
REKRUTER STRZELCE OP. - min. �rednie, - obs³uga komputera,
- znajomo�æ jêz. ang. lub niemieckiego,
- samodzielno�æ, - dyspozycyjno�æ.

SALOWA STRZELCE OP. - grupa inwalidzka
HOSTESSA - min. �rednie - ³atwo�æ uczenia siê

� ARCHIWIZ. DANYCH STRZELCE OP. mi³a aparycja, du¿e umiejêtno�ci
sprzeda¿owe, dyspozycyjno�æ.

BARMANKA B£OTNICA STRZEL. _
SPRZEDAWCA - 1/2 ET. STRZELCE OP. - sta¿ pracy 1 rok

KASJER - SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - preferowane wykszta³cenie handlowe,
- praktyka w handlu.

SPRZEDAWCA IZBICKO - wykszt. zas. lub �r., - osoba energiczna.
SPRZEDAWCA WOJ. �L¥SKIE, - komunikatywno�æ

� HANDEL OBWO�NY WOJ. OPOLSKIE
SPRZEDAWCA ZAWADZKIE - znajomo�æ kasy fiskalnej,

- ksi¹¿eczka zdrowia, - min. sanitarne
PO£O¯NA STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe

PIELÊGNIARKA STRZELCE OP. - �rednie kierunkowe,
FRYZJERKA B£OTNICA STRZEL. _

FRYZJER - STYLISTA STRZELCE OP. _
FRYZJER STRZELCE OP. - czeladnik � fryzjer.

SZWACZKA STRZELCE OP. - wykszt. zaw., - do�wiadczenie zawodowe.
MONTER WI¥ZEK DYLAKI - min. zawodowe,

I KRAPKOWICE - manualno�æ.
BUFETOWA

� KELNERKA, KUCHARZ STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe, �rednie,
- mile widziana znajomo�æ jêz. obcych.

BARMAN STRZELCE OP. - �rednie lub zawodowe gastronomiczne.
AUTORYZOWANY

DORADCA SIECI �ERA� TEREN - do�wiadczenie w sprzeda¿y, - obs³. komp.,
STRZELEC OP. I OK. - prawo jazdy kat. B,

- w³asny samochód, - samodzielno�æ.
MECHANIK WÓZKÓW SZYMISZÓW - wykszta³cenie zawodowe lub �rednie,

WID£OWYCH, - sta¿ pracy 5 lat - prawo jazdy,
MECHANIK SAM. - uprawnienia na wózki wid³owe.

MECHANIK MASZYN KRAPKOWICE _
 PRACOW. TRANSPORTU KRAPKOWICE - upr. na wózki o napêdzie gazowym.

ELEKTRONIK KRAPKOWICE - �wiadectwo kwalifikacji E do 1 kV
  SPEC. DS. MARKETINGU G¥SIOROWICE - wykszta³cenie �rednie, - sta¿ pracy,

- obs³uga urz¹dzeñ biurowych,
- uregulowany stosunek do s³u¿by woj.
- znajomo�æ bran¿y mechanicznej,
- znajomo�æ j. niemieckiego.

RATOWNIK MEDYCZNY STRZELCE OP.,
ZAWADZKIE - min. �red. med.e o kierunku: rat. medyczny

OCHRON. Z LICENCJ¥ STRZELCE OP. - licencja I i II stopnia
PRAC.OCHRONY DYSKONT SPO¯. - chêæ do pracy,

�ALBERT�, - dyspozycyjno�æ.
�BIEDRONKA�

RZE�NIK UBOJOWY PIOTRÓWKA - wykszt. kierun. (rze�nik � wêdliniarz).
MASARZ STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe, - sta¿ pracy.
STOLARZ

LUB STOLARZ MEBL. STRZELCE OP.,
UL. MATEJKI 22 - sta¿ pracy 4 lata

STOLARZ, POMOCNIK
STOLARZA KOLONOWSKIE - wykszt. zawodowe.
STOLARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe,

- do�wiadczenie zawodowe.
STOLARZ MY�LINA - wykszta³cenie zawodowe kierunkowe,
STOLARZ ¯ÊDOWICE _
STOLARZ STRZELCE OP. _

IN¯. MECHANIK STRZELCE OP. - wykszt. wy¿sze,
- b. dobra znajomo�æ j. angielskiego,
- znajomo�æ programu �AUTO � CAD�

FREZER, WYTACZARZ,
TOKARZ KÊDZIERZYN - K. - do�wiadczenie zawodowe

PRACOWNIK TRANSP.
WYDZIA£OWEGO KÊDZIERZYN - K. - upr. do eksploatacji i kierowania wózkami

akumulatorowymi oraz obs³ugi suwnicy.
TOKARZ, FREZER, - wykszta³cenie zawodowe,

SPAWACZ TOSZEK - do�wiadczenie zawodowe
SPAWACZ G¥SIOROWICE - wykszt. kierunkowe,

- spawacz z uprawnieniami.
SPAWACZ ZDZIESZOWICE, - wykszta³cenie zawodowe w bran¿y

�ZAK£ADY �lusarskiej lub po tech. budowy maszyn
KOKSOWNICZE� - upr. dozorowe lub upr. podstawowe.

�LUSARZ, SPAWACZ STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe,
- spawanie MIG - TIG

SPAWACZ, �LUSARZ ZDZIESZOWICE, - upr. spawalnicze oraz �lusarskie
�ZAK£ADY

KOKSOWNICZE�
SPAWACZ BARUT _
SPAWACZ REÑSKA WIE� - upr. TIG i MAG

POMOCNIK DEKARZA WG. ZLECEÑ - praca na wysoko�ci
TAPICER STRZELCE OP. _

MONTER MASZYN OZIMEK - wykszta³cenie zawodowe mechaniczne,
I URZ¥DZEÑ, TOKARZ, - znajomo�æ rysunku technicznego.
WYTACZASZ, SPAWACZ

MECH. I ELEKTRYK STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe,
LOKOMOTYW ELEKTR. - upr. do spawania MAG i TIG,

I SPALINOWYCH, - do�wiadczenie zawoodwe.
�LUSARZ - SPAWACZ

TECHNIK BUDOW. POWIAT STRZEL. - wykszta³cenie  �rednie,
� WG. ZLECEÑ - prawo jazdy kat. B

PRACOWNIK
BUDOWLANY OPOLE I OKOLICE - znajomo�æ bran¿y budowlanej

MALARZ WG. ZLECEÑ - wykszt. zawodowe.
�LUSARZ � SPAWACZ ZAWADZKIE - upr. spawacza elektryczno - gazowego
ELEKTR. - GAZOWY

PIEKARZ STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe, - sta¿ pracy.
PILARZ � DRWAL, WYSOKA - upr. pilarza, - sta¿ pracy w lasach,

TRAKTORZYSTA DO - praca terenowa,
PRAC LE�NYCH - prawo jazdy kat. T.

LAKIERNIK SAM. STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe,- aktualna ks. zdrowia
LAKIERNIK SAM. STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe.
BLACHARZ SAM. SIERONIOWICE _
BLACHARZ SAM. TOSZEK - sta¿ pracy
BLACHARZ SAM., SZCZEPANEK - wykszt. zawodowe, �rednie,
MECHANIK SAM. - znajomo�æ wykonywanego zawodu.
MECHANIK SAM. STRZELCE OP. _
MECHANIK SAM.

LUB �LUSARZ ROZMIERZ - praktyka
MECHANIK SAM. KRAJ - kwalifikacje,
CIÊ¯AROWYCH, - sta¿ pracy 2 lata.
KIEROWCA C+E

KIEROWCA KAT. C+E DZIEWKOWICE,
KRAJ - prawo jazdy kat. C+E

3P O W I A T   S T R Z E L E C K I

O F E R T Y  P R A C Y
POWIATOWY URZ¥D PRACY

ul. Gogoliñska 2 a,
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tel. 462 18 10

STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

- Nareszcie siê skoñcz¹ objazdy!
� westchnêli z ulg¹ ci wszyscy, któ-
rzy musieli z nich korzystaæ przy
wyje�dzie z Ma³ych Staniszcz w kie-
runku Opola czy Zawadzkiego.

Most na Ma³ej Panwi w Stanisz-
czach M. (w ci¹gu drogi My�lina �
Spórok) zosta³ z nale¿nymi honora-
mi (czytaj: uroczystym przeciêciem
wstêgi) oddany do u¿ytku 26 listo-
pada, po zakoñczonym remoncie.

�ci�lej rzecz ujmuj¹c: po zakoñ-
czeniu I etapu prac. Poniewa¿ jednak
II etap, przewidziany na pierwsze
pó³rocze przysz³ego roku, to, poza
po³o¿eniem chodnika, w³a�ciwie prace
wykoñczeniowe, nadaj¹ce ostatecz-
ny szlif, mo¿na stwierdziæ, ¿e tak
naprawdê gros prac ju¿ poza nami,
u¿ytkownikami drogi.
- Zakoñczony remont obejmowa³
ca³kiem du¿y zakres � mówi Andrzej
Ful z Referatu Dróg Powiatowych
strzeleckiego starostwa. Inwestycja
zosta³a sfinansowana ca³kowicie z
bud¿etu powiatu. Remont mostu
kosztowa³ 574.663 z³. Patrz¹c na
wielko�æ kwoty i porównuj¹c j¹ do
innych inwestycji drogowych mo¿-
na powiedzieæ � nie jest a¿ taka du¿a.

Wstêga na mo�cie przeciêta

Bior¹c jednak pod uwagê �ród³o
finansowania � czyli samorz¹d � wi-
dzimy zupe³nie inny aspekt sprawy.
Co do tej pory zrobiono? Przede
wszystkim remont podpór � polega-
j¹cy na wzmocnieniu jednego filara i
przyczó³ka. Odtworzono równie¿
tzw. kapy chodnikowe, czyli podpór-

ki pod chodnik (po³o¿ony zostanie
w przysz³ym roku, w ramach II eta-
pu prac). Wykonano now¹ izolacjê
obiektu, a tak¿e: remont kapitalny
odwodnienia oraz nawierzchni bitu-
micznej i porêczy mostu.

W przysz³ym roku prace na mo-
�cie bêd¹ kosztowaæ ponad 109 ty-
siêcy z³otych. Ta kwota zostanie
przeznaczona na nowe nawierzchnie
chodników, wype³nienie ryz na pod-
porach, malowanie spodu mostu po-
w³okami antykorozyjnymi.

Wyliczanka mo¿e byæ nudna i
nieco niezrozumia³a, ale tylko dla la-
ików, czyli zdecydowanej wiêkszo-
�ci tych, którzy co dzieñ z tego mo-
stu korzystaj¹. Z drugiej jednak stro-
ny wszystkich interesuje to, na co
samorz¹d przeznacza pieni¹dze.

Podobnie interesuj¹ca jest druga
kwestia: kto remontowa³ most i kto
bêdzie wykonawc¹ II etapu prac. Jak
wyja�nia A. Ful � przetarg na ca³o�æ
prac wygra³o Przedsiêbiorstwo Ro-
bót In¿ynieryjno-Mostowych z Kê-
dzierzyna-Ko�la. Firma spisa³a siê w
I etapie bardzo dobrze i wszyscy
wierz¹, ¿e tak samo wywi¹¿e siê z
zadañ w roku 2005.

Sprawa �ustawy 203� odbija siê
czkawk¹ w ca³ej s³u¿bie zdrowia.
Tak¿e w naszym szpitalu. Jak ju¿
kiedy� wspominali�my, strzelecka
placówka skierowa³a przeciwko
Sejmowi RP pozew, w którym do-
maga siê zwrotu 1,7 mln z³ za po-
niesione skutki podwy¿ki p³ac,
wynikaj¹ce z obowi¹zku, jakie
na³o¿y³a na ZOZ-y ustawa znana
wszystkim jako �203�.

Pozew z³o¿ony zosta³ w S¹dzie
Okrêgowym w Opolu, ale, jak siê
okaza³o, wcale nie bêdzie tam roz-
patrywany. S¹d bowiem ten wnio-
sek przes³a³ do s¹du gospodarcze-
go w Warszawie, podobnie jak uczy-
ni³ to wcze�niej z pozwem z³o¿o-
nym przez szpital w Kluczborku.
- Przes³anie pozwu do Warszawy
oznacza dla szpitala do�æ d³ugie ocze-
kiwanie na wszczêcie postêpowania
� ocenia dyrektor ZOZ- Marian Kre-
is. � Wszyscy wiedz¹ przecie¿, ¿e
tam kolejki oczekuj¹cych na znale-
zienie siê na wokandzie s¹du gospo-
darczego s¹ najd³u¿sze. Wykorzysta-
my jednak tê sytuacjê i rozszerzymy
roszczenie. Tym samym kwota, ja-
kiej domagamy siê w pozwie, wzro-
�nie do 5,7 mln z³otych. Obejmuje
ona g³ówn¹ kwotê oraz odsetki i kosz-
ty komornicze zwi¹zane z d³ugami

Szpitalny pozew trafi³
do Warszawy

spowodowanymi konieczno�ci¹ pod-
wy¿ek p³ac.

Na pytanie, dlaczego wiêkszego
roszczenia nie uwzglêdniono od razu,
dyrektor szpitala odpowiada, ¿e cze-
kano z decyzj¹ o tym do chwili okre-
�lenia siê przez s¹d opolski � czy uzna
siê za w³a�ciwy do rozpatrywania tej
sprawy.

M. Kreis dopowiada jeszcze jed-
no: ostatnio Sejm uchwali³ w trybie
pilnym, ¿e organem w³a�ciwym do
odpowiedzi na wszelkie pozwy wno-
szone przez ZOZ-y z tytu³u skut-
ków �ustawy 203� przeciwko Sejmo-
wi lub Skarbowi Pañstwa bêdzie Mi-
nister Skarbu.

Na tym jednak sprawa s³awetnej
ustawy siê nie koñczy.
- W bud¿ecie pañstwa przyjêtym na
rok 2005 nie przewidziano ¿adnych
kwot na realizacjê podwy¿ek dla pra-
cowników s³u¿by zdrowia wynika-
j¹cych z tej ustawy � mówi starosta
Józef Swaczyna. � Przewidziana jest
w nim natomiast kwota 2,2 mld z³o-
tych na po¿yczki dla restrukturyzo-
wanych placówek s³u¿by zdrowia.
Przypomnê, ¿e w my�l projektów
przekszta³canie ZOZ-ów w spó³ki
umo¿liwia³oby czê�ciowe umorzenie
po¿yczek zaci¹gniêtych na sp³atê
zad³u¿enia. I tak dobrze � kontynu-

uje J. Swaczyna � ¿e rz¹d wycofa³
siê z obligatoryjno�ci przekszta³ca-
nia placówek s³u¿by zdrowia w spó³-
ki. Z drugiej jednak strony pomacha-
no nam marchewk¹: o umorzenie po-
¿yczek zaci¹gniêtych na sp³atê za-
d³u¿enia bêd¹ mog³y wyst¹piæ tylko
te ZOZ-y, które zostan¹ przekszta³-
cone w spó³ki. Du¿o bardziej bulwer-
suj¹cy jest jednak zapis mówi¹cy o
tym, ¿e je�li ju¿ ZOZ zdecyduje siê
wyst¹piæ o po¿yczkê � obowi¹zko-
wo musi zrezygnowaæ z dochodze-
nia roszczeñ wobec Skarbu Pañstwa,
NFZ czy Ministerstwa Zdrowia, do
czego dyrektor takiej placówki musi
zobowi¹zaæ siê w specjalnej deklara-
cji!

Powiat Strzelecki, jako cz³onek
Zwi¹zku Powiatów Polskich przy-
³¹cza siê oczywi�cie do protestu, jaki
wystosowany zosta³ w tej sprawie
przez ZPP i Zwi¹zek Miast Polskich,
bo przecie¿ tak¿e miasta s¹ organami
za³o¿ycielskimi dla wielu szpitali �
dodaje J. Swaczyna. � Plusem na-
szych dotychczasowych wyst¹pieñ
w sprawie �ustawy 203� jest fakt, i¿
w zapisach projektów ustaw oko³o-
bud¿etowych zmieniony zosta³ próg
umorzenia po¿yczek � z 50 procent
podwy¿szono go na 80 proc.


