
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 UJAZD - komunikatywna
  znajomo�æ j. niemieckiego
- wykszt. min. �rednie
- obs³uga komputera
- prawo jazdy kat.�B�

OBS£UGA BIURA GZOiW STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.�rednie,
  preferowane wy¿sze
  z zakresu administracji;
- do�wiadczenie;
- znajomo�æ jêzyka obcego;

FUNKCJONARIUSZ PRAKTYKA W - wykszta³cenie �rednie
S£U¯BY WIÊZIENNEJ STRZELCACH OP. - obywatelstwo polskie

DOCELOWO - niekaralno�æ
�PRZYWARY - przeniesienie do rezerwy

- kat. zdrowia �A�
  w ksi¹¿eczce wojskowej

MISTRZ, TECHNOLOG, ZAWADZKIE - wykszta³cenie �rednie
PLANISTA   lub wy¿sze profil techn.
KIEROWCA KAT.�B,T� STRZELCE OP. - uprawnienia na wózek

+ OKOLICE    wid³owy
KIEROWCA KAT. �C+E� TRANSPORT - do�wiadczenie wymagane

MIÊDZYNAR. - uprawnienia ADR
KIEROWCA KAT. �C+E� TRANSPORT - mile widziany sta¿ pracy

KRAJOWY
ELEKTROMECHANIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
SAMOCHODOWY   zawodowe kierunkowe

- min 2 lata sta¿u pracy
- obs³uga komputera

LAKIERNIK SAM. BORYCZ - wykszta³cenie zawodowe
MECHANIK LUB STRZELCE OP. - prawo jazdy kat.�B�
LAKIERNIK SAM. - mile widziane prawo jazdy

  kat.�C�
FRYZJER UJAZD - wykszta³cenie zawodowe
KELNER GÓRA �W. ANNY - wykszta³cenie zawodowe
KUCHARZ GÓRA �W. ANNY - wykszta³cenie zawodowe
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
HANDLOWIEC ZDZIESZOWICE - wykszta³cenie �rednie
TOKARZ DZIEWKOWICE - wykszta³cenie zawodowe
�LUSARZ ZAWADZKIE - wykszta³cenie zawodowe

- znajomo�æ rysunku tech.
- uprawnienia spawacza

OPERATOR CNC G¥SIOROWICE - wykszta³cenie �rednie
- program AUTO CAD
-obs³uga komputera

STOLARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
MURARZ WG ZLECEÑ
MALARZ BUDOWLANY WG ZLECEÑ
ROBOTNIK BUDOWLANY STRZELCE OP.
ROBOTNIK GOSPOD.
3/4ETATU STRZELCE OP.
OPERATOR PRASY ZAWADZKIE - wykszta³cenie zawodowe

  techniczne
OPERATOR ZAWADZKIE - wykszta³cenie zawodowe
MANIPULATORA   techniczne
OPERATOR ZAGINAREK REÑSKA WIE�
MONTER WI¥ZEK DYLAKI,

KRAPKOWICE
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE - uprawnienia s -1
OPERATOR URZ¥DZEÑ
WALCOWNI ZAWADZKIE - do przyuczenia
SZWACZKI STRZELCE OP. - do�wiadczenie mile

  widziane

PORADNIA
oferuje,

w ramach bezpo�rednich form pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹,

z a j ê c i a   r e h a b i l i t a c y j n e,

wspomagaj¹ce rozwój dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami
narz¹du ruchu w wyniku:

· wrodzonych i nabytych wad postawy,
· zaburzeñ neurologicznych,
· mózgowego pora¿enia dzieciêcego,
· niepe³nosprawno�ci sprzê¿onej.

Bli¿szych informacji udziela sekretariat PORADNI
(nr tel. 077 - 4 61 30 26).

OFERTA  PORADNI
PSYCHOLOGICZNO � PEDAGOGICZNEJ

W  STRZELCACH  OPOLSKICH

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego sk³ada
najserdeczniejsze ¿yczenia

ca³ej Braci Górniczej,
 aby w trakcie wykonywania codziennych obowi¹zków

 towarzyszy³o Wam zawsze poczucie bezpieczeñstwa
w³asnego ¿ycia i zdrowia.

Niechaj ta trudna i odpowiedzialna praca daje Wam
satysfakcjê i poczucie spe³nienia.

¯yczymy wszelkiej pomy�lno�ci, powodzenia,
spe³nienia zamierzeñ

i oczekiwañ, zarówno tych
zawodowych jak i osobistych.

�AGROEXPERT� O�rodek Badañ
i Doradztwa dla Rolnictwa  realizuje
w ramach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego ogólnopolski projekt szko-
leniowy pt.: �Szkolenie z zakresu
zasad ekologicznego prowadzenia
upraw i chowu zwierz¹t�

2- dniowe szkolenie kierowane jest
do rolników. Warunkiem przeprowa-
dzenia szkolenia jest uczestnictwo w
nim 25 � 30 osób. Szkolenie zostanie
przeprowadzone w terminie do 31
grudnia 2007 r. w Starostwie Powiato-
wym w Strzelcach Opolskich.

Program szkolenia obejmie nastê-
puj¹ce tematy:
*  produkcja ekologiczna szans¹ dla

polskiego rolnictwa
* przepisy prawa wspólnotowego i

polskie dotycz¹ce rolnictwa eko-
logicznego

* gospodarstwo ekologiczne jako
system, harmonizacja produkcji ro-
�linnej i zwierzêcej.

* przestawienie gospodarstwa kon-
wencjonalnego na produkcjê eko-
logiczn¹ � zmiany w technologii
produkcji, okresy przestawienia

* przestawienie gospodarstwa kon-
wencjonalnego na produkcjê eko-
logiczn¹ � spe³nienie wymogów
kontroli i niezbêdna dokumentacja

*  produkcja ro�linna w gospodar-
stwie ekologicznym

*  chów i hodowla zwierz¹t w go-
spodarstwie ekologicznym

*  marketing produktów ekologicz-
nych

*  op³acalno�æ produkcji ekologicz-
nej.

Wszystkich zainteresowanych
prosimy o telefoniczne zg³aszanie
uczestnictwa w szkoleniu  (nr tel.
0774401785),  w terminie do 10 grud-
nia 2007 r.

W dniu 28.11.2007r. odby³
siê odbiór koñcowy zadania
pn. �Przebudowa chodnika
w ci¹gu drogi powiatowej
2275 O ul. Mickiewicza w
Strzelcach Opolskich - III
etap�. Komisja odbiorowa
dokona³a oceny robót prze-
budowy chodnika na odcin-
ku d³ugo�ci 125 m po lewej
stronie ulicy. Prace polega³y
na rozebraniu starego i znisz-
czonego odcinka, wstawie-
niu nowych krawê¿ników,
wykonaniu nowej solidnej
podbudowy oraz u³o¿eniu
nawierzchni z kostki bruko-
wej betonowej. Na zakoñ-
czenie prac zosta³a wykona-
na wzd³u¿ remontowanego
chodnika nawierzchnia z
mieszanek mineralno � bitu-
micznych grysowych.
Koszt wykonanych robót to

59.940,39 z³, z czego po³owê �rodków zapewni³a Gmina Strzelce Opolskie.

Oddzia³ Terenowy Agencji Rynku
Rolnego w Opolu informuje, ¿e od dnia
1 grudnia 2007 roku Oddzia³y Tereno-
we ARR przyjmuj¹ wnioski o przy-
znanie dop³aty do materia³u siewnego
maj¹cej charakter pomocy de minimis
w rolnictwie zgodnie z rozporz¹dze-
niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 15 listopada 2007r. w spra-
wie terminów sk³adania wniosków o
przyznanie dop³aty z tytu³u zu¿yte-
go do siewu lub sadzenia materia³u
siewnego kategorii elitarny lub kwali-
fikowany oraz terminu i sposobu wy-
p³aty tej dop³aty (Dz. U. Nr. 214, poz.
1581).

Szczegó³owe informacje dostêpne
s¹ na stronie internetowej Agencji Ryn-
ku Rolnego www.arr.gov.pl (w Warun-
kach uzyskania dop³aty z tytu³u zu-
¿ytego do siewu lub sadzenia materia-
³u siewnego kategorii elitarny lub kwa-
lifikowany w ramach pomocy de mi-
nimis w rolnictwie) oraz w OT ARR
w Opolu przy ul. Horoszkiewicza 6,
tel. 077/4417000.

Nowy chodnik

WA¯NE
DLA ROLNIKÓW

Dop³aty
do materia³u

siewnego

Ekologia
w

gospodarstwie

A¿ cztery z dziesiêciu tradycyjnych produktów nagrodzonych w regionie w
tegorocznej edycji konkursu pochodzi z naszego powiatu! S¹ to: dwa ko³ocze
�l¹skie � z jemielnickiej ciastkarni �Pawe³� Paw³a Schlensaga i Piekarni Edyty
i Paw³a Grabowskich w Otmicach oraz dwa sery z kminkiem: pochodz¹cy z
�Milki� w £aziskach i Fan-Agri z Kad³uba.
Tradycyjne receptury, tradycyjne sposoby wytwarzania, podobne nazwy�
A smak? Podobny, ró¿ny?
Z pytaniem, jak przekonaæ klienta do wyboru w³asnego produktu, zwróci³am
siê do zwyciêzców konkursu og³oszonego przez Urz¹d Marsza³kowski Woje-
wództwa Opolskiego.

Ko³ocz �l¹ski

Jeszcze ko³acz �l¹ski nie jest zarejestrowany jako produkt tradycyjny w Unii
Europejskiej. Jeszcze jego producenci nie stosuj¹ ujednoliconych receptur i
technologii.

- Ró¿nice s¹, ale niewielkie � ocenia Pawe³ Schlensag, przyznaj¹c, ¿e próbo-
wa³ wypieku pañstwa Grabowskich z Otmic i porównywa³ z w³asnym, ro-
bionym wed³ug starego przepisu babci. � Klient jednak nie powinien sugero-
waæ siê moj¹ opini¹ i sam sprawdziæ, którego smak bardziej mu odpowiada.
Najlepiej wiêc spróbowaæ obu ko³aczy i �wybraæ ten lepszy.

- Nasz ko³acz ma specyficzny smak, którym przewy¿sza wszystkie inne.
Zawdziêcza go specjalnej technologii produkcji i u¿yciu surowców najwy¿-
szej jako�ci � s³yszê w piekarni pañstwa Grabowskich.

Ser z kminkiem

Piotr Breischeidel z £azisk u�wiadamia mi, ¿e jeden ser z kminkiem nierówny
drugiemu.
- Po pierwsze � mówi � ten produkowany przez Fan-Agri jest sma¿ony i
t³usty, a nasz jest parzony i chudy. Nawet wiêcej � jest produktem praktycz-
nie bezt³uszczowym, bo robiony jest z twarogu, w którym zawarto�æ t³usz-
czu nie przekracza 0,5%. Ale czy zawarto�æ t³uszczu zadecyduje o wyborze
klientów � nie wiem. Najlepiej � mówi - kupcie oba, spróbujcie i wybierzcie
lepszy.

 Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Strzelce Opolskie, 4 grudnia 2007 roku

Z okazji Dnia Górnika

Tradycyjne - nagrodzone


