
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:

STUDENTKA DO BIURA STRZELCE OP. - �rednie
RACHUNKOWEGO
KSIÊGOWA STRZELCE OP. - Min. �rednie

- do�wiadczenie
SPRZEDAWCA ZAWADZKIE, - sta¿ pracy mile widziany

STRZELCE OP.
PIOTRÓWKA

KASJER � SPRZEDAWCA - mile widziana obs³uga kasy
3/4 ETATU STRZELCE OP.  fiskalnej
SPECJALISTA - min. �rednie mile widziane
DS. MARKETINGU STRZELCE OP.  wy¿sze zarz¹dzanie

 i marketing
- do�wiadczenie wskazane
- mile widziany jêzyk
  obcy (angielski)
- prawo jazdy kat. B

SPECJALISTA - wykszt. min. �rednie
DS. KADR I P£AC STRZELCE OP. - min. 1 � rok do�wiad.

- obs³uga komputera,
  znajomo�æ programu
  p³atnik, mile widziane
  prawo jazdy kat. B
- znajomo�æ prawa pracy

SZWACZKA STRZELCE OP. - umiejêtno�æ szycia
  na overlocku

TOKARZ � �LUSARZ SZYMISZÓW - zawodowe
- SPAWACZ - sta¿ pracy mile widziany

- mile widziane uprawnienia
  spawacza.

MAGAZYNIER STRZELCE OP. - zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany
- aktualna ks-a sanep.

MECHANIK SAM. STRZELCE OP. - min. zawodowe
LUB MECHANIK - sta¿ pracy mile widziany
MASZYN ROLNICZYCH - prawo jazdy kat. T oraz B.
ELEKTRYK LUB ¯ÊDOWICE - zawodowe lub techniczne
ELEKTRONIK   w zawodzie elektronik

  lub elektryk
KUCHARZ LE�NICA - zawodowe

- sta¿ pracy mile widziany
OPERATOR MASZYN KRAPKOWICE
IN¯YNIER MECHANIK ZDZIESZOWICE - wykszta³cenie wy¿sze

  in¿ynierskie
- znajomo�æ AUTOCADA

STOLARZ STRZELCE OP. - min. zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany

BLACHARZ
� MECHANIK SAM. SZCZEPANEK - min. zawodowe

- sta¿ pracy mile widziany
- prawo jazdy kat. B
- mile widziany kurs
  spawacza
  lub umiejêtno�ci spawacza

SPRZEDAWCA3/4 ETATU KOLONOWSKIE - min zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany

¿e w dniu 27 lutego 2007 roku o godzinie 11oo w siedzibie Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad na II piêtrze

odbêdzie siê I przetarg ustny ograniczony w celu sprzeda¿y
nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa, niezabudowanej, po³o¿onej

w Izbicku.
Nieruchomo�æ oznaczona jest numerem dzia³ki 1085 o powierzchni 0,4870 z
mapy 8, a wpisana jest w ksiêdze wieczystej nr 54705 prowadzonej przez
S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym planem
zagospodarowania przestrzennego nieruchomo�æ to tereny odkrywkowego
wydobywania kopalin.
Do przetargu mog¹ przyst¹piæ jednostki posiadaj¹ce koncesjê na eksploata-
cjê z³ó¿ wapienia, której odpis nale¿y z³o¿yæ w siedzibie Starostwa, pokój nr
110, w terminie do 21 lutego 2007 roku
Cena wywo³awcza nieruchomo�ci � 15.100,00 z³.
Minimalne post¹pienie ceny � 151,00 z³
Wadium  (p³atne w pieni¹dzu) -  800,00 z³

Do wylicytowanej ceny nieruchomo�ci dolicza siê podatek VAT
w wysoko�ci 22 % ceny.

Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 21 lutego 2007 r. na konto Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Le�nica, Oddzia³ Strzelce
Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza siê
na poczet ceny nabycia nieruchomo�ci, a w przypadku odst¹pienia od zawarcia
umowy w terminie wskazanym przez sprzedaj¹cego � przepada.
Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji, Kartografii, Kata-
stru i Gospodarki Nieruchomo�ciami, pod numerem telefonu 77-4401-740.

Starosta  Strzelecki
informuje

O konieczno�ci budowy na trasie
Strzelce Opolskie � Piotrówka �cie¿-
ki rowerowo-pieszej zabiegano od
dawna: robili to i mieszkañcy miej-
scowo�ci i samorz¹dy gmin le¿¹cych
wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 426. I
gdy ju¿-ju¿ wydawa³o siê, ¿e realiza-
cja zadania jest w³a�ciwie w zasiêgu
rêki i gdy s³ychaæ by³o zapewnienia o
rych³ym rozpoczêciu prac, bo prze-
cie¿ opracowanie dokumentacji ju¿
zosta³o prawie przygotowane, staro-
sta otrzyma³ w ubieg³ym roku od
marsza³ka województwa pismo, któ-
re rozwiewa (przynajmniej na najbli¿-
szy okres) nadzieje na bezpieczniej-
sze podró¿owanie poboczem.

Po pierwsze wynika z niego, ¿e
ze wzglêdu na z³y stan techniczny
drogi rozszerzono zakres opracowa-
nia dokumentacyjnego, ale prace siê
nie rozpoczn¹, bo zmiana ich zakresu
�wp³ynê³a równie¿ na zmianê kolej-
no�ci wykonania projektowanych

�cie¿ki rowerowej tak
szybko nie bêdzie

prac. Ze wzglêdów technologicznych i
ekonomicznych w pierwszym etapie
nale¿y odbudowaæ nawierzchniê, a do-
piero pó�niej wykonaæ �cie¿kê pieszo-
rowerow¹.

Ponadto zmiana zakresu robót spo-
wodowa³a jednocze�nie znaczne pod-
niesienie kosztów realizacji omawianej
inwestycji z 4 000 000 z³ do oko³o 20
000 000 z³. Jest to bardzo du¿a kwota,
która stanowi ok. 20% przysz³orocz-
nego (tj. 2007) bud¿etu Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich w Opolu.

W zwi¹zku z powy¿szym realiza-
cja tego zadania bêdzie mo¿liwa w
przypadku pozyskania �rodków ze-
wnêtrznych (m.in. z funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej).
W przypadku zakwalifikowania zada-
nia do RPO WO 2007 - 2013 inwesty-
cja ta bêdzie realizowana w latach 2007
� 2009� - czytamy w pi�mie z IV kwar-
ta³u ub. roku.
- Bêdziemy protestowaæ w tej spra-

wie do nowo wybranych w³adz - mar-
sza³ka i zarz¹du województwa � mówi
starosta Józef Swaczyna � ju¿ roz-
mawia³em w tej sprawie z burmistrzem
Zawadzkiego i wójtem Jemielnicy. �le,
¿e realizacja tak potrzebnej inwesty-
cji uzale¿niona jest wy³¹cznie od po-
zyskania �rodków z UE. A je�li siê
przeliczymy � i tych pieniêdzy nie
dostaniemy, oznacza to, ¿e �cie¿ki
rowerowej mieszkañcy naszych gmin
w ogóle siê nie doczekaj¹? Mam na-
dziejê, ¿e jednak niekorzystne na ra-
zie dla nas prognozy nie spe³ni¹ siê.
Mogê przypuszczaæ, choæ nie mam
na ten temat ¿adnych oficjalnych in-
formacji, ¿e odwierty, które mia³y daæ
odpowied� na pytanie o rzeczywisty
stan drogi, wskazuj¹, ¿e jest on bar-
dzo z³y. Wierzê, ¿e to i obecne natê-
¿enie ruchu na tej drodze wreszcie
wymusz¹ powa¿ny jej remont. Mo¿e
przy tym równocze�nie i budowê
�cie¿ki... � zastanawia siê starosta.

Kto musi zg³osiæ siê do poboru?
W dniach od 19 lutego do 6

kwietnia 2007 roku na terenie po-
wiatu strzeleckiego zostanie prze-
prowadzony pobór mê¿czyzn:
* urodzonych w roku 1988,
* urodzonych w latach 1983 do
1987, którzy dotychczas nie stawali
do poboru,
* którzy ukoñczyli 18 rok ¿ycia i
zg³osili siê ochotniczo do odbycia za-
sadniczej s³u¿by wojskowej,

Do poboru wzywa siê tak¿e ko-
biety urodzone w latach 1979-1989
posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do
czynnej s³u¿by wojskowej, które w
roku szkolnym 2006/2007 koñcz¹
naukê w szko³ach medycznych i we-
terynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych

Gdzie siê zg³osiæ? Miejsce pracy
Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Siedzib¹ Powiatowej Komisji Le-
karskiej bêdzie biurowiec Przedsiê-
biorstwa Komunikacji Samochodowej
S.A. mieszcz¹cy sie w Strzelcach
Opolskich przy ul. 1-go Maja 59, tel.
461 32 81.

Jakie dokumenty nale¿y ze sob¹
zabraæ?

Poborowy staj¹c do poboru po raz
pierwszy przynosi ze sob¹:
- dowód osobisty,
- aktualn¹ fotografiê, bez nakrycia

g³owy o wymiarach 3 x 4 cm,

- wszelkie za�wiadczenia medycz-
ne,

- za�wiadczenie o pobieraniu nauki
oraz dodatkowo �wiadectwo
ukoñczenia szko³y podstawowej,
gimnazjalnej i zawodowej.
Poborowy staj¹cy do poboru ko-

lejny raz powinien przynie�æ ze sob¹:
- dowód osobisty,
- ksi¹¿eczkê wojskow¹,
- dokumenty lekarskie dotycz¹ce

zmian w stanie zdrowia w okresie
od poprzedniego poboru.

Czym zajmuje siê Powiatowa Ko-
misja Lekarska?

Powiatowa Komisja Lekarska
ocenia stan zdrowia poborowego i
przyznaje kategoriê zdrowia:
A � zdolny do s³u¿by wojskowej;
B � czasowo niezdolny,
D � niezdolny do s³u¿by wojskowej
w czasie pokoju;
E � niezdolny do s³u¿by wojskowej
w czasie pokoju i wojny.

Gdy poborowy przyniós³ ze sob¹
dokumentacjê lekarsk¹ o przebytych
chorobach przedstawia j¹ Powiatowej
Komisji Lekarskiej.
W przypadkach gdy Komisja potrze-
buje dodatkowej opinii, kieruje pobo-
rowego do wyznaczonego specjalisty.
Od orzeczenia Komisji z przyznan¹
kategori¹, poborowy mo¿e siê odwo-
³aæ w ci¹gu 14 dni od dnia otrzymania
orzeczenia do Wojewódzkiej Komisji
Lekarskiej za po�rednictwem Powia-
towej Komisji Lekarskiej.

Gmina Terminy Ilo�æ dni

Jemielnica 19 II � 22 II 4
Izbicko 23II � 26 II 2
Strzelce Op. 27 II � 13 III 11
Ujazd 14 III � 15 III 2
Le�nica 16 III � 21 III 4
Zawadzkie 22 III � 28 III 5
Kolonowskie 29 III � 2 IV 3

Pobór 2007
na terenie powiatu

Powiatowa Komisja Lekarska pracowaæ bêdzie równie¿ w tzw. dni dodatkowe
5 i 6 kwietnia 2007 roku.
Poborowi zg³aszaj¹ siê do Powiatowej Komisji Lekarskiej w wy¿ej wymienio-
nych terminach o godz. 900.

Kiedy nale¿y siê stawiæ?
Terminy pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Strzelcach Opolskich z

podzia³em na poszczególne gminy obrazuje tabelka :

Je¿eli jeste� osob¹:
* powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestro-
wan¹ w urzêdzie pracy w Strzelcach
Opolskich przez okres do 12 miesiêcy
(z wy³¹czeniem bezrobotnych absol-
wentów) lub
* powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestro-
wan¹ w urzêdzie pracy w Strzelcach
Opolskich przez okres od 12 do 24
miesiêcy

mo¿esz wzi¹æ udzia³ w projekcie

�AKTYWNY POWRÓT�,

w ramach którego proponujemy
nastêpuj¹ce dzia³ania:

I ETAP:
* poradnictwo indywidualne
* warsztaty z zakresu aktywne-
go poszukiwania pracy

II ETAP
* szkolenia zmieniaj¹ce lub
uzupe³niaj¹ce kwalifikacje zawo-
dowe  w zakresie:
OPERATOR KOPARKO-£ADO-
WARKI

SPRZEDAWCA-HANDLOWIEC
ZE ZNAJOMO�CI¥ OBS£UGI
KOMPUTERA I KASY FISKAL-
NEJ

Warunkiem skorzystania ze szkolenia
jest zaliczenie I ETAPU projektu.
Osoby zainteresowane udzia³em
w projekcie prosimy o kontakt:

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich

ul. Gogoliñska 2a,
pokój numer 4 - telefon 462 18 11
pokój numer 10 -telefon 462 18 14

Aktywny
powrót

Kobiety 3 IV 1
Dni dodatkowe 5 IV � 6 IV 2


