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POWIATOWY URZ¥D PRACY

Dnia Ratownictwa Medycznego

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

wszystkim pracownikom s³u¿b ratowniczych
serdeczne ¿yczenia
zdrowia, szczêcia oraz wytrwa³oci

STANOWISKO

w d¹¿eniu do celu oraz wewnêtrznej si³y,
cierpliwoci i spe³nienia zawodowych oraz osobistych planów.

SPECJALISTA
DS. TECHNICZNYCH

MIEJSCE
PRACY

OLSZOWA

Dziêkujemy za pomoc, któr¹ codziennie niesiecie ludziom jej potrzebuj¹cym,
przejawiaj¹c przy tym ¿yczliwoæ, osobiste zaanga¿owanie,
a przede wszystkim sumiennoæ.
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

Kardiologia z tytu³em,
wyró¿nienie  dla Polifachu
dok. ze str. 1
W stosunku do pierwszej edycji rozszerzono do 5 iloæ kategorii, w których oceniano zg³oszone projekty, tj: rozwój regionalny, rozwój lokalny, przedsiêbiorczoæ, innowacyjnoæ oraz rozwój zawodowy i zatrudnienie.
O tytu³ i nagrodê walczy³o 181 projektów, a kapitu³a konkursowa wybra³a
po 3 projekty nominowane w ka¿dej z konkursowych kategorii.
29 wrzenia na uroczystej gali w Teatrze im. Jana Kochanowskiego podsumowano konkurs i wrêczono nagrody.
Nagrod¹ Specjaln¹ Marsza³ka uhonorowano projekt zg³oszony przez pierwsz¹
niepubliczn¹ przychodniê kardiologiczn¹ w powiecie strzeleckim  KARDIOLOGIÊ Sp. z o.o. - zakup nowoczesnego sprzêtu medycznego, m.in. aparatu
ultrasonograficznego do badañ echokardiograficznych i naczyniowych, defibrylatora z zasilaniem sieciowym, programu CardioTEST, bie¿ni rehabilitacyjnej z 12-kana³owym modu³em
EKG. Dziêki realizacji projektu utworzono 4 miejsca pracy. Inwestycja pozwoli³a na
wprowadzenie na rynek us³ug
medycznych w powiecie
strzeleckim nowoczesnych i
kompleksowych badañ z zakresu diagnostyki kardiologicznej, zaburzeñ rytmu serca
oraz choroby niedokrwiennej
serca.
Natomiast w kategorii
rozwój zawodowy i zatrudnienie wyró¿nienie zdoby³
projekt pt. Nowe kwalifikacje szans¹ nowej pracy, zg³oszony przez strzeleckie
Przedsiêbiorstwo Szkoleniowo - Us³ugowe Polifach sp.
z o. o.

STRZELCE OP.

KASJER - SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.
SZYMISZÓW

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Atrakcyjne
gminy
dla
inwestorów
Od dwóch lat na Opolszczynie
prowadzomny jest projekt program
Gmina atrakcyjna dla inwestora.
Wszystko wskazuje na to, ¿e skorzysta z niego nie tylko nasz region, bo
teraz bêdzie promowany przez PAIIZ w ca³ym kraju.
W szkoleniach warsztatowych
uczestniczyli przedstawiciele 58 gmin
sporód 71 gmin województwa. Certyfikaty Gminy przyjaznej dla inwestora uzyska³y 22 z nich, a wród
nich i nasze, z powiatu strzeleckiego:
Strzelce Opolskie, Kolonowskie i Zawadzkie. Równie¿ w gronie wyró¿nionych mened¿erów ds. inwestycji
nie zabrak³o specjalistów z naszego
terenu: Strzelców Opolskich Henryk
Czempiel (Strzelce Opolskie), Konrad Wac³awczyk (Kolonowskie) i
Adam Wojtowicz (Zawadzkie).
Projekt Gmina atrakcyjna dla inwestora bêdzie kontynuowany przez
Opolskie Centrum Obs³ugi Inwestora
 bo, jak mówi³ wicemarsza³ek Józef
Koty, obs³uga inwestora wymaga
coraz lepiej wyszkolonych ludzi, a
zdobyt¹ wiedzê trzeba ci¹gle doskonaliæ i poszerzaæ.
Byæ mo¿e projekt bêdzie dofinansowany z funduszy unijnych.

IMPREZY KULTURALNE
PADZIERNIK 2008
4-5 padziernika (sobota, niedziela) - pa³ac w B³otnicy Strzeleckiej
Warsztaty teatru lalek dla nauczycieli i instruktorów
4. padziernika (sobota) godz. 10.00 - sala widowiskowa SOK
Warsztaty teatru lalek dla dzieci i m³odzie¿y  spotkanie organizacyjne
11. padziernika (sobota) godz. 14.00 - pa³ac w B³otnicy Strzeleckiej
Pieni ludowe  wa¿nym elementem sk³adowym kultury
- konkurs pieni niemieckich i polskich

KELNER
KIEROWCA C+E

KIEROWCA KAT. C
KIEROWCA C+E
MECHANIK SAM.
PRACOWNIK BUD.
WYKOÑCZENIA
WNÊTRZ
CIELA
SAMODZIELNY
BRUKARZ
POMOCNIK MALARZA ,
MALARZ
DOCIEPLENIOWIEC
POMOC MURARZA
TOKARZ
LUSARZ

STRZELCE OP.
TRASY
MIÊDZYN.
G£ÓWNIE NIEMCY
STRZELCE OP.
NA TERENIE
KRAJU
WG ZLECEÑ,
G£ÓWNIE GMINA
KOLONOWSKIE,
ZAWADZKIE
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.,
OPOLE,
K. -KOLE
WG ZLECEÑ
WG ZLECEÑ
DZIEWKOWICE

TOKARZ

DZIEWKOWICE

SPAWACZ
GAZOWY

DZIEWKOWICE

FRYZJER
DIAGNOSTA
LABORATORYJNY
MGR FARMACJI

ZAWADZKIE
STRZELCE OP.

STOLARZ
PRACOWNIK OCHRONY
MAGAZYNIER

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
ZAWADZKIE

POMOCNIK
WULKANIZATORA
KONTROLER JAKOCI

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

STRZELCE OP.

ELEKTROMECHANIK
KOLONOWSKIE
PRACOWNIK
PRZY OBRÓBCE DREWNA KOLONOWSKIE
ELEKTROMONTER
STRZELCE OP.
PALACZ CO
LENICA,
SZYMISZÓW
OPERATOR KOPARKI
UJAZD
ELEKTRYK
KOLONOWSKIE

18. padziernika (sobota) godz. 12.00 - sala widowiskowa SOK
Teatr Art-Re Bocian i ¿abka
21. padziernika (wtorek) godz. 10.50 - sala widowiskowa SOK
Metoda powszechnego umuzykalniania rytm i metrum
metod¹ E. J. Dalcroze
- K. Tomaszkiewicz i jej uczennice  audycja umuzykalniaj¹ca dla szkó³
26.09  31. padziernika  Galeria SOK
Obrazy z pól i ³¹k  - wystawa prac M³odzie¿owego Pleneru Malarskiego
(malarstwo olejowe i akrylowe)

DORADCA FINANSOWY

Serdecznie
zapraszamy!

SZWACZKA
KRAWIEC

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

- wykszt. techniczne
- dowiad. w utrzymaniu
ruchu na zbli¿onym
stanowisku
- uprawnienia SEP do 1 kV
- wiadectwo kwalif. E
- wykszt. min. rednie
- min. 1 rok pracy
niekoniecznie na danym
stanowisku
- kreatywnoæ,
samodzielnoæ
- wymagana obs³uga kasy
fiskalnej
- prawo jazdy kat. C+E

- prawo jazdy kat. C
- prawo jazdy kat. C+E
- dowiadczenie
-wymagane dowiadczenie

- wykszt. kierunkowe
-mile widziane dowiad.

- wymagane dowiadczenie
- wykszta³cenie zawodowe
- uprawnienia na wózek
wid³owy
- wykszta³cenie zawodowe
- uprawnienia na wózek
wid³owy
- wykszta³cenie zawodowe,
- uprawnienia na wózek
wid³owy
- wykszt. kierunkowe
- wykszta³cenie wy¿sze
kierunkowe

- wykszta³cenie rednie
- obs³uga komputera
(PROGRAM SYMFONIA
mile widziany)
- znajomoæ wyrobów
hutniczych,
rozpoznawanie metali
- wykszt. min. zawodowe
- wykszta³cenie rednie
- obs³uga komputera
program AUTO CAD
mile widziany
- wykszt. kierunkowe

- dowiad. mile widziane
- uprawnienia palacza
- do przyuczenia
- wykszta³cenie rednie
- upr. SEP E do 1 kV
- dowiadczenie

