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S T R Z E L E C K I

Nie³atwe pieni¹dze
Mia³ byæ raj na ziemi  samo-

rz¹dy uchwalaj¹ programy wspó³-

pracy z organizacjami pozarz¹do-

równie¿ szczegó³owymi harmonogramami i kosztorysami.

To dopiero pocz¹tek. Idmy wiêc

reszcie organizacje pozarz¹dowe

sposób pozwalaj¹cy na pe³n¹ iden-

nych, Rad So³eckich, ma³ych stowa-

wania - trzeba prowadziæ ksiêgi ra-

kilka tysiêcy z³otych potrafi³y zaofe-

bêd¹ wiedzia³y, czego oczekuje

tyfikacjê ich przep³ywów i

w konkursie najkorzystniejsze

chunkowe.

samorz¹d, a ten z kolei wybierze

rozwi¹zania.

Tyle teorii. Praktyka nak³ada jed-

u¿ytko-

Z realizacji dzia³añ nale¿y sk³a-

daæ raporty  oczywicie wed³ug usta-

lonego przez ministra wzoru, a ewen-

nak sporo ograniczeñ. Pierwsze wy-

tualne zwroty otrzymanych rodków

sów. Samorz¹d mo¿e powierzaæ lub

podatkow¹.

nikaj¹ z dok³adanej analizy przepi-

zlecaæ jedynie zadania w³asne, okre-

przebiegaæ bêd¹ zgodnie z ordynacj¹
Wszystko to powoduje, ¿e rod-

rzyszeñ? Uwa¿am, ¿e niczego. Za

rowaæ lokalnym spo³ecznociom

wspania³¹ zabawê, naukê, okazjê do

wypoczynku i integracji. Mo¿na dojæ

do smutnej konkluzji, ¿e mniej wa¿ne jest to, co siê rzeczywicie dzieje,

od towarzysz¹cej temu papierologii.

Skomplikowane procedury i wy-

sokie wymagania stawiane organiza-

ste, ale wymaga zastanowienia, jak

pozarz¹dowe, prowadz¹ce odpo-

dem odsuniêcia w czasie konkursu na

przygotowaæ oferty, raporty i spra-

Powiatu zdecydowa³a, ¿e odbêdzie

powi¹zaæ realizacjê zadañ danej or-

wiedni¹ ksiêgowoæ i kadry umiej¹ce

Gdy ju¿ to zrobimy, trzeba przygo-

wozdania.

ganizacji z zadaniami samorz¹du.
towaæ ofertê realizacji zadania.

Mo¿na powiedzieæ  doskonale,

cjom pozarz¹dowym sta³y siê powo-

realizacjê zadañ powiatowych  Rada

siê wprawdzie pierwszym kwartale
tego roku, ale nie w styczniu, jak pla-

Szablon narzucony rozporz¹dze-

jak chc¹ korzystaæ niech siê naucz¹,

nowano. Pozwoli to na lepsze przy-

ba nie tylko danymi organizacji, ale

obejmuj¹cy tysi¹ce ludzi i poch³ania-

z tego zakresu.

niem ma 8 stron, a wype³niæ go trze-

doæ cha³tury! W przypadku dzia³añ

Maraton
matematyków
W pi¹tek

7 stycznia 2005r

stów

Opolskich

poszukuje pracownika

na stanowisko ds. rozliczania

w

w Krapkowicach

oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie odby³ siê
Przedmaturalny

I Krapkowicki

Maraton

tyczny dla uczniów

Matema-

klas III liceum

profilowanego i liceum ogólnokszta³c¹cego z powiatów krapkowickiego,
g³ubczyckiego i strzeleckiego.
Ka¿da szko³a przyjezdna
prawo

wystawiæ

we dru¿yny, za

mia³a

po dwie 2-osobo-

rodków zewnêtrznych

woln¹ ich iloæ.

od 8

30

do 20

oo

-

-

trwaj¹cego

z regulaminowymi

przerwami na posi³ek, uczestnicy
rozwi¹zywali 55 zadañ.
Dwie dru¿yny Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Zawadzkiem w
sk³adzie: Justyna Grzywocz i Mi-

dowiadczenie w rozliczaniu rodków pomocowych,

wykszta³cenie ekonomiczne oraz dowiadczenie w sektorze finansów publicznych,

umiejêtnoæ pracy z komputerem,

-

chêæ podnoszenia kwalifikacji i uczenia siê

-

wiedza i dowiadczenie w zakresie pozyskiwania rodków

umiejêtnoæ organizacji pracy, sumiennoæ,

Dodatkowym atutem bêd¹:

-

pomocowych, w tym Unijnych,
znajomoæ jêzyków obcych,

Oferujemy ciekaw¹ i pe³n¹ wyzwañ pracê w m³odym i dynamicznym zespole, mo¿liwoæ podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o sk³adanie podañ
z do³¹czonym CV w Starostwie Strzeleckim,

ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie,
do godz. 15.30 dnia 18 stycznia 2005 roku.
(Informacja - parter)

cha³ Halaczyñski oraz Alina Lisiak
i Karina Wrêczycka z Liceum Profilowanego walczy³y wród 25 dru¿yn

Zastrzegamy sobie mo¿liwoæ odpowiedzi

w krapkowickim zamku. Za-

jê³y odpowiednio XI i XIX

jedynie na wybrane oferty.

miej-

form¹

sprawdzenia stopnia przygo-

towania

do matury.

Nikt nie poczu³ siê przegranym,
a na koniec

niektórzy

uczniowie

stwierdzili wprost, ¿e taki maraton
móg³by odbywaæ siê co miesi¹c!

6 stycznia br. w sali narad staro-

stwa strzeleckiego odby³y siê wybory jednego przedstawiciela sporód

uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych

powiatu strzeleckiego do Dzieciêco

 M³odzie¿owego Sejmiku Woje-

wództwa Opolskiego. Sejmik istnie-

je od 2000 roku, a teraz, w roku 2005,

dotychczasowi reprezentanci posta-

Pieni¹dze na usuwanie azbestu!
Wszyscy przedsiêbiorcy zainteresowani inwestowaniem w zadania zwi¹-

zane z usuwaniem wyrobów zawieraj¹cych azbest informujemy, ¿e istnieje

mo¿liwoæ otrzymania na ten cel preferencyjnych kredytów ze rodków

NFOiGW.

Wiêcej informacji mo¿na otrzymaæ w Banku Ochrony rodowiska S.A.

TARGI KOOPERACYJNE

DLA BRAN¯Y DRZEWNEJ
PAVE GRAZ 2005 (Graz, Austria, 3-5 marca 2005)

CROSS  BO 2005 (Warnemünde, 27-29 kwietnia 2005)
Gie³dy adresowane s¹ do ma³ych i srednich firm dzia³aj¹cych w szeroko

rozumianej bran¿y drzewnej: tartaki, obróbka drewna, konstrukcje i
domy drewniane, maszyny i narzêdzia dla przemys³u drzewnego.

Na Targach bêdzie istnia³a mo¿liwoæ spotkania ³¹cznie z ponad 450

firmami z 20 krajów europejskich. Bêdzie mo¿liwoæ poznania

konkurencji i aktualnych tendencji w bran¿y drzewnej.

Je¿eli jestecie Pañstwo zainteresowani udzia³em w Targach

informujê, ¿e formularz zg³oszeniowy mo¿na pobraæ ze strony

przedstawicielu z ka¿dego powiatu

justynak@cofund.org.pl lub aprzybylska@cofund.org.pl

Opolszczyzny.

Reprezentantem z terenu po-

wiatu strzeleckiego zosta³a uczen-

nica Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich 

Katarzyna Golenia.

STRZELCE OP.
IZBICKO
STRZELCE

- rednie kierunkowe
- wykszta³cenie zasadnicze lub rednie
- wykszta³cenie gastronom.; - sta¿ pracy 2 lata;
- miel widziane pr. jazdy kat. B; - akt. ks. zdr.,

KASJER  SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

3/4 etatu

ALBERT

FRYZJER STYLISTA

STRZELCE OP.

SZWACZKA

STRZELCE OP.

SZWACZ-PRASOWACZ

STRZELCE OP.

BARMANKA

B£OTNICA STRZEL.

BUFETOWA-KELNERKA

STRZELCE OP.

- min. sanitarne;
- aktualna ks. zdrowia
_
- wykszta³cenie zawodowe, dowiadczenie
- wykszt. zawod., - stopieñ niepe³nosprawnoci
_
- wykszta³cenie rednie; - mile widziana
znajomoæ j. obcego w stopniu podst.

KUCHARKA
MONTER WI¥ZEK

STRZELCE OP.
DYLAKI, KRAPKOWICE

IN¯YNIER MECHANIK

- wykszt. podst. lub zawodowe; - dowiadczenie
- wykszt. zawod., - manualn., rozró¿. kolorów

STRZELCE OP.

- wykszt. wy¿sze, b. dobra znajomoæ j. ang.

RATOWNIK MEDYCZNY

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie min. rednie medyczne o

SPEC. DS. MARKETINGU

G¥SIOROWICE

- znajomoæ programu AUTO-CAD
kierunku ratownik medyczny
- wykszt. rednie; - obs³uga urz¹dzeñ biurowych;
- znajomoæ bran¿y mechanicznej,
- znajomoæ jêzyka niemieckiego
INFORMATYK

STRZELCE OP.

- min. rednie, - znajom. sieci komputerowych

SPECJALISTA LINIOWY

STRZELCE OP.,

- wykszta³cenie rednie/ wy¿sze;

DS. SIECI WI-FI

KRAPKOWICE

- pr. jazdy kat. B

(PRACA W TERENIE)
MONTER RUSZTOWAÑ

TEREN CA£EGO KRAJU

MAGAZYNIER

STRZELCE OP.

_
- wykszta³cenie min. zawodowe;
- prawo jazdy kat. B mile widziane C;
- upr. na wózek wid³owy

OCHRONIARZ

STRZELCE OP.

ELEKTRONIK

KRAPKOWICE

- wiadectwo kwalifikacji E do 1Kv

STRZELCE OP.

-

STOLARZ

- licencja I i II stopnia

LUB

STOLARZ MEBLOWY
STOLARZ

sta¿ pracy 4 lata

MYLINA

- wykszta³cenie zawodowe

KOLONOWSKIE

-wykszta³cenie zawodowe

STOLARZ
POMOCNIK STOLARZA

¯ÊDOWICE

TAPICER

STRZELCE OP.

RZENIK

PIOTRÓWKA

_

RZENIK

STRZELCE OP.

PIEKARZ

STRZELCE OPOLSKIE

PIEKARZ/CIASTKARZ
LUSARZ-SPAWACZ
SPAWACZ

KIELCZA
STRZELCE OP.
ZDZIESZOWICE

- wykszta³cenie zawodowe
_
- wykszta³cenie zawodowe; - dowiadczenie
- wykszta³cenie zawodowe, - dowiadczenie

_

- wykszta³cenie zawodowe; -upr.

MIG-TIG

- wykszta³cenie zawodowe w bran¿y
lusarskiej lub tech. Budowy maszyn,
- upr. dozorowe lub upr. podstawowe MAG

MONTER MASZYN
I URZ¥DZEÑ (2osoby)
TOKARZ (2osoby)
WYTACZARZ (4osoby)
SPAWACZ (1osoba)

OZIMEK

- wykszta³cenie zawodowe mechaniczne,
- znajomoæ rysunku technicznego

TOKARZ (1osoba)
FREZER (1osoba)
SPAWACZ (1osoba)

TOSZEK

- wykszta³cenie zawodowe;

SPAWACZ
LUSARZ
SPAWACZ
FREZER (2osoby)
WYTACZARZ (2osoby)

ZDZIESZOWICE
BARUT

_

- KOLE

TOKARZ (2osoby)
SPAWACZ

- uprawnienia spawalnicze oraz lusarskie

KÊDZIERZYN
- dowiadczenie
G¥SIOROWICE

- wykszt. kierunkowe, uprawnienia spawalnicze

STRZELCE OP.

upr. na sam. ciê¿., upr. na urz¹dzenie  pompa

OPERATOR HDS(1osoba)
OPER. POMPY SZTETTER
(1osoba)

- dowiadczenie zawodowe; - upr. na dwig,
Sztetter
SIERONIOWICE

_

MECHANIK MASZYN

KRAPKOWICE

_

MECHANIK SAM.

BLACHARZ SAM.

STRZELCE OP.

MECH. SAM. CIÊ¯AROWYCH
 KIEROWCA KAT. C+E
ELEKTRYK SAM.
PRACOWNIK TRANSPORTU

_
- wiadectwo kwalifikacji

KRAJ
SUCHA
KRAPKOWICE
STRZELCE OP.

- 2 lata praktyki
- sta¿ pracy 5 lat
- uprawnienia na wózki o napêdzie gazowym

SLUSARZ
KIER.KAT. C+E (1/2 etatu)
KIEROWCA KAT. C+E

ROZMIERZ
DZIEWKOWICE

- wykszt. zawodowe, - aktualna ks. zdrowia

_

KRAJ
ZAGRANICA

KIEROWCA KAT. C+E

- praktyka

KRAJ
CZECHY

- praktyka; - wiadectwo kwalifikacji;
- wiadectwo kwalifikacji,
- mile widziane ADR

S£OWACJA
MECHANIK I ELEKTRYK

STRZELCE OP.

- wykszt. zawodowe,

LOKOMOTYW ELEKTR.

- upr. do spawania MAG i TIG,

I SPALINOWYCH,

- dowiadczenie zawodowe.

LUSARZ - SPAWACZ
KIEROWCA KAT.C+E

KRAJ

_

KIEROWCA CI¥GNIKA
 OPERATOR DWIGU

ZDZIESZOWICE

INSP. DS. KREDYTÓW

STRZELCE OP.

- wykszt.

zawodowe o kierunku mechanicznym

- wykszta³cenie wy¿sze, - dowiadczenie w
zakr. kredytowania podmiotów gospodarczych

SPRZEDAWCA-KIEROWNIK
KASJER/ SPRZEDAWCA
( 8 osób)

STRZELCE OP.

- wykszt. min. rednie- znajomoæ bran¿y;

BIEDRONKA

- dow. zawodowe; - aktualna ks. zdrowia

STRZELCE OP.

- aktualna ks. zdrowia

EKO

MAGAZYNIER (2 osoby)
PRACOWNIK BIUROWY
(1 osoba)
KIEROWNIK (1 osoba)
OBS£UGA STAN. MIÊSNEGO

nowili rozszerzyæ kadrê personaln¹

o nowych cz³onków  po jednym

PIELÊGNIARKI
SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA

P R A C O D AW C Y:

MECHANIK SAM. LUB

oddzia³ w Opolu, przy ul. Krakowskiej 53.

Rozszerzony
sk³ad Sejmiku

OCZEKIWANIA

PRACY

LAKIERNIK SAM.

sce. W ocenie uczestników i organizatorów maraton by³ bardzo ciekaw¹

STANOWISKO

STOLARZ MEBLOWY

-

-

WYMAGANIA

MIEJSCE

STOLARZ

Oczekiwania:

organizatorzy do-

W trakcie maratonu

gotowanie ofert i poszerzenie wiedzy

Starostwo Strzeleckie

Zespole Szkól Zawodowych im. Pia-

tel. 462 18 10

tywom Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-

ki otrzymaæ i prawid³owo wykorzy-

staæ mog¹ jedynie silne organizacje

47-100 Strzelce Opolskie

Czego brakowa³o niewielkim inicja-

 l o n e u s t a wo wo d l a k a ¿ d e g o z e

szczebli samorz¹du  niby oczywi-

ul. Gogoliñska 2 a,

odniesieniu do lokalnych inicjatyw?

dalej. Jeden z przyk³adów: otrzymane rodki nale¿y ewidencjonowaæ w

POWIATOWY URZ¥D PRACY

pewnoci¹. Jaki ma to jednak sens w

wymi (NGO), a te podejmuj¹ za-

dania po¿ytku publicznego. Na-

OFERTY PRACY

j¹cych setki tysiêcy z³otych  z ca³¹

www.euroinfo.org.pl , a wype³niony przes³aæ na adres

Ostateczny termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa 31.01.2005
Dodatkowych informacji udzielaj¹ p. Justyna Kochelt oraz p.

Agnieszka Przybylska pod nr tel. (022) 4509935 lub (022)45099 39

(4 osoby)
NAUCZYCIEL FIZYKI
SPEDYTOR - INFORMATYK
PROTETYK S£UCHU

IZBICKO
ROZMIERZ
KÊDZIERZYN-K.

- wykszt. wy¿sze pedagogiczne - kierunkowe
- wykszt. min. red.; - bieg³a znajomoæ j. niem.
- wykszt. rednie-dyplom protetyka s³uchu;
- sta¿ pracy min. 2 lata

MGR FARMACJI
I TECHNIK FARMACJI
MGR FARMACJI

- wykszta³cenie wy¿sze;
ZDZIESZOWICE
STRZELCE OP.

TECHNOLOG SPECJALISTA

- min. 5 lat sta¿u pracy
- wykszta³cenie wy¿sze
- wykszta³cenie rednie,

PRZETWÓRST. MIÊSNEGO

STRZELCE OP.

- dowiadczenie

CUKIERNIK

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe; - sta¿ pracy 3-5 lat

CUKIERNIK i PIEKARZ

OTMICE

- mo¿liwoæ przyuczenia

PRACOWNIK FIZYCZNY
- OBS£UGA OBORY

BRZEZINA

- upr. na ci¹gnik

RASZOWA

- staz pracy ok. 5 lat

SZLIFIERZ (1 osoba)
TOKARZ (1 osoba)
PRACOWNIK BIUROWY
- MAGAZYNIER-KIEROWCA

STRZELCE OP.
- FORTE VITA
POLSKA S.C.
(kontakt PUP)

SPECJALISTA
d.s. REKRUTACJI

STRZELCE OP.
ADECCO
POLAND sp z o.o.
(kontakt PUP)

