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S T R Z E L E C K I

OFERTY PRACY

Czysta woda z kontraktu

POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Gogoliñska 2 a,

tu istniej¹cej oczyszczalni: wykona-

47-100 Strzelce Opolskie

no dokumentacjê techniczn¹, operat

tel. 462 18 10

wodnoprawny oraz uzyskano po-

zwolenie wodno-prawne na odpro-

wadzenie cieków do rzeki Ma³a Panew (dokument ustala parametry

umo¿liwiaj¹ce zrzut).

Pierwotnie koszt remontu wyce-

niano na 80 tysiêcy z³otych. O dofi-

MIEJSCE

STANOWISKO

PRACY

nansowanie równe po³owie tej kwo-

ty wnioskowano w ramach Kontrak-

tu Wojewódzkiego 2004. W wyniku

przetargu kwota ta uleg³a zmniejsze-

niu do 61,3 tysiêcy z³otych i oczywicie skutkowa³o to ograniczeniem
wsparcia do po³owy nowej wartoci

(30,6 tys. z³). Prace rozpoczêto w

czerwcu, a koñcowy odbiór techniczny mia³ miejsce 11 sierpnia.

Wszyscy mo¿emy siê cieszyæ, ¿e

zrobiono kolejny krok ku ochronie

Tablica informuj¹ca o tym, ¿e projekt sfinansowany zosta³ ze rodków

rodowiska naturalnego: aby by³o

Kontraktu Województwa Opolskiego na rok 2004
Jaki czas temu informowalimy

oddzielony Ma³a Panwi¹ i trakcj¹

rozpoczêto przygotowania do remon-

tów powiatu strzeleckiego. Jednym

SIERONIOWICE

BRUKARZ

STRZELCE OP.

FREZER  2osoby
SPAWACZ  2osoby

kolejow¹. W koñcu zesz³ego roku

biorców wsparcia czeka jeszcze trochê pracy, aby siê z niego rozliczyæ.

/bb/

z nich jest remont oczyszczalni cieSpo³ecznej w Zawadzkiem.

- STYLISTA

STRZELCE OP.

- dowiadczenie

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe

KIEROWCA KAT.C+E

ZA GRANIC¥

Oczyszczalnia cieków Domu

KIEROWCA
K AT.C+E

nie bez remontu od ponad 10 lat. Nie-

stety na skutek zu¿ycia poszczególnych elementów, jej sprawnoæ znacz-

nie spad³a. By³o to bardzo niepoko-

j¹ce, poniewa¿ zrzut oczyszczonych

SUWNICY

Z AWA D Z K I E

K R AWCOWA

STRZELCE OP.

- wykszt.kierunkowe

MECHANIK SAM.

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie kierunkowe

Wariant likwidacji ma³ej oczysz-

czalni i pod³¹czenia siê do sieci kana-

lizacyjnej miasta Zawadzkie odrzu-

cono bardzo szybko  ka¿dy, kto wie
gdzie jest ulica Czarna, rozumie dla-

SZYMISZÓW

mgr FARMACJI

STRZELCE OP.

MONTER WI¥ZEK

DYLAKI,
KRAPKOWI CE

terenie miasta oddalony jest od zwar-

Zmodernizowane urz¹dzenia oczyszczalni

tej zabudowy o 6 km i dodatkowo

chód sprowadzony z zagranicy

kumenty. Najwa¿niejsze z nich to:
faktura, umowa kupna, dokument
potwierdzaj¹cy zap³atê akcyzy i
dokument z urzêdu skarbowego.
Sprawd, czy masz wszystkie.

UWAGA  ZMIANY GODZIN REJESTRACJI
W zwi¹zku z wprowadzaniem nowego, ogólnopolskiego systemu tele-

od 8.00 do 18.00
od 7.30 do 18.00

w rodê 8 wrzenia

od 7.30 do 18.00

w czwartek 9 wrzenia

od 7.30 do 18.00

w pi¹tek 10 wrzenia

od 7.30 do 15.30

Od 13 wrzenia (czyli kolejnego poniedzia³ku) rejestracja odbywaæ
siê bêdzie w dotychczasowych godzinach.

JEMIELNICA

OPERAT. KOPAREK;

WOJ. OP.

- wykszt.wy¿sze
- uprawnienia; -dowiadczenie

MONTER
WODNO-KANAL.;
POMOC. MONTERA
PIEKARZ
CUKIERNIK

STRZELCE OP.

- zawodowe  kierunkowe

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie

PIELÊGNIARKI,
PO£O¯NE
POMOCNIK

To nazwa konkursu, organizowanego przez Krajowe Centrum Do-

woju Przedsiêbiorczoci, Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy z innymi instytucjami obs³uguj¹cymi rolników. Jego ide¹ jest
szeroko pojêta promocja najlepszych przyk³adów aktywnoci gospodarczej na terenach wiejskich

Szukasz tekstu ustawy?
Znajdziesz j¹ w starostwie
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 lipca 2000

roku o og³aszaniu aktów normatywnych

i niektórych innych aktów prawnych (Dz.

U. Nr 62 poz. 718 ze zmianami) jednostki samorz¹du terytorialnego maj¹ obowi¹-

W pi¹tej ju¿ jego edycji mo¿na zg³osiæ projekty zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2003 do 30 czerwca 2004, zwi¹zane z tworzeniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz aktywizacj¹ gospodarcz¹
mieszkañców wsi. Jak zwykle dla uczestników konkursu przewidziane s¹
nagrody.
Termin zg³oszeñ up³ywa 15 wrzenia, natomiast og³oszenie wyników
nast¹pi do 20 grudnia br.
tematem

odsy³amy

na

stronê

www.cdr.gov.pl, gdzie mo¿na znaleæ pe³ny regulamin konkursu oraz kartê zg³oszenia.

NAUCZYCIEL

-£ADOWARKI;

w poniedzia³ek 6 wrzenia

- rozró¿nianie kolorów
- mistrz w zawodzie murarz;
- kwalifikacje pedagogiczne

WYCH. FIZYCZNEGO

OPERAT. KOPARKO

we wtorek 7 wrzenia

- wykszta³cenie wy¿sze
- wykszt.min.zawodowe;

MURARSKIEGO

dniu rejestracja pojazdów bêdzie siê odbywaæ wyj¹tkowo w godzinach:

radztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Polsk¹ Agencjê Roz-

zainteresowanych

LENICA

- prawo jazdy

NAUKI ZAWODU

informatycznego ewidencji kierowców i pojazdów w przysz³ym tygo-

Sposób na Sukces

Wszystkich

NAUCZYCIEL
PRAKTYCZNEJ

Przed rejestracj¹ samochodu

musisz zgromadziæ niezbêdne do-

- upr.na wózek wid³owy

MECHANIK SAM.

czego. Choæ DPS le¿y formalnie na

Zanim zarejestrujesz samo-

- wykszt. zawodowe lub rednie;

WID£OWYCH;

Ma³ej Panwi.

dziany limit to 27 osób na dzieñ.

- upr. na ADR

JEMIELNICA

MECH. WÓZKÓW

cieków odbywa siê bezporednio do

cja na parterze Starostwa. Przewi-

TEREN
CA£EGO KRAJU

MASZYNISTA

wychowanków, dzia³a³a nieprzerwa-

nie numerków prowadzi Informa-

miêdzynarod.;

- upr. na ADR

MATRYCOWY;

w którym zamieszkuje obecnie 100

rejestracji samochodów i wydawa-

- dow. w transporcie

K O WA L

Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem,

Przypominamy, ¿e zapisy do

- upr.podstawowe na spawacza

KELNER /-KA

KOSMETYCZKA

ków dzia³aj¹cej przy Domu Pomocy

Skompletuj!

OZIMEK

FRYZJER

czyciej i zdrowiej. Szczêliwych od-

traktu Wojewódzkiego dwu projek-

Pañstwa o wsparciu w ramach Kon-

BLACHARZ SAM.

WYMAGANIA

OCZEKIWANIA

P R A C O D AW C Y:

zek prowadzenia zbiorów Dziennika
Ustaw, Monitora Polskiego oraz Moni-

DEKARZA

WG. ZLECEÑ

PRACOWNIK BUD.

OPOLE

PRAC. FIZYCZNY

PIOTRÓWKA

I

OKOLICE

miejscach do tego przeznaczonych w
siedzibie i godzinach pracy urzêdu.

W Starostwie Strzeleckim wszystkie

wymienione wy¿ej zbiory znajduj¹ siê w
Wydziale Organizacyjnym.

Zainteresowanych zapraszamy.

- znajomoæ bran¿y budowlanej

(wykopy pod kablami)
10 osób
PRAC. FIZYCZNY

STRZELCE OP.

PRZEDS. HAND.

OKOLICE

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.,

STOLARZ

Z AWA D Z K I E

- wykszt.rednie;
- mile widziane dowiadczenie

tora Polskiego B i udostêpniaj¹ je nie-

odp³atnie do powszechnego wgl¹du w

- praca na wysokoci

- wykszta³cenie rednie

TOKARZ;
FREZER

STRZELCE OP.

TRAKTORZYSTA

STRZELCE OP

- wykszt.min. zawodowe

