
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 OLSZOWA - komunikatywna
  znajomo�æ j.niemieckiego
- wykszt. min. �rednie
- prawo jazdy kat. B

KONSULTANT DO SPRAW STRZELCE OP. - wykszta³cenie
OBS£UGI KLIENTA   min. �rednie

- obs³uga komputera
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - mile widziane
1/2 ETATU   �rednie

- mile widziana obs³uga
  kasy fiskalnej

SPRZEDAWCA IZBICKO - mile widziane
  wykszta³cenie zawodowe
- obs³uga kasy fiskalnej

ZASTÊPCA KIEROWNIKA KOLONOWSKIE - wykszta³cenie
SKLEPU   min. �rednie

- min. rok do�wiadczenia
KELNER IZBICKO - wykszt. kierunkowe
BARMAN / BARMANKA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.

  zawodowe
CIASTKARZ / CUKIERNIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  kierunkowe
KUCHARZ GÓRA �W. ANNY - wykszta³cenie min.

  zawodowe kierunkowe
- do�wiadczenie

KIEROWCA C+E TRANSPORT KRAJ. - wykszta³cenie min.
  zawodowe
- dyspozycyjno�æ

KIEROWCA C+E TRANSPORT - do�wiadczenie
MIÊDZYN.

OPERATOR KOPARKO WG ZLECEÑ - mile widziane
- £ADOWARKI   do�wiadczenie
ELEKTROMECHANIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
POJAZDÓW SAM.CH   lub zawodowe
MECHANIK SAM. SZYMISZÓW - wykszta³cenie min.

  zawodowe mechaniczne
PRACOWNIK OBS£UGI SZYMISZÓW - wykszta³cenie �rednie
STACJI PALIW    lub zawodowe
/ MECHANIK   mechaniczne
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OP.
TOKARZ RASZOWA - mile widziane

  do�wiadczenie
OPERATOR CNC K. - KO�LE - mile widziane do�wiad.
TAPICER STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.

  zawodowe
- do�wiadczenie

MAGAZYNIER OPOLE - wykszta³cenie min.
   zawodowe

MAGAZYNIER STRZELCE OP. - mile widziane
� KIEROWCA KAT.B   wykszta³cenie �rednie
AUTOMATYK STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  zasadnicze zawodowe
- uprawnienia SEP do 1 kv
- do�wiadczenia

ELEKTRYK  WG ZLECEÑ - wykszta³cenie
  min. zawodowe

OPERATOR MASZYN DYLAKI
BRUKARZ WG ZLECEÑ
PRACOWNIK BUD. WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
TECHNOLOG BETONU STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.

  �rednie kierunkowe
- do�wiadczenie

OPERATOR POMPY WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
DO BETONU
MURARZ,
OCIEPLENIOWIEC,
KAFELKARZ WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
PRACOWNIK FIZYCZNY STRZELCE OP.
NAUCZYCIEL JÊZYKA LE�NICA - wykszta³cenie wy¿sze
ANGIELSKIEGO   mgr kierunkowe z

  przygotowaniem pedag.  -
  kwalifikacje w zakresie
  oligofrenopedagogiki

NAUCZYCIEL JÊZYKA LE�NICA, - wykszta³cenie wy¿sze
NIEMIECKIEGO DOLNA   pedagogiczne
W PRZEDSZKOLU 4h/tyg , DOLNA, - bardzo dobra znajomo�æ

KAD£UBIEC,   jêzyka niemieckiego
GÓRA �W. ANNY   po�wiadczona dyplomem

NAUCZYCIEL STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze
PRZEDMIOTÓW   z przygotowaniem
GASTRONOMICZNYCH   pedagogicznym

Projekt �Partnerstwo na rzecz za-
trudnienia. Portal strzeleckiego przed-
siêbiorcy� realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki, Poddzia³anie: 8.1.2 Wsparcie
procesów adaptacyjnych i moderni-
zacyjnych w regionie. Projekt wspó³-
finansowany ze �rodków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego.

21 kwietnia 2009 w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich
odby³a siê Konferencja otwieraj¹ca
realizacjê projektu,  w której licznie
udzia³ wziêli przedsiêbiorcy, a tak¿e
decydenci jednostek samorz¹dowych,
przedstawiciele Wojewody Opolskie-
go, dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy  oraz wielu  innych znakomi-
tych go�ci.  Fina³em i sukcesem kon-
ferencji by³o podpisanie blisko 30
Porozumieñ o Partnerstwie, do które-

PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA.
PORTAL STRZELECKIEGO PRZEDSIÊBIORCY.

go przyst¹pili przedsiêbiorcy nie tyl-
ko powiatu strzeleckiego. Niezwykle
wa¿ny jest fakt, i¿ przedmiotowy
projekt jest objêty Patronatem Ho-
norowym Wojewody Opolskiego.
Kolejne zrealizowane dzia³ania to cy-
kle warsztatów dla przedsiêbiorców i
instytucji, które odbywa³y siê w mie-
si¹cach  maj � czerwiec. Cykl warsz-
tatów prowadzi³ znakomity specjali-
sta w swojej dziedzinie dr Krzysztof
Wrana, na co dzieñ wyk³adowca w
Katedrze Badañ Strategicznych i Re-
gionalnych Akademii Ekonomicznej  w
Katowicach. Tematyka warsztatów
obejmowa³a zagadnienia: �Zarz¹dza-
nia zmian¹ gospodarcz¹�,  �Podmioty
i dynamika zmiany gospodarczej w
powiecie strzeleckim�,  �Wdra¿anie
zmiany gospodarczej w powiecie
strzeleckim�. Materia³y z poszczegól-
nych warsztatów oraz wyniki prac
zespo³ów dostêpne bêd¹ wkrótce w
wersji elektronicznej na Portalu pod
adresem www.portal-strzelce.pl.

Jednym z rezultatów projektu bê-
dzie Portal Internetowy ukierunko-
wany na przedsiêbiorcê i jego potrze-
by. Bêdzie to platforma wymiany in-
formacji i komunikacji strzeleckich
firm i innych podmiotów oraz forma

promocji lokalnych us³ug w kraju i za
granic¹. Kolejnym efektem tego pro-
jektu bêdzie publikacja Katalogu
Strzeleckich Firm zawieraj¹ca dane
teleadresowe firm, przedsiêbiorstw
oraz instytucji z naszego powiatu s³u-
¿¹ca jako lokalna ksi¹¿ka telefonicz-
na. Wydawnictwo to jest ca³kowicie
bezp³atne i nie wi¹¿e siê z ponosze-
niem kosztów przez przedsiêbiorców
czy instytucje.

Celem zebrania danych teleadre-
sowych w miesi¹cu sierpniu i wrze-
�niu br u przedsiêbiorców powiatu
strzeleckiego pojawi¹ siê ankieterzy.
Ankieterzy posiadaj¹ pismo przewod-
nie Dyrektora Powiatowego Urzêdu
Pracy w Strzelcach Opolskich,
a charakterystycznym elementem an-
kieterów  jest torba z logo projektu
�WSPÓLNY SUKCES�. Ankieta do-
stêpna jest tak¿e na stronie www.por-
tal-strzelce.pl dla wszystkich przed-
siêbiorców, których ankieterzy nie
zd¹¿¹ odwiedziæ. Ankiety bêd¹ przyj-
mowane najdalej do 15 wrze�nia br.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzy-
skaæ w Powiatowym Urzêdzie Pracy
pokój nr 3, pod nr telefonu 077 462
18 05 lub 603 316 214. Osoba do kon-
taktu Dorota Kozo³up.

Przedsiêbiorco, mikro, ma³y, �red-
ni i du¿y - ju¿ wkrótce odwiedz¹ Ciê
ankieterzy Powiatowego Urzêdu Pra-
cy w Strzelcach Opolskich, aby w ra-
mach realizowanego projektu pn:
�Partnerstwo na rzecz zatrudnienia.
Portal Strzeleckiego Przedsiêbiorcy�
wrêczyæ Ci ankietê z pro�b¹ o wy-
pe³nienie celem umieszczenia twoich
danych w Katalogu Strzeleckich Firm.
Zachêcamy do wspó³pracy i promo-
wania swoich us³ug w nowym Kata-
logu Strzeleckich Firm, gdy¿ poni¿-
sza publikacja z pewno�ci¹ przyczy-
ni siê do promocji lokalnego biznesu
oraz pomo¿e w dotarciu do konkret-
nego przedsiêbiorcy czy potencjalne-
go klienta.

Przedsiêbiorco promuj swoj¹ w firmê
w kraju i za granic¹.

ZACHÊCAMY
DO WSPÓ£PRACY  ! ! !

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

RÓ¯NE
FIRMY,

WSPÓLNY
SUKCES Zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 usta-

wy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2005r. Nr 240 poz. 2027 z pó�. zm.)
informujê o rozpoczêciu prac geode-
zyjnych dotycz¹cych za³o¿enia ewi-
dencji dla nieruchomo�ci budynko-
wych i lokalowych po³o¿onych na
terenach wiejskich Gminy Zawadzkie.
Postêpowanie prowadzone bêdzie na
podstawie art. 4 ust. 1 i art 20 ust 1-3
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2005 r. Nr 240 poz.2027 z pó�. zm.)
oraz przepisów rozporz¹dzenia Mi-

O B W I E S Z C Z E N I E

ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

Dzia³aj¹c na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (t.j. Dz.U.     z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z pó�n. zmianami) oraz art. 49 i
art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postêpowania administracyj-
nego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó�n. zmianami)

zawiadamiam,

¿e 13 sierpnia 2009r. na ¿¹danie Burmistrza Ujazdu, reprezentuj¹cego Gminê
Ujazd, zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie wydania dla Gminy Ujazd,
47-143 Ujazd ul. S³awiêcicka 19, decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
drogowej: budowa ul. Bursztynowej na osiedlu Piaski w Uje�dzie, etap I, wraz
z infrastruktur¹ techniczn¹: kanalizacja deszczowa, separator, o�wietlenie, na
dzia³kach nr: 2250, 2246/3, 2241/6, 2367, 2373, 2371/2, 2271, 2355, 2241/4,
2354 i 2270, obrêb ewidencyjny Ujazd,
(dzia³ki gminne nr: 2246/3, 2241/6, 2367, 2241/4, 2354  w ca³o�ci - a dzia³ka nr
2355 czê�ciowo - zostan¹ przeznaczone pod drogê wraz z kanalizacj¹ desz-
czow¹ i o�wietleniem; dzia³ka nr 2250 droga gminna ul. Piaskowa i dzia³ka nr
2271 - droga powiatowa ul. B.Chrobrego - przeznaczone pod w³¹czenie budo-
wan¹ drog¹; dzia³ki gminne nr: 2373, 2371/2, 2270 i dzia³ka powiatowa nr 2271
- pod infrastrukturê techniczn¹).

W terminie 21 dni od dnia ukazania siê obwieszczenia mo¿na w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich � Wydzia³ Architektoniczno-Budowla-
ny, ul.Jordanowska 2, II piêtro, pokój nr 211, (w godzinach pn.800÷1600, wt.-
pt.730÷1530), zapoznaæ siê z zamierzeniami wnioskodawcy.

Obwieszczenie wywiesza siê na okres od 17 sierpnia 2009r. do 07 wrze�nia
2009r.

STAROSTA
JÓZEF SWACZYNA

INFORMACJA   STAROSTY
STRZELECKIEGO

nistra Rozwoju Regionalnego i Bu-
downictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budyn-
ków (Dz. U. Nr 38, poz.454)

Do wykonania czynno�ci tech-
nicznych zwi¹zanych z opracowa-
niem operatu ewidencyjnego wyzna-
czone zosta³o Okrêgowe Przedsiêbior-
stwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp.
z o.o. w Opolu z siedzib¹ przy ul.
Rybackiej 15, którego pracownicy
zostan¹ wyposa¿eni w indywidualne
upowa¿nienia Starosty.


