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POWIAT STR Z E LE C K I
Laury przyznawane s¹ w siedmiu kategoriach: Pro Publico Bono, Osoba lub Instytucja wspieraj¹ca rozwój
gospodarki rynkowej lub edukuj¹ca na potrzeby firm, Instytucja Finansowa, Polskie Przedsiêbiorstwo oraz w
kategorii Kultura. W tym roku nie wyró¿niono najlepszego eksportera.
Ciesz¹ca siê du¿ym uznaniem nagroda Laurów Umiejêtnoci i Kompetencji przyznawana jest przez samorz¹d gospodarczy województwa opolskiego, a doroczna gala ich wrêczenia jest doskona³¹ okazj¹ do spotkañ
w gronie czo³owych osobistoci wiata biznesu owiaty i kultury naszego regionu i wietn¹ okazj¹ do nadania
nagród i wyró¿nieñ nieprzeciêtnym przedsiêbiorstwom, instytucjom i ponadprzeciêtnym osobowociom. Tym
wszystkim, którzy przyczyniaj¹ siê do rozwoju regionu.
W gronie wyró¿nionych Laurami Umiejêtnoci i Kompetencji 2006 znalaz³y siê:
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BARKA w Strzelcach Opolskich
oraz spó³ka IZOSTAL z siedzib¹ w Zawadzkiem.

Laury dla Nieprzeciêtnych
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KIEROWCA B+E LUB C

W kategorii Pro Publico Bono
Srebrny Laur
otrzyma³o Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej Barka:

- za wysok¹ jakoæ oferowanych wyrobów udokumentowanych uzyskaniem certyfikatów i aprobat technicznych, wydanych przez polskie i zagraniczne jednostki
certyfikuj¹ce
- za wdro¿enie i stosowanie Systemu Zapewnienia
Jakoci zgodnie z wymogami normy ISO 9001-2000
- za posiadane nowoczesnych linii technologicznych,
nowoczesn¹ technologiê a tak¿e nowoczesne, bardzo dobrze wyposa¿one laboratorium
- za wprowadzenie na rynek najskuteczniejszej metody i najlepszego produktu, którego procesy technologiczne nie zak³ócaj¹ rodowiska naturalnego a wytwarzane produkty s³u¿¹ jego ochronie.

- za niesienie pomocy i wsparcie ludziom którzy w³asnym staraniem nie s¹ w stanie zapewniæ sobie schronienia,
w wychodzeniu z uzale¿nieñ, niezaradnoci ¿yciowej, zagubienia
- za powo³anie Domów Fundacji : Doryszów i Barki w Warm¹towicach  Kaczorowni w Strzelcach Opolskich i Domu Matki i Dziecka w ¯êdowicach
- za powo³anie Centrum Integracji Spo³ecznej i opracowanie programu skierowanego do osób d³ugotrwale bezrobotnych.
W imieniu Stowarzyszenia wyró¿nienie odbierali Mieczys³aw Wojtaszek  Przewodnicz¹cy Zarz¹du Stowarzyszenia i ksi¹dz Józef Krawiec  za³o¿yciel Strzeleckiej Barki.
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W kategorii Polskie przedsiêbiorstwo
Z³oty Laur
otrzyma³ Izostal S.A.
z siedzib¹ w Zawadzkiem:

ZAWADZKIE,
STRZELCE OP.
PIOTRÓWKA

STRZELCE OP.

OPERATOR MASZYN
IN¯YNIER MECHANIK

Nie inaczej by³o w Filharmonii Opolskiej 11 stycznia,
na uroczystoci, której gospodarzem by³a Opolska Izba
Gospodarcza. Po raz siódmy w 15-letniej historii Laurów.
Wyró¿nienia przyznawane s¹ w siedmiu kategoriach: Pro
Publico Bono, Osoba lub Instytucja wspieraj¹ca rozwój
gospodarki rynkowej lub edukuj¹ca na potrzeby firm, Instytucja Finansowa, Polskie Przedsiêbiorstwo oraz w kategorii Kultura. W tym roku nie wyró¿niono najlepszego
eksportera.
Zdobycie Srebrnego Lauru Umiejêtnoci i Kompetencji oznacza nie tylko presti¿ i do³¹czenie do grupy liderów,
najwybitniejszych mened¿erów, firm b¹d instytucji, ale
tak¿e otwart¹ drogê i nominacjê do kolejnych stopni tej
nagrody: Z³otych, Platynowych i Diamentowych.
Kandydatów do Srebrnego Lauru zg³aszaj¹ cz³onkowie
Opolskiej Kapitu³y Laurów, a Kapitu³a Regionalna wybiera laureatów tej nagrody stopnia wy¿szego.

IZBICKO
STRZELCE OP.

KADROWA

KUCHARZ

Nazwa wyró¿nienia  Laury Umiejêtnoci i Kompetencji  ujmuje ca³¹ istotê tego zaszczytnego tytu³u, przyznawanego od 15 lat.
Wysokie kwalifikacje, tytu³y zawodowe i naukowe 
to bardzo du¿o, ale nie wystarczy do otrzymania Lauru.
Laurami bowiem honorowane s¹ niebanalne postaci, z autorytetem, z charyzm¹, potrzeb¹ dzia³ania, inicjatywami,
które potrafi¹ poci¹gn¹æ za sob¹ innych.
Mocna, ugruntowana na rynku pozycja firm te¿ nie
stanowi wystarczaj¹cej przes³anki do uzyskania Lauru. Liczy siê jeszcze przestrzeganie zasad fair play w biznesie,
ale i nowoczesnoæ mylenia i funkcjonowania, dzia³alnoæ
charytatywna, wk³ad w rozwój regionu.
To w³anie idea nagradzania tych nieprzeciêtnych, czyni¹cych dobro sprawi³a, ¿e Laury, przyznawane przez samorz¹d gospodarczy regionu, ciesz¹ siê takim wysokim
presti¿em, a gala ich wrêczania staje siê prawdziwym wiêtem.
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PRACODAWCY:

- min. rednie
- dowiadczenie

- sta¿ pracy mile widziany

- mile widziana obs³uga
kasy fiskalnej
- min. rednie
- dowiadczenie
- wykszt. florystyczne
- sta¿ pracy mile widziany
- umiejêtnoæ szycia
na overlocku
- dowiadczenie
- Wy¿sze kierunkowe
- Bieg³a znajomoæ
j. rosyjskiego oraz
j. ukraiñskiego
- zawodowe lub techniczne
w zawodzie elektronik lub
elektryk
- zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany

- wykszta³cenie wy¿sze
in¿ynierskie
- znajomoæ AUTOCADA
- min. zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany
- min. zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany
- prawo jazdy kat. B
- mile widziany kurs
spawacza lub umiejêtnoci
spawacza
- mechanik
- sta¿ pracy mile widziany

S£U¯BA KANDYDACKA
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu
informuje:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu prowadzi nabór do s³u¿by kandydackiej /w ramach odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej/ w Oddzia³ach Prewencji Policji w Komendzie Sto³ecznej Policji w Warszawie
na rok 2007, w ni¿ej podanych terminach:

- 05 lutego - 25 poborowych,
- 10 kwietnia - 20 poborowych,
- 09 lipca - 20 poborowych,
- 10 grudnia - 20 poborowych.

Osoby zainteresowane odbyciem s³u¿by kandydackiej w ksp w Warszawie powinny z³o¿yæ (osobicie lub drog¹ pocztow¹ w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Opolu, przy ul. Korfantego 2, pok 148, nastêpuj¹ce dokumenty:
-

pisemne podanie o przyjêcie do s³u¿by kandydackiej kierowane do
Komendanta Sto³ecznego Policji w Warszawie,
wype³niony kwestionariusz osobowy,
odrêcznie napisany ¿yciorys (forma opisowa),
kserokopia dokumentu potwierdzaj¹cego posiadane wykszta³cenie i
kwalifikacje zawodowe (orygina³ do wgl¹du),
zawiadczenie o niekaralnoci (informacje o osobie) z krajowego
rejestru karnego,
ksi¹¿eczka wojskowa (do wgl¹du, kat. zdrowia A).
Formularz kwestionariusza osobowego, oraz wszelkie
informacje mo¿na uzyskaæ

w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Op.,
pok. 209, tel. 077-462-19-37
Informacje dotycz¹ce procedury
kwalifikacyjnej mo¿na znaleæ:
na stronie internetowej Komendy G³ównej Policji (www.policja.pl )
oraz stronach Komend Wojewódzkich (Sto³ecznej) Policji.

