Dzi� z

WTZ w Zawadzkiem korzysta ich
15. Przydzieleni s¹ do trzech pra-

cowni: gospodarstyw domowego, rê-
kodzie³a artystycznego i ogrodniczo-
technicznej. Mimo takiego przydzia³u
- dla ka¿dego uczestnika przewidzia-
no i opracowano indywidualny pro-
gram zajêæ i rehabilitacji. Trzeba te¿
dopowiedzieæ, ¿e instruktorzy s¹ nie
tylko nauczycielami zawodu, ale i
¿ycia.

Cz³onkowie powiatowej rady ds
osób niepe³nosprawnych zapoznali
siê tak¿e z funkcjonowaniem zawad-
czañskiego Domu Pomocy Spo³ecz-
nej. O jego zadaniach i codziennym
¿yciu mówi³ brat Pawe³ Siennicki,
zastêpca dyrektora tej placówki.

Ostatnim wreszcie punktem wy-
jazdowego posiedzenia rady by³o
zwiedzenie wszytskich pomieszczeñ
DPS, zarówno bytowych, jak i go-
spodarczych, a tak¿e samych warsz-
tatów terapii zajêciowej, którym po-
�wiêcono tyle uwagi.

Niegdy� zameczek my�liwski, dzi� obiekt nale¿¹cy do DPS w Zawadzkiem

Stanis³aw
D³utowski


