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STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

PREZENTER CA£Y KRAJ - wykszta³cenie min.
NEGOCJATOR   �rednie

- 2 lata sta¿u pracy
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjno�æ

DORADCA KLIENTA STRZELCE OP. - wykszt. min. �rednie
- obs³uga komputera

PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OP. - wykszt. min. �rednie
- znajomo�æ j. niem.
  w stopniu
  komunikatywnym

DYREKTOR OPERAC. ZAWADZKIE - wykszta³cenie wy¿sze
  administracja
  i zarz¹dzanie lub
  kierunki techniczne
- 6 lat do�wiadczenia

KONSTRUKTOR CZÊ�CI ZAWADZKIE - min. �rednie techniczne
MASZYN - sta¿ pracy w biurze

  konstruktorskim
KONTROLER JAKO�CI ZAWADZKIE - wykszta³cenie �rednie

  techniczne
- min. 2 lata do�wiad.

DIAGNOSTA ZAWADZKIE - wykszta³cenie wy¿sze
LABORATORYJNY   kierunkowe

- do�wiadczenie
SPRZEDAWCA 1/2 ETATU KOLONOWSKIE

ZAWADZKIE
SPECJALISTA STRZELCE OP. - mile widziane prawo
DS. SPRZEDA¯Y   jazdy kat. B

- do�wiadczenie
SPRZEDAWCA LE�NICA
KIEROWNIK SKLEPU KOLONOWSKIE - wykszt. min. �rednie

- obs³uga komputera
ZASTÊPCA KIEROWNIK KOLONOWSKIE - wykszt. min.
SKLEPU   �rednie

- obs³uga komputera
FRYZJER UJAZD
KUCHARZ
PIEKARZ STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe

- do�wiadczenie mile
  widziane

KUCHARZ 1/2 ETATU STANISZCZE WLK. - wykszta³cenie
  zawodowe kierunkowe
- do�wiadczenie

KELNERKA STRZELCE OP. - wymagane
KIEROWCA STRZELCE OP.   do�wiadczenie
C+E +  OKOLICE
KIEROWCA STRZELCE OP.
KAT. T + OKOLICE
OPERATOR POMPY OLSZOWA - uprawnienia operatora
DO BETONU/KIEROWCA   pompy do betonu

- prawo jazdy kat C
MECHANIK SAM. LE�NICA - wykszta³cenie min.

  zawodowe mechaniczne
- prawo jazdy kat. B,T

BLACHARZ SAM. TOSZEK - do�wiadczenie
INSTALATOR STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
INSTALACJI WODNO    zawodowe
- KANALIZACYJNEJ - prawo jazdy kat. B

- do�wiadczenie
- upraw. energetyczne

PRACOWNIK PRODUKCJI OLSZOWA - wykszta³cenie
SUWNICOWY ZAWADZKIE   min. zawodowe

- upraw. suwnicowego
FOTOGRAF�GRAFIK WG ZLECEÑ - obs³uga komputera
KOMPUTEROWY - znajomo�æ programów

  do obróbki zdjêæ
- prawo jazdy kat. B

MUZYK WG ZLECEÑ - wykszta³cenie min.
  �rednie
- umiejêtno�æ gry na
  akordeonie i saksofonie

KRAWCOWA SZCZEPANEK - do�wiadczenie
KRAWCOWA K. - KO�LE - wykszta³cenie

  kierunkowe zawodowe
- do�wiadczenie

PRZEKA¯  1%  PODATKU  DOCHODOWEGO
DLA  ORGANIZACJI  PO¯YTKU  PUBLICZNEGO

NA  RZECZ  ZWI¥ZKU  KOMBATANTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ  I  BY£YCH

WIÊ�NIÓW  POLITYCZNYCH

Nazwa adresata: OPOLSKI  ZARZ¥D  WOJEWÓDZKI
W OPOLU

Nr KRS: 0000106108

samorz¹dów  � powiatowego i gmin-
nych. Z tego, co niewidoczne � uda³o
mi siê doprecyzowaæ zasady wspó³-
pracy miêdzy pionami i poprawiæ or-
ganizacjê pracê ca³ej jednostki. W
efekcie i tu jest widoczny efekt: kie-
dy� mieli�my 20 wakatów, dzi� � za-
ledwie trzy.
- Pracê policji oceniaj¹ miesz-
kañcy, przede wszystkim bior¹c
pod uwagê poczucie w³asnego bez-
pieczeñstwa. Na terenie powiatu
strzeleckiego mog¹ czuæ siê bez-
piecznie?
- Na ca³ej Opolszczy�nie policja
cieszy siê do�æ wysokim zaufaniem.
Podobnie jest na naszym terenie, choæ
to opinia nie wynikaj¹ca z profesjo-
nalnych badañ � takich nie prowadzi-
li�my, ale mo¿emy obserwowaæ po-
stawy mieszkañców i ich reakcje na
negatywne zjawiska. Wykrywalno�æ
mamy na wysokim poziomie, ograni-
czona zosta³a przestêpczo�æ, dziel-
nicowi s¹ w bliskim kontakcie z
mieszkañcami swoich rejonów. To
buduje zaufanie do naszej s³u¿by.
Wp³yw na to ma równie¿ czêstsza
obecno�æ patroli na ulicach � a to tak-
¿e jest wynikiem dobrej wspó³pracy

Bêdzie nowy komendant
z samorz¹dami. Dziêki niej, zw³asz-
cza wspó³pracy z samorz¹dem po-
wiatowym uda³o siê nam � chyba jako
jednej z niewielu jednostek powiato-
wych w kraju � zorganizowaæ miê-
dzynarodow¹ konferencjê nt. sekt.
Dobra wspó³praca z samorz¹dmi jest
bardzo wa¿na
- Powiat strzelecki jest bezpiecz-
niejszy ni¿ inne?
- Struktura przestêpczo�ci nie od-
biega tu od innych terenów � pod tym
wzglêdem powiat nie wyró¿nia siê na
tle innych, ale rzeczywi�cie jest co�
w nim co� specyficznego, co trzeba
uwzglêdniaæ w naszej pracy. Po pierw-
sze � to autostrada, po drugie � funk-
cjonowanie w mie�cie dwóch du¿ych
zak³adów karnych.
- Odchodzi Pan do Opola � sta-
nowisko komendanta miejskiego
jest wy¿sze w hierarchii s³u¿bowej?
- Nie, porównywalne z komendan-
tem powiatowym. Porównywalne s¹
tak¿e zarobki i kompetencje, a ró¿ni-
ce tkwi¹ w wielko�ci jednostki i pod-
leg³ego terenu, ilo�ci mieszkañców.
Stanowisko komendanta miejskiego
policji w mie�cie wojewódzkim to
wiêksze wyzwanie, wiêcej pracy i
obowi¹zków.

- No i dojazdy...
- Bêdzie to trzecia jednostka, do
której doje¿d¿am z Kêdzierzyna-
Ko�la � kwestia dojazdów nie stano-
wi dla mnie ¿adnego poblemu.

O dobrych trzech latach i pozy-
tywnych zmianach w pracy strzelec-
kiej policji pod kierunkiem komendan-
ta Lacha mówi³ równie¿ opolski ko-
mendant wojewódzki policji nadinsp.
Bogdan Klimek na uroczystym po¿e-
gnaniu, podkre�laj¹c nie tylko rady-
kaln¹ ró¿nicê w warunkach pracy, ale
i poprawê wizerunku policji, a przede
wszystkim � na poprawê atmosfery.
I do obecnych na spotkaniu naczelni-
ków pionów strzeleckiej komendy
powiatowej zwróci³ siê: �Nie zepsuj-
cie tego�. Nie mog³o byæ innej odpo-
wiedzi, jak chóralne: �nie zepsuje-
my!�.

Do czasu powo³ania nowego ko-
mendanta (w postêpowaniu konkur-
sowym), pe³ni¹cym obowi¹zki Ko-
mendanta Powiatowego Policji w
Strzelcach Opolskich jest I Zastêpca
Komendanta - podinsp. Miros³aw Ku-
tynia.
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Stowarzyszenie Przyjació³ Misji
Franciszkañskich im. o. Dominika
Kiescha w Górze �w. Anny dziêkuje
t¹ drog¹ wszystkim osobom i organi-
zacjom wspieraj¹cym nasz¹ dzia³al-
no�æ. Franciszkañscv misjonarze pro-
wadz¹ swoj¹ dzia³alno�æ w wielu kra-
jach Afryki /np. Burkina Faso i Togo/
oraz Ameryki Po³udniowej / Boliwia/

Zebrane przez Stowarzyszenie
fundusze przeznaczane s¹ na zaspa-
kajanie potrzeb ¿yciowych najbied-
niejszej ludno�ci, w tym g³ównie po-
trzeb ¿yciowych i edukacyjnych dzieci
na terenach dzia³ania naszych misjo-
narzy. W roku ubieg³ym z samych
tylko przekazanych przez pañstwa
darowizn przekazanych w ramach 1%
odpisu podatkowego zebra³o siê
14.771 z³otych i 68 groszy a nie jest
to jedyna forma prowadzenia przez
Stowarzyszenie dzia³alno�ci maj¹cej
na celu pozyskiwanie �rodków. G³ów-
na czê�æ zebranych w ten sposób fun-
duszy zosta³a przekazana na zakup
wyposa¿enia dla szpitala w Concep-
cion /Boliwia/.

Prosimy o dalsze wspieranie na-
szych dzia³añ daj¹cych nadziejê jed-

DAÆ  NADZIEJÊ

nym z najbiedniejszych ludzi nasze-
go globu poprzez przekazania 1%
swojego podatku na

Stowarzyszenie Pomocy
Misjom Franciszkañskim

im. O. Dominika Kiescha
ul. Klasztorna 6

47-154 Góra �w. Anny
nr KRS 0000286552

 Z nasz¹ dzia³alno�ci¹ mo¿na zapo-
znaæ siê na stronie www.osrmis.ofm.pl
lub odwiedzaj¹c nasz¹ siedzibê w
domu katechetycznym przy Klasz-
torze OO. Franciszkanów na Górze
�w. Anny. Równocze�nie zaprasza-
my do zwiedzenia znajduj¹cego siê w
tym samym miejscu naszego muzeum
z ciekaw¹, now¹ ekspozycj¹ po�wiê-
con¹ ¿yciu ludzi Afryki.

Zapraszamy

W lutym br w 10% przedszkoli
powiatu strzeleckiego ruszy³a I edy-
cja programu przedszkolnej edukacji
antytytoniowej pn. �Czyste Powie-
trze Wokó³ Nas� zainicjowanego
przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹.
W bie¿¹cym roku przedszkolnym pro-
gram realizowany bêdzie w 6 przed-
szkolach gminy Jemielnica, tj. w Je-
mielnicy, G¹siorowicach, Centawie,
Piotrówce, Barucie oraz £aziskach.
G³ównym za³o¿eniem programu adre-
sowanego do dzieci 5 i 6-letnich, ich
rodziców i opiekunów, jest ochrona
przedszkolaków przed szkodliwym
wp³ywem palenia tytoniu, w tym rów-
nie¿ przed biernym paleniem, które jak
udowodniono wp³ywa na rozwój
dziecka � powoduje niedotlenienie or-
ganizmu, co hamuje sprawno�æ inte-
lektualn¹ i rozwój psychofizyczny.

W wychowaniu zdrowotnym
dziecka program ten stanowi pierw-
szy etap nabywania wiedzy na temat
szkodliwo�ci dymu tytoniowego.
£¹czy siê to równie¿ z poznawaniem
sposobów radzenia sobie w tych sy-
tuacjach codziennych, w których

Program antytytoniowy w przedszkolach
dziecko nara¿one jest na szkodliwe
dzia³anie dymu papierosowego. Po-
stawa obronna wobec zjawiska pale-
nia tytoniu, któr¹ uda siê wykszta³ciæ
u dziecka w wieku przedszkolnym,
bêdzie procentowa³a przez ca³e ¿ycie.
Program realizowany bêdzie w for-
mie warsztatów, gdy¿ ta forma do-
starcza dzieciom najwiêcej okazji do
uczenia siê przez do�wiadczenie i
zgodnie z zasadami nowoczesnej edu-
kacji zdrowotnej akcentuje aktywny
udzia³ dzieci w procesie uczenia siê.
Przedszkola zaanga¿owane w realiza-
cjê programu otrzyma³y do wykorzy-
stania gotowe scenariusze zajêæ, pla-
katy oraz kolorowanki dla dzieci. I
edycja antytytoniowego programu
potrwa do czerwca. W kolejnych edy-
cjach programu, których realizacja
bêdzie trwa³a do czerwca 2012r., edu-
kacj¹ zaplanowano obj¹æ 70% placó-
wek przedszkolnych w powiecie.

Dane statystyczne przemawiaj¹-
ce za potrzeb¹ wprowadzenia wycho-
wania antytytoniowego w�ród dzieci
w wieku przedszkolnym:

· 500 dzieci dziennie zapala swoje-
go pierwszego papierosa,

· 30% ch³opców oraz 20% dziew-
cz¹t do 10. roku ¿ycia spróbowa-
³o, jak smakuje papieros,

· 64 % ch³opców oraz 53% dziew-
cz¹t w wieku 13-15 lat ma za sob¹
inicjacjê nikotynow¹,

· o 25% gorsze s¹ wyniki w nauce
dzieci i m³odzie¿y pal¹cych pa-
pierosy,

· w 67% gospodarstw domowych
dzieci nara¿one s¹ na dym tyto-
niowy � bierne palenie,

· 48% doros³ych przyzna³o siê, ¿e
pali³o w obecno�ci dzieci � bierne
palenie,

· prawdopodobieñstwo palenia
przez dzieci wzrasta, gdy pal¹ ro-
dzice lub starsze rodzeñstwo, a
tak¿e wówczas gdy rodzice prze-
jawiaj¹ tolerancjê wobec podejmo-
wanych prób palenia przez ich
dzieci.

Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Opolskich


