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PO W IAT S T R Z E LE C K I

Wybory 2007 Rusz się z domu
Komitety wyborcze zostały
zarejestrowane - termin upływał 9 września; 57 ugrupowań
wystawi swoich kandydatów
do Sejmu i Senatu w październikowych wyborach. Jednak
listy tych, na których będziemy mogli oddać głos jeszcze
nie są ostatecznie ustalone:
komitety mają na to czas do 26
września.
Parlamentarzystów wybierać
będziemy w okręgach wyborczych, przy czym ich granice
w wyborach do Sejmu i Senatu
róŜnią się między sobą. Województwo opolskie to okręg wyborczy nr 21 do Sejmu i okręg
wyborczy nr 20 do Senatu. Do
Sejmu wybieranych tu będzie
13 posłów, a do Senatu - 3
senatorów.
Nie wszystkie partie do
dziś (18 września) podały juŜ,
jakich kandydat ów wystawią
w tegorocznych wyborach na
Opolszczyźnie. Wiadomo jednak, Ŝe znajdą się wśród nich
równieŜ mieszkańcy powiatu
strzeleckiego. Z informacji podanych w mediach do tej pory
wynika, Ŝe na listach wśród nazwisk kandydatów na posłów
widnieć będą: (kandydat PiS
do Henryk Wróbel (PiS), Roman Maj (LiD), z Mniejszości
Niemieckiej: Joanna Mróz, Józef Kotyś, Hubert Grabowski,
Andrzej jastrzębski (PSL); do
Senatu kandydują: z MN Józef
Swaczyna i Jan Chabraszewski
(PiS).
Nie wiadomo jeszcze, kogo
wystawi platforma Obywatelska, ani Samoobrona.
Wszystkie plany i przymiarki
partii muszą przeobrazić się w
konkrety przed 26 września.

czytaj więcej na str. 4
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Piękna wieś opolska
– piękna wieś strzelecka
dok. ze str. 1
Kolejna konkursowa laureatka to
wieś Łaziska w gminie Jemielnica,
która obok CzyŜowic w gminie Prudnik uzyskała wyróŜnienie w kategorii
„Najlepszy start w odnowie wsi”. Jak
widać – debiut Łazisk okazał się nad
wyraz udany.
W tegorocznej edycji konkursu
„Piękna wieś opolska 2007” uczestniczyło 19 wsi (w tym 6 debiutantek),
14 zagród i 18 projektów. Uroczyste
podsumowanie konkursu i wręczenie
nagród odbędzie się 13 października
w Jełowej.
Pani Irena Kois, sołtys Niezdrowic ogłoszonymi wynikami konkursu
jest wyraźnie uradowana.
- Cieszymy się wszyscy ogromnie. Staramy się, jak moŜemy. I to
przynosi efekty: czasem większe
wioski nie potrafią zrobić tyle, co
my. Wioska jest niewielka, ale jak
to na Śląsku gadają: ”mała, ale jara”.
W spisie oﬁcjalnie mamy 370 mieszkańców, ale przecieŜ część pracuje
w Holandii, trochę gdzie indziej, ale
teŜ za granicą: mało nas, ale jak coś
we wsi do zrobienia – wszyscy się
angaŜują. Obojętnie, czy chodzi o
boisko, czy OSP – mieszkańcy się
nie wycofują z pomocy. Jasne, Ŝe

chciałoby się przyjść „na gotowe”,
ale wiemy, Ŝe musimy sami działać:
większość wioski w takich razach się
mobilizuje. Za drugie miejsce, które
Niezdrowice zajęły w konkursie,
dostaniemy 10000 złotych. Plus trzy
tysiące za wyróŜnienie dla naszego
projektu. Na co przeznaczymy tę
kwotę – jeszcze za wcześnie mówić
– musimy najpierw spotkać się z całą
radą sołecką, podyskutować. Mam
takie ciche marzenie, Ŝe uda się kupić
sprzęt do ćwiczeń. W dawnej szkole,
której dotyczy wyróŜniony projekt,
mamy urządzone pokoje hotelowe,
świetnie wyposaŜoną kuchnię, salę,
w której moŜna zorganizować przyjęcia czy wesela. Tam teŜ spotyka się
młodzieŜ, Koło Gospodyń organizuje
zajęcia aerobiku. Latem, jak to na wsi,
czasu na to nie ma, ale jesienią wracamy do swoich stałych zajęć. Gdyby
udało się kupić sprzęt i zorganizować
siłownię – przydałoby się to młodym.
W naszej wsi przewaŜają starsi, ale
o młode pokolenie trzeba przecieŜ
dbać!
Obojętnie jednak, na jaki cel przeznaczymy pieniądze z nagród, jedno
jest pewne: najmniejszego grosza nie
zmarnujemy.

STAROSTA STRZELECKI INFORMUJE

o trzeciej edycji programu „Partner”
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem programu PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe, jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych poprzez działania podejmowane przez organizacje pozarządowe.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy ﬁnansowej są organizacje
pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2
lat, oraz posiadające środki własne lub z innych źródeł na realizacje projektów.
Program „Partner III” realizowany jest w dwóch modułach:
1)
moduł A – doﬁnansowanie zadań (wieloletnich) wymienionych w procedurach programu,
2)
moduł B – doﬁnansowanie projektów dotyczących działań jednorazowych (tj. Projektów, których
cykl realizacji zamyka się w okresie jednego roku kalendarzowego)
Wysokość doﬁnansowania ze środków PFRON nie moŜe przekraczać 80% wydatków kwaliﬁkowanych poniesionych w ramach realizacji zadania lub projektu, natomiast organizacje poŜytku publicznego
będą mogły skorzystać z doﬁnansowania na poziomie 90% wydatków kwaliﬁkowanych.
Wnioski o zawarcie porozumienia w ramach programu „Partner III” naleŜy składać w terminie
do dnia 30 września 2007 r. w przypadku organizacji pozarządowych o charakterze lokalnym w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy, natomiast w przypadku organizacji
pozarządowych o charakterze ponad lokalnym w Biurze PFRON.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych Oddział Opolski ul. Kraszewskiego
8-16; 45-011 Opole te. 077 423 29 90-99, www.pfron.org.pl
Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna
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PRACOWNIK BIUROWY

UJAZD

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- dobra znajomość
j. niemieckiego
- obsługa komputera
- doświadczenie w pracy
biurowej

SPEDYTOR

Ujazd

- komunikatywna
znajomość
j. niemieckiego
- obsługa komputera
- mile widziane prawo
jazdy kat. B

PRACOWNIK BIUROWY

Strzelce Opolskie

- wykształcenie średnie
- obsługa komputera

PREZENTER HANDLOWY/
SPECJALISTA
DS. MARKETINGU

Cała Polska

- min. średnie
- umiejętność reklamy
i sprzedaży

PRZEDSTAWICIEL
HANDLOWY

FIZJOTERAPEUTA
GRAFIK KOMPUTEROWY

DRUKARZ

Strzelce Opolskie
+ Okolice

- średnie zawodowe
- prawo jazdy kat. B
- j. obcy w stopniu
komunikatywnym
- dyspozycyjność

Strzelce Opolskie

- wyższe kierunkowe

Strzelce Opolskie

- min. średnie, mile widziane
plastyczne
- znajomość programów
graﬁcznych

Strzelce Opolskie

PRACOWNIK MAGAZYNOWY
– OPERATOR WÓZKA
WIDŁOWEGO

Strzelce Opolskie

OPERATOR MASZYN,
MAGAZYNIER

Strzelce Opolskie

KIEROWCA KAT. „C+E”

Transport
Międzynarodowy
(Unia Europejska,
Ukraina)

KIEROWCA KAT. „C+E”

Transport
Międzynarodowy
(Polska, Niemcy)

KIEROWCA KAT. „C”

Transport Krajowy

KIEROWCA KAT. „C+E”

Malichów – Olesno
- Strzelce Opolskie

KIEROWCA AUTOKARU

Strzelce Opolskie +
Okolice

FRYZJER

Ujazd

KELNER

Jemielnica

KELNER

Strzelce Opolskie

- min. średnie kierunkowe
- wykształcenie zawodowe
lub średnie
- znajomość obsługi
komputera
- średnie zawodowe
- prawo jazdy kat. B, C

- doświadczenie
- prawo jazdy kat. „D”
- wykształcenie zawodowe

KUCHARZ

Zawadzkie

PIEKARZ

Dziewkowice

SPRZEDAWCA

Strzelce Opolskie

-

HANDLOWIEC

Srzelce Opolskie

- wykształcenie średnie
- własny samochód
- zawodowe kierunkowe

ŚLUSARZ

Strzelce Opolskie

OPERATOR CNC

Strzelce Opolskie

POMOCNIK
PRZY OBRÓBCE

Żędowice

- wykształcenie zawodowe

MONTER RUSZTOWAŃ

Kraj

MURARZ

Wg Zleceń

MECHANIK
SAMOCHODOWY

Strzelce Opolskie

PRACOWNIK PRODUKCJI
OKIEN

Stzelce Opolskie

PRACOWNIIK PRODUKCJI

Strzelce Opolskie

- wykształcenie zawodowe
lub średnie, wskazane
techniczne, mechaniczne

Strzelce Opolskie

- wykształcenie średnie
techniczne
- dobra znajomość rysunku
technicznego
- AUTO CAD

KONTROLER PRODUKCJI

- wykształcenie
zawodowe lub średnie
- naprawa samochodów
ciężarowych, ciągników,
naczep

