
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 Opolskietel. 462 18 10
STANOWISKO MIEJSCEPRACY

WYMAGANIAOCZEKIWANIAPRACODAWCY:
SPRZ¥TACZKA 1/2 ETATU STRZELCE OP.NAUCZYCIEL ZAWODU STRZELCE OP. - �rednie lub wy¿sze- kurs pedagogicznyKOSMETYCZKA LE�NICA - Min. �rednie- sta¿ pracy mile widziany- prawo jazdy kat. B mile  widzianeKASJER WALUTOWY STRZELCE OP. - Kurs kasjer walutowegoTECHNIK FIZJOTERAPIILUB PIELÊGNIARKA STRZELCE OP. - minimum �rednieTAPICER STRZELCE OP. - Min zawodowe- sta¿ pracy mile widzianyPRACOWNIKPRODUKCYJNY STRZELCE OP. - Wynagrodzenie 950 z³  nettoSPECJALISTA STRZELCE OP. - Min �rednieDS. SPRZEDA¯Y - osoba ze stopniemW SALONIE   niepe³nosprawno�ciFIR. PLUS GSMOPERATOR URZ¥DZEÑGALWANICZNYCH STRZELCE OP. - Min �rednie- uregulowany stosunek  do s³u¿by wojskowejMECHANIK OPERATOR STRZELCE OP. - �rednieMASZYN PRODUK. - sta¿ pracy konieczny- umiejêtno�æ naprawy  maszyn produkcyjnychKASJER - SPRZEDAWCA STRZELCE OP.SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE - Mile widziane �rednieW SK£ADZIE BUD. - znajomo�æ obs³ugi komp.MONTER STOLARKIOKIENNEJ STRZELCE OP. - 1200 z³ netto- min. Zawodowe,- sta¿ pracy mile widziany  lecz bez wykszta³cenia  wskazany- mile widziane prawo jazdy  kat. BTOKARZ, �LUSARZLUB PRACOWNIKNIEWYKWALIFIKOWANY STRZELCE OP. - Mile widziane kierunkoweELEKTRYK - ELEKTRONIK ¯ÊDOWICE - Min zawodowe

-  SPECJALISTY DS. HANDLU STAL¥
Nasze oczekiwania: - wykszta³cenie wy¿sze

- znajomo�æ jêzyka angielskiego
   lub niemieckiego
- mile widziane do�wiadczenie zawodowe-   PRACOWNIKÓW DO OBS£UGI LINII  PRODUKCYJNEJ-   PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH

Nasze oczekiwania: - wykszta³cenie �rednie
   uprawnienia do obs³ugi wózków wid³owych,
   suwnicy

Oferujemy pracê w m³odym zespole, z perspektyw¹ rozwoju osobi-
stego,  w stabilnej i nowoczesnej firmie.Osoby zainteresowane prosimy o przes³anie oferty na adres:

IZOSTAL S.A.
Biuro Zarz¹du i Personelu

ul. Polna 3, 47-120 Zawadzkie
W terminie do 30.09.2006 roku

IZOSTAL S.A.  w Zawadzkiem poszukuje
pracowników na stanowiska :

Je�li masz firmê i potrzebujesz pieniêdzy na jej rozwój, na inwestycje
� ten komunikat jest dla Ciebie!Stowarzyszenie Promocji Przedsiêbiorczo�ci w Opolu, której Za-rz¹d Województwa Opolskiego powierzy³ pe³nienie roli InstytucjiWdra¿aj¹cej dla dzia³añ 2.5. i 3.4. ZPORR adresowanych do sekto-ra ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw w latach 2004-2006og³aszanabór wniosków o dofinansowanie ze �rodków ZPORR Dzia³anie3.4 �Mikroprzedsiêbiorstwa� TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mi-kroprzedsiêbiorstw.

Wnioski nale¿y sk³adaæ w siedzibie Stowarzyszenia �Promocja
Przedsiêbiorczo�ci� w Opolu, ul. Sempo³owskiej 1, 45-034 Opole,

w terminie:
od dnia 13 wrze�nia do 27 wrze�nia 2006 roku (do godz.15.00)

w godzinach 8.00 - 16.00 (od poniedzia³ku do pi¹tku).
Pytania prosimy kierowaæ na adres: e- mail: zporr@rif.opole.pl

lub telefonicznie 077 441 27 22.

Kasa na inwestycje dla ma³ych

b) pochodzenie  z rodzin znajduj¹-
cych siê w trudnej sytuacji material-
nej tzn. o dochodzie rodziny w prze-
liczeniu na osobê lub dochodzie oso-
by ucz¹cej siê nie wy¿szym ni¿ kwo-
ta uprawniaj¹ca do uzyskania �wiad-
czeñ rodzinnych okre�lona na podsta-
wie art. 5 ust. 1-7, ust. 8a-9 oraz ust.
11  Ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o �wiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 228, poz. 2255 z 2003r. z pó�n.
zm.).

W przypadku gdy rodzina lub
osoba ucz¹ca siê oraz student samo-
dzielny finansowo utrzymuje siê z go-
spodarstwa rolnego, przyjmuje siê za
podstawê obliczenia dochodu prze-
ciêtny dochód z 1 ha przeliczeniowe-
go, og³aszany do dnia 30 pa�dzierni-
ka ka¿dego roku przez Prezesa GUS,
na podstawie przepisów ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz.
431, z pó�n. zm.).
c) sta³e zameldowanie:
- na obszarach wiejskich, czyli te-

renach po³o¿onych poza granica-
mi administracyjnymi miast,

- w miastach do 5 tys. mieszkañ-
ców,

- w miastach od 5 tys. do 20 tys.
mieszkañców, w których nie ma
publicznych szkó³ ponadgimna-
zjalnych koñcz¹cych siê matur¹,

- na obszarach wiejskich, w mia-
stach do 5 tys. mieszkañców, w
miastach od 5 tys. do 20 tys.
mieszkañców, w których nie ma
publicznych szkó³ artystycznych
koñcz¹cych siê matur¹ � dotyczy
uczniów szkó³ artystycznych.
Wyp³ata stypendium bêdzie siê

odbywa³a w formie finansowej, tzn.
na podstawie z³o¿onego przez pe³-
noletniego ucznia lub rodzica/opieku-
na w przypadku ucznia niepe³nolet-
niego jednorazowego o�wiadczenia o
przeznaczeniu stypendium na cele
edukacyjne oraz za�wiadczeñ dyrek-
tora szko³y o systematycznym
uczestnictwie w zajêciach szkolnych.
O tym, czy uczeñ otrzyma ca³¹ przy-
znan¹ kwotê bêdzie decydowa³a wiêc
frekwencja � po przekroczeniu limitu40 godzin nieusprawiedliwionychw roku szkolnym stypendium prze-

Stypendia nie dla wagarowiczów
staje przys³ugiwaæ. Ta sama zasada
mia³a zastosowanie przy wyp³acie
drugiej transzy stypendiów przyzna-
nych na rok szkolny 2005/2006 i czê�æ
osób w dniu opuszczenia 41 godziny
bez usprawiedliwienia straci³a stypen-
dium, otrzymuj¹c  jedynie kwotê pro-
porcjonaln¹ do okresu uczestnictwa
w projekcie.

Gdyby pierwsi ludzie z Rozmierzy w 1854 roku niewyjechali w poszukiwaniu lepszego bytu za ocean i nieosiedlili siê w Teksasie, staj¹c siê �ojcami za³o¿yciela-mi� miasteczka Bandera, i gdyby w ci¹gu nastêpnych 50lat nie pod¹¿y³o w ich �lady kolejnych 100 osób z tej wsi- tego wyjazdu w 2006 w ogóle by nie by³o.Ale, jak siê okazuje, wiêzi przetrwa³y i czas, i oddalenieo tysi¹ce kilometrów. Nie tak dawno Teksañczycy byli wRozmierzy � zaledwie w czerwcu, na jubileuszu 750-lecia
wsi, a na prze³omie sierpnia i wrze�nia 13 osób z Rozmierzy,Strzelec i Kad³uba wyjecha³o do USA, �wiêtowaæ inny jubi-leusz � 150-lecie Bandery.- Dobrze nas uczcili � mówi so³tys Stefan Witoñ, jeden zuczestników tej wyprawy. � Od lat promotorem utrzymy-wania tak bliskich kontaktów jest pani Eleonora D³ugosz (Dlu-
gosch, która i tym razem czuwa³a nad podró¿nikami i progra-mem ich pobytu. Jej przodkowie wywodz¹ siê z Rozmierzy,dlatego prosi³a, by�my przywie�li nasz¹ wodê. Wie�li�my j¹w butelkach. Potem, w czasie samej uroczysto�ci, zosta³awymieszana z wod¹ z Bandery i wylana pod flag¹, by nasze

korzenie z³¹czy³y siê. To by³ bardzo wzruszaj¹cy moment,tak prosty, a zarazem wymowny...¯adna amerykañska impreza nie mo¿e oczywi�cie od-byæ siê bez parady; taka te¿ zosta³a zorganizowana i w cza-
sie naszego pobytu za oceanem, i je�li szukaæ podobieñstw,to tylko z do¿ynkowym korowodem porównaæ j¹ mo¿na �ocenia so³tys � tylko skala inna. Oczywi�cie � znacznie wiêk-sza, jak wszystko tam. Ogrom przestrzeni robi najwiêkszewra¿enie � dodaje S. Witoñ � a dla nich 30 kilometrów to¿adna odleg³o�æ. Mogli�my to odczuæ, bo te¿ trochê poje�-
dzili�my, wyprawa nie skoñczy³a siê na pobycie w jednymmiejscu.Go�cie z Polski odwiedzili równie¿ m.in. San Antonio iPannê Mariê. Wszyscy byli wszystkim zachwyceni, mimo40-stopniowego upa³u, wrêcz nie do wytrzymania na dwo-rze. I oczywi�cie zapewne wszyscy chcieliby tam pojechaæ
jeszcze raz, podobnie jak p. Witoñ.- Podoba³ mu siê tam spokój i takie¿ podej�cie Teksañ-czyków do wszystkiego, a przy tym przecie¿ ich pewno�æco do tego, ¿e je�li co� zosta³o przygotowane � na pewnoodbêdzie siê bez wpadek, o zaplanowanej godzinie i w prze-widzianej harmonogramem kolejno�ci.

W sobotê, 9 wrze�nia w hali spor-
towej w Kêdzierzynie-Ko�lu po raz
drugi odby³ siê Festiwal Kultury
Mniejszo�ci Niemieckiej. Organizato-
rem by³ Zwi¹zek Niemieckich Stowa-
rzyszeñ Spo³eczno-Kulturalnych w
Polsce.

Rozpoczêto o godz. 11.00 krót-
kim ekumenicznym nabo¿eñstwem
pt. �Niebiosa g³osz¹ chwa³ê Boga�.
Masowo przybyli  przedstawiciele
mniejszo�ci niemieckiej, jej zwolenni-

Bandera i Rozmierz -
                           dalekie i bliskie

cy i gor¹cy sympatycy, wprawdzie
g³ównie i niestety starszego pokole-
nia. Za to m³odzie¿ uczestniczy³a w
organizacji tej imprezy, co jest dla mnie
osobi�cie buduj¹ce. By³ to swoisty
przegl¹d bogactwa mniejszo�ci nie-
mieckiej, jej zespo³ów wokalnych,
chórów i orkiestr. Niew¹tpliw¹
atrakcj¹, równie¿ dla mnie by³ wystêp
go�ci z Niemiec. Toby potrafi³ fanta-
stycznie rozruszaæ nawet tych naj-
wiêkszych smutasów, a walory Mi-

chelle, jej  wdziêk i g³os w zachwyt i
emocjonalne uniesienie.

U�miech na twarzy, �piew na
ustach wtóruj¹cy wystêpuj¹cym ze-
spo³om wokalnym, oklaski, taniec
pomiêdzy rzêdami krzese³ i trybuna-
mi, to wszystko potwierdzi³o potrze-
bê i konieczno�æ organizacji tego typu
przedsiêwziêæ kulturalnych oraz po-
kazywania i  upowszechniania war-
to�ci i zasobów danego narodu.

Aniela Melson

Festiwal kultury mniejszo�ci

UWAGA!!!WNIOSKI MO¯NA POBIE-RAÆ I SK£ADAÆ W SZKO-£ACH PONADGIMNAZJAL-NYCH UMO¯LIWIAJ¥CYCHUZYSKANIE �WIADECTWADOJRZA£O�CI W POWIECIESTRZELECKIM W TERMINIEOD 14 WRZE�NIA DO 13 PA�-DZIERNIKA 2006 ROKU.WZORY FORMULARZY S¥RÓWNIE¯ DOSTÊPNE NASTRONIE INTERNETOWEJPOWIATU STRZELECKIEGOWWW.POWIATSTRZELEC-KI.PL W DZIALE UNIA EURO-PEJSKA � STYPENDIA DLAUCZNIÓW

Nazwiska pierwszych
osadników przyby³ych
z Rozmierzy

Festyn -
ca³kiem jak u nas

dok. ze str. 1


