
BARMAN /-KA B£OTNICA STRZEL.

BUFETOWA-BARMANKA SUCHA

ELEKTROTECHNIK KRAPKOWICE -wykszta³cenie wy¿sze mechaniczne

ELEKTRYK SAM. STRZELCE OP. -wykszta³cenie kierunkowe

FREZER � 2osoby

SPAWACZ � 2osoby OZIMEK -upr.podstawowe na spawacza

FRYZJERKA STRZELCE OP. -wykszta³cenie zawodowe lub �rednie

KASJERKA 3/4etatu STRZELCE OP. -wykszta³cenie �rednie;

-aktualna ks. sanepidowska

KELNER-BUFETOWY DZIEWKOWICE

KIEROWCY KAT.C+E WED£UG ZLECEÑ

KRAWCOWA STRZELCE OP. -wykszta³cenie zawodowe

MAGAZYNIER STRZELCE OP.

MALARZ,MURARZ,

DEKARZ STRZELCE OP. -wykszta³cenie zawodowe

MASZYNISTA SUWNICY ZAWADZKIE -upr. na suwnice sterowane z góry

MECHANIK SAM. STRZELCE OP. -wykszta³cenie kierunkowe

mgr FARMACJI STRZELCE OP. -wykszta³cenie wy¿sze

MONTER WI¥ZEK DYLAKI -wykszta³cenie zawodowe;

KRAPKOWICE -manualno�æ; -rozró¿nianie kolorów

MONTER ANTONIÓW -wykszta³cenie zawodowe;

WODNO-KAN., k/OZIMKA -5 sta¿u pracy

ZBROJARZ-BETONIARZ

MONTERZY,

�LUSARZE,

BLACHARZE STRZELCE OP. -badania wysoko�ciowe

MURARZ, REGIPSIARZ,

PRACOWNIK FIZYCZNY WED£UG ZLECEÑ

NAUCZYCIEL

JÊZYKA ANG. STRZELCE OP., -wykszta³cenie wy¿sze z przygotowaniem

B£OTNICA STRZEL., pedagog.;

KIELCZA

NAUCZYCIELI:

· WOS-u ZAWADZKIE -wykszta³cenie wy¿sze z przygotowaniem

· J.ANGIELSKIEGO pedagogicznym

· J.POLSKIEGO

· BIBLIOTEKI

· TECHNIKI

· WF-u

NAUCZYCIELI:

· J.ANGIELSKIEGO IZBICKO -wykszta³cenie wy¿sze z przygotowaniem

· INFORMATYKA pedagogicznym

+TECHNIKA

· PLASTYKA+MUZYKA

· FIZYKA

OPERATOR D�WIGU

do 10 ton WED£UG ZLECEÑ -upr. na d�wig; -prawo jazdy kat.C

PALACZ CO 1/2etatu KIELCZA -kurs palacza

PIEKARZ

CUKIERNIK STRZELCE OP. -zawodowe � kierunkowe

PIELÊGNIARKI,

PO£O¯NE,

POMOC PIELÊGN.,

SALOWA-PORZ¥DK. STRZELCE OP. -wykszta³cenie �rednie

POM. KAMIENIARZA G¥SIOROWICE

PRACOWNIK

DZIA£U HANDLOWEGO OZIMEK -wykszta³cenie �rednie techniczne;

-rysunek techniczny;

-znajomo�æ j.niemieckiego

PRACOWNIK FIZYCZNY

(koszenie traw) KLUCZ, WYSOKA -umiejêtno�æ obchodzenia siê kos¹

  RATOWNIK MEDYCZNY,

SANITARIUSZE  STRZELCE OP. - min. �rednie

SPAWACZ GAZOWY STRZELCE OP.

SPECJALISTA

DS. OBS£UGI KLIENTA ZAWADZKIE -wykszta³cenie min. �rednie;

-bieg³a znajomo�æ j.angielskiego

SPECJALISTA GOSTYNIN -wykszta³cenie �rednie lub wy¿sze;

DS. WSPÓ£PRACY -bieg³a znajomo�æ j.niemieckiego;

Z ZAGRANIC¥ -obs³uga komputera

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. -wykszta³cenie �rednie

STOLARZ STRZELCE OP.,

KOLONOWSKIE

SZEF KUCHNI STRZELCE OP. -wykszta³cenie �rednie gastronomiczne

SZWACZKI STRZELCE OP.

�LUSARZ-SPAWACZ STRZELCE OP. -wykszta³cenie zawodowe;

-spawanie MIG MAG

TOKARZ,

�LUSARZ-SPAWACZ JEMIELNICA

TRAKTORZYSTA

POLOWY LE�NICA -do�wiadczenie

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,
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

Pewien pan z konkurencyjnej
firmy co kwarta³ przepowiada upa-
dek Spó³dzielni Mleczarskiej
Zwi¹zku �l¹skich Rolników w
Kad³ubie, ale jego katastroficzne
przepowiednie siê nie sprawdzaj¹.
Przeciwnie. Spó³dzielnia trzyma
siê dobrze, a co wiêcej, za 4 milio-
ny z³otych buduje now¹ halê pro-
dukcyjn¹. Spróbujmy odpowie-
dzieæ, dlaczego nie sprawdzaj¹ siê
przepowiednie konkurencji.

Wziêli sprawy w swoje rêce
Wiosn¹ 1992 r. kad³ubsk¹ Spó³-

dzielniê za³o¿y³o 11 rolników z Gro-
dziska, Osieka, Spóroka, Staniszcz i
Kad³uba, którzy odeszli ze spó³dziel-
ni mleczarskiej w Strzelcach Opol-
skich. By³ to ryzykowny  krok, bo
nowo tworzona firma poza zlewni¹
mleka w Kad³ubie nie posiada³a ¿ad-
nego maj¹tku. Trzeba przyznaæ, ¿e
zdeterminowanym za³o¿ycielom du-
¿ej pomocy udzielili niemieccy przy-
jaciele ze Zwi¹zku Rolników Wypê-
dzonych. Kad³ub dosta³ od nich au-
tocysternê do transportowania mle-
ka, a tak¿e pieni¹dze dna zakup ch³o-
dziarek dla dostawców.

Od samego pocz¹tku do dzisiaj
podstawow¹ zasad¹, jak¹ kieruje siê
Spó³dzielnia, jest interes cz³onków �
dostawców mleka. W zarz¹dzie i ra-
dzie nadzorczej zasiadaj¹ tylko ho-
dowcy. Kierownik mleczarni, który
na co dzieñ ni¹ zarz¹dza, nie mo¿e
uczestniczyæ w statutowych w³a-
dzach. Jest on premiowany od wy-
soko�ci ceny sprzeda¿y mleka. Zna-
czy to, ¿e im uda mu siê uzyskaæ
wy¿sz¹ cenê u odbiorców, co decy-
duje o wysoko�ci zap³aty dla dostaw-
ców mleka, tym wiêcej zarabia sam.
Ju¿ dawno wprowadzono tu równie¿
obiektywn¹, niezale¿n¹ ocenê mleka.
Po prostu, aby unikn¹æ podejrzeñ i
oskar¿eñ o tendencyjn¹ klasyfikacjê,
ocenê dostarczanego mleka powierzo-
no prywatnemu laboratorium. Dzi-
siaj to ju¿ rzecz normalna, ale wtedy
by³o to wydarzenie precedensowe,
podobnie jak przewóz mleka ch³od-
nicz¹ cystern¹.

Mo¿na spokojnie powiedzieæ, ¿e
sami cz³onkowie w dobrze pojêtym
interesie stawiali i stawiaj¹ sobie wy-
sokie wymagania. Gdyby mleko i ke-
firy z Kad³uba by³y z³e, �chrzczo-

Zwi¹zek �l¹skich Rolników

Trafimy w niszê rynkow¹
ne�, nikt by ich nie kupowa³, a ho-
dowcy-dostawcy otrzymuj¹c niskie
ceny za mleko, przeszliby do konku-
rencji. A wiêksi konkurenci jak choæ-
by ZOTT, spó³dzielnie z Lubliñca
czy Zabrza, tylko na to czekaj¹, bo
w tym rejonie jest du¿e zapotrzebo-
wanie na bia³y surowiec. Ró¿ne ich
podchody i próby kaperownicze nie
przynosz¹ rezultatów, bo cz³onko-
wie kad³ubskiej Spó³dzielni s¹ jej wier-
ni.

Koncentracja, specjalizacja
W tej chwili Kad³ub ma 240 do-

stawców � cz³onków Spó³dzielni.
Jeszcze nie tak dawno by³o ich 320.
Równie¿ tu nastêpuje szerszy pro-
ces koncentracji hodowli byd³a mlecz-
nego i specjalizowanie siê gospo-
darstw w tej dziedzinie. Mniejsze go-
spodarstwa wycofuj¹ siê z hodowli
albo z niej zrezygnuj¹ w przysz³o-
�ci. Szereg gospodarstw nie ma np.
nastêpców, bo ci zarabiaj¹ na Zacho-
dzie, chowem byd³a zajmuj¹ siê star-
si rodzice, ale ju¿ w niego nie inwe-
stuj¹, nie dostosowuj¹ siê do unijnych
wymogów weterynaryjnych i sani-
tarnych, doci¹gn¹ jeszcze do 2006 r.,
a potem w ogóle zrezygnuj¹. Mniej-
sze gospodarstwa ju¿ zrezygnowa-
³y. Dodatkowe sito stanowi ten punkt
statutu, który mówi, ¿e cz³onkiem
Spó³dzielni przestaje byæ ten hodow-
ca, który przez rok nie dostarcza
mleka. Na potwierdzenie tego kie-
rownik mleczarni Janusz Fr¹ckowiak
przytacza charakterystyczne dane.
Kiedy� przy 320 dostawcach dzien-
ny skup wynosi³ 6.000 litrów mleka,
dzisiaj - przy 240 dostawcach - skup
ten wzrós³ do 38.000 litrów i stale
ro�nie. Osiem procent dostawców
dostarcza prawie po³owê skupowa-
nego mleka. W ostatnich kilku latach
strzeleccy hodowcy wybudowali 15
nowych obór o zró¿nicowanej wiel-
ko�ci: od 40 do 160 krów. W tej chwili
te nowe obiekty jeszcze nie s¹ w pe³-
ni zasiedlone, ale w momencie doj-
�cia do pe³nej zdolno�ci, bêd¹ dostar-
czaæ o wiele wiêcej mleka i Spó³dziel-
nia siê do tego przygotowuje. Temu
celowi s³u¿y m.in. od 10 lat wprowa-
dzony mechanizm finansowych za-
chêt do równowa¿enia wielko�ci do-
staw mleka zim¹ i latem. 10 � 15 gro-
szy wiêcej za litr przez ca³y rok do-

staje hodowca od tej ilo�ci mleka, jaka
dostarcza³ zim¹. Nadwy¿ka letnia
skupowana jest bez tej dop³aty. W³a-
�ciciele najlepszych obór ju¿ tak usta-
wili terminy wycieleñ, ¿ywienie i inne
czynniki, ¿e doprowadzili do prawie
stuprocentowego sp³aszczenia wiel-
ko�ci dostaw mleka zim¹ i latem, na
czym korzystaj¹ oni sami i ich Spó³-
dzielnia.

Trafimy w niszê rynkow¹
Po d³ugo trwaj¹cych tarapatach

ruszy³a wreszcie budowa nowej hali
produkcyjnej, która zapewni dotrzy-
mywanie wszystkich standardów
weterynaryjno-sanitarnych. Naj-
pierw 3 lata trwa³o u�ci�lanie w mini-
sterstwie, czy ze �rodków SAPARD-
u mo¿na korzystaæ tylko przy re-
montowaniu i modernizacji obiektów,
a nie przy budowie nowych. Rok
poch³onê³o wyja�nianie, czy na tej
dzia³ce mo¿na postawiæ halê dla po-
trzeb mleczarni, czy w ogóle zak³ad
przetwórstwa rolno-spo¿ywczego.
Wszystkie w¹tpliwo�ci wyja�niono
z koñcem 2003 r. i mog³y ruszyæ przy-
gotowania do budowy, która ma byæ
oddana we wrze�niu, z pewnym po-
�lizgiem.

Walne zgromadzenie zadecydo-
wa³o o inwestycji, której koszt wy-
niesie 4 mln z³, choæ wszyscy jego
uczestnicy mieli i maj¹ �wiadomo�æ,
¿e ich ma³a Spó³dzielnia dzia³a w s¹-
siedztwie potentatów, którzy mog¹
j¹ czapkami przykryæ. Podejmowa-
no tê trudn¹ decyzjê, a tak¿e wyst¹-
piono o dotacje z SAPARD-u w prze-
konaniu opartym na dotychczaso-
wym do�wiadczeniu, ¿e ze swoj¹ pro-
dukcj¹ utrafi siê w niszê rynkow¹.
Kad³ub bêdzie produkowa³ wyroby
w oparciu o sprawdzone, tradycyjne
receptury. Jogurt? To ma byæ praw-
dziwy jogurt, a nie mieszanka z kwa-
�nym mlekiem. To samo z ma�lank¹
itp.
O przekonaniu cz³onków Spó³dziel-
ni, ¿e inwestycja ma uzasadnienie,
�wiadczy fakt, i¿ aby nie pozbawiaæ
firmy dostatecznej stabilno�ci finan-
sowej, zgodzili siê, aby przez rok
potr¹cano im z wyp³at za mleko tyle,
aby starczy³o na pokrycie w³asnego
wk³adu dla uzyskania kredytu.

Adam Pochroñ

POWIAT STRZELECKI

w imieniu którego

dzia³a

ZARZ¥D POWIATU

STRZELECKIEGO

47 � 100 Strzelce Opolskie

ul. Jordanowska 2

wynajmie powierzchniê

80,94 m2

(4 pomieszczenia)

na dzia³alno�æ medyczn¹

w budynku

przy ul. Powstañców �l. 13

w Strzelcach Opolskich.

Szczegó³owe informacje mo¿na

uzyskaæ pod nr tel. 463 90 90 wew.

144 lub 146.

Starosta strzelecki zaprasza do
zg³aszania kandydatów do sk³adu Po-
wiatowej Rady Zatrudnienia  w
Strzelcach Opolskich.

Do zg³aszania kandydatów, zgod-
nie z ustaw¹ z dnia 20 kwietnia 2004
roku o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99,
poz.1001), uprawnione s¹:
- terenowe struktury ka¿dej repre-

zentatywnej organizacji zwi¹z-
kowej w rozumieniu ustawy o
Trójstronnej Komisji ds. Spo³ecz-
no � Gospodarczych;

- terenowe struktury ka¿dej repre-
zentatywnej organizacji praco-
dawców w rozumieniu ustawy o
Trójstronnej Komisji ds. Spo³ecz-
no � Gospodarczych;

- spo³eczno � zawodowe organiza-
cje rolników,

- zwi¹zki  zawodowe rolników in-
dywidualnych i izb rolniczych;

- organizacje pozarz¹dowe zajmu-
j¹ce siê statutowo problematyk¹
rynku pracy.

Termin zg³aszania kandydatów
up³ywa z dniem 15 lipca 2004 roku.
Sk³ad Powiatowej Rady Zatrudnie-
nia ustala, spo�ród zg³oszonych kan-
dydatów, starosta. Rada, zgodnie z
przepisami, liczy do 16 osób.

Kandydatury z podanym adre-
sem zamieszkania nale¿y zg³aszaæ na
pi�mie na adres:

Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich

ul. Jordanowska 2
47 - 100 Strzelce Opolskie.

Bêdzie nowa Powiatowa
Rada Zatrudnienia


