
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:
BARMAN /-KA STRZELCE OP. -wykszta³cenie �rednie gastronomiczne;
BARMAN /-KA B£OTNICA ST.

   BLACHARZ-DEKARZ KRO�NICA -wykszta³cenie zaw.; -3 lata sta¿u pracy
BRUKARZ � 3 osoby STRZELCE OP.

DEKARZ WED£UG ZLECEÑ -rok sta¿u pracy
DEKARZ

lub POMOCNIK DEKARZA WOJ.OP. I �L¥SKIE -wykszta³cenie zaw.; -prawo jazdy kat.B
ELEKTROTECHNIK KRAPKOWICE -wykszta³cenie wy¿sze mechaniczne

FRYZJERKA -dyplom zawodowy potw. kwalifikacje;
DAMSKO-MÊSKA STRZELCE OP. -2 lata sta¿u pracy
IN¯.TECHNOLOGII ZAWADZKIE -wykszta³cenie wy¿sze, -sta¿ pracy

ODLEWNICTWA

 KIEROWCA KAT.A+B+C+D
1/2etatu DZIEWKOWICE -�w.kwalifikacji

KIEROWCA KAT.C+D+E WOJ. OP. I �L¥SKIE -prawo jazdy kat.C+D+E;
-�wiadectwo kwalifikacji;-upr. ADR

KIEROWCA KAT.C+E KRAJ,
TR. MIÊDZYNAR. -sta¿ pracy; -�w.kwalifikacji;

-mile widziane upr. na ADR;
-aktualne badania lekarskie

  KIEROWCA RUCHU TOW. TR. MIÊDZYNAR. -prawo jazdy kat.C+E, -�w.kwalifikacji
KIEROWNIK DOMU STRZELCE OP. -wykszta³cenie wy¿sze
WYCIECZKOWEGO -co najmniej rok sta¿u pracy

KIEROWNIK REJONU
�BIEDRONKA� STRZELCE OP. -wykszta³cenie min. �rednie

KOWAL MATRYCOWY ZAWADZKIE -wykszta³cenie zaw.; -upr. piecowego
KUCHARKI

POMOC KUCHENNA PIOTRÓWKA
LAKIERNIK SAM. STRZELCE OP. -wykszta³cenie zaw.; -ksi¹¿eczka zdrowia
LAKIERNIK SAM. STRZELCE OP. -wykszta³cenie zawodowe

MAGAZYNIER CHECH£O -stopieñ niepe³nosprawno�ci
MAG.-KIEROWCA STRZELCE OP. -wykszta³cenie zawodowe lub �rednie;

-upr. na wózki wid³owe; -prawo jazdy kat.B
MALARZ-P£YTKARZ WED£UG ZLECEÑ -wykszta³cenie zawodowe
MECH.POJ. CIÊ¯AR. ROZMIERZ -sta¿ pracy; -upr.spawacza

elektryczno-gazowego (niekoniecznie)
  MECH.-KIEROWCA C+E KRAJ -praktyka zawodowa; -kwalifikacje

mgr FARMACJI STRZELCE OP. -wykszta³cenie wy¿sze
MISTRZ  DZ. SERW.

(samodzielny mech.sam.) STRZELCE OP. -wykszta³cenie min.zawodwe;
MISTRZ SPAWANIA
MISTRZ MONTA¯U OPOLE -wykszta³cenie zawodowe
MONTER INSTAL.

GAZOWEJ STRZELCE OP. -znajomo�æ elektryki
MONTER WI¥ZEK DYLAKI

KRAPKOWICE -wykszta³cenie zawodowe;
-manualno�æ; -rozró¿nianie kolorów

MURARZ WED£UG ZLECEÑ -wykszta³cenie zawodowe;
    POMOCNIK MURARZA -sta¿ pracy

MURARZ
TYNKARZ

KAFELKARZ POWIAT STRZEL. -do�wiadczenie
MURARZ � 3 osoby
MALARZ � 3 osoby LE�NICA -wykszta³cenie zaw.; -rok sta¿u pracy

MURARZ, BRUKARZ CA£Y KRAJ -wykszta³cenie zaw., -rok sta¿u pracy
MURARZE

TYNKARZE
P£YTKARZE

  MALARZE-TAPECIARZE WED£UG ZLECEÑ
NAUCZYCIEL J. ANG. STRZELCE OP. -wykszta³cenie wy¿sze z przygotowaniem

pedagog.; -min. 3 lata sta¿u pracy;
   NAUCZYCIEL MATEM. JEMIELNICA -wykszta³cenie wy¿sze z przygotowaniem

pedagogicznym
OPERATOR HDS STRZELCE OP.

 OPERATOR OBRABIAREK
STEROWANYCH NUM. STRZELCE OP.

OPERATOR STRZELCE OP.
  WÊZ£A BETON. (2 osoby) -upr. na operatora wêz³a betoniarskiego

PIEKARZ (2 osoby) UJAZD
PIELÊGNIARKA STRZELCE OP. -wykszta³cenie �rednie

PILARZ OTMICE
KALINÓW

POMOC W SOLARIUM STRZELCE OP. -wykszta³cenie �rednie;
-bieg³a znajomo�æ j. ros. i ukraiñskiego

  PRACOWNIK BUDOWL. -wykszta³cenie zawodowe;
  (docieplanie budynków) WED£UG ZLECEÑ -min. rok sta¿u pracy
PRACOWNIK FIZYCZNY-

�LUSARZ ZAWADZKIE -wykszta³cenie zawodowe;
-upr. spawacza, -do�wiadczenie

  PRACOW.  RESTAURACJI
McDonald�s OPOLE

  PRACOW.TRANSPORTU KRAPKOWICE -wykszta³cenie min.zawodowe;
-upr.na wózki o napêdzie gazowym

PRASOWACZKA STRZELCE OP. -umiejêtno�æ szycia
PRZEDST. HANDLOWY STRZELCE OP. -wykszta³cenie min. zawodowe;

-bieg³a znajomo�æ j.niem. w mowie i pi�mie
PSYCHOLOG 1/2etatu JEMIELNICA -wykszta³. wy¿sze z przygotowaniem

pedagog.
 RATOWNIK MED. (4 osoby)  ZOZ STRZELCE OP. - min. �rednie zawod. kier. ratow. medyczne

RZE�NIK UBOJOWY PIOTRÓWKA -wykszta³cenie zawod. rze¿nik-wêdliniarz;
-rok sta¿u pracy

SPAWACZ OPOLE -upr. ponadpdstawowe
SPAWACZ � 2osoby
�LUSARZ � 2 osoby

TOKARZ BARUT
SPRZEDAW CA IZBICKO -wykszta³cenie zawodowe lub �rednie;
SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE -wykszta³cenie zawodowe lub �rednie;

-obs³uga komputera
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. -wykszta³cenie �rednie

  SPRZEDAWCA 3/4 etatu STRZELCE OP.
STOLARZ

 i POMOCNIK STOLARZA KRASIEJÓW -wykszta³cenie zawodowe kierunkowe;
-do�w. w produkcji okien i drzwi

SZWACZKI STRZELCE OP.
�LUSARZ OPOLE -do�w. w pracach monta¿owych

    WYRÓB NAGROBKÓW
(praca przy maszynach) NIEZDROWICE -kwalifikacje budowlane

Z-CA KIEROW.
DOMU WYCIECZK. STRZELCE OP -wykszta³cenie min.�rednie hotelarskie

- Asortyment wyrobów tej spó³-
dzielni jest skromny, bo ograni-
cza siê do mleka pe³nego i jogur-
tu z dodatkiem owoców. I chocia¿
nie s¹ to wyroby najtañsze, to w
konfrontacji z konkurencj¹ i tak
ciesz¹ siê du¿ym popytem na ryn-
ku. Jest to bowiem wyrób szcze-
gólny - mówi Janusz Fr¹ckowiak,
pe³nomocnik Zarz¹du tej spó³-
dzielni
- Mleko oferowane przez nas do
sprzeda¿y jest mo¿liwie najbar-
dziej zbli¿one do tego naturalne-
go, takiego wprost od krowy � za-
pewnia. � To wynik zawsze naj-
wy¿szej klasy surowca, skupowa-
nego od naszych rolników, co przy
naturalnej nieagresywnej techno-
logii produkcji - bez konserwan-
tów i stabilizatorów - daje w efek-
cie mleko (pakowane w foliê) o
najwy¿szym standardzie, natural-
nym smaku i zapachu.

Dostawy mleka  ju¿ dzisiaj po-
chodz¹ w 54% z tzw. obór atesto-
wanych. Oznacza to, ¿e w�ród na-
szych dostawców wiêkszo�æ sta-
nowi¹ ci, którzy spe³niaj¹ wszel-
kie wymogi sanitarne  pozyskiwa-
nia mleka oraz przechowywania
go - w oddzielnych pomieszcze-
niach, w ch³odzonych zbiornikach
ze stali nierdzewnej.

Inni oczywi�cie nie pozostaj¹
w tyle; s¹ oni w tzw. stanie przej-
�ciowym i za zgod¹ Powiatowego
Lekarza Weterynarii prowadz¹
prace dostosowawcze do wymo-
gów unijnych. Musz¹ zakoñczyæ
je do roku 2006, inaczej bêd¹ zmu-
szeni do rezygnacji z produkcji
mleka.

Spó³dzielnia w Kad³ubie  ist-
nieje od 28 lutego 1992 roku. Po-
wsta³a z inicjatywy 11 rolników -
mieszkañców Kad³uba i okolicz-
nych miejscowo�ci na czele z Pio-
trem Anderwaldem, który by³ jed-
nocze�nie pierwszym prezesem
spó³dzielni.

Spó³dzielnia Mleczarska Rolników �l¹skich w Kad³ubie

Nasz¹ si³¹ jest si³a natury
Dzi� zrzesza ona 240 cz³onków,

od których  skupuje rocznie 10 mln
litrów mleka najwy¿szej jako�ci.
Trzeba przyznaæ, ¿e to co na ogó³
bywa s³abym ogniwem we wza-
jemnych relacjach  pomiêdzy rol-
nikiem a instytucj¹ odbieraj¹c¹
jego produkty, czyli kwestia ter-
minowego regulowania nale¿no-
�ci, w tym przypadku  funkcjonu-
je bez zarzutu.
- P³atno�ci dla naszych rolni-
ków musz¹ dzia³aæ jak w szwajcar-
skim zegarku - potwierdza ksiêgo-
wa Spó³dzielni Gabriela Lorek.-
Jak tu pracujê 8 lat, jeszcze siê nie
zdarzy³o, ¿eby spó³dzielnia zale-
ga³a swoim dostawcom z zap³at¹
za mleko. Zawsze p³acimy regu-
larnie i oferujemy niez³e ceny. Dzi�
na rynku jest konkurencja i musi-
my jej sprostaæ. Inaczej naszych
producentów, oferuj¹cych bardzo
dobry surowiec, ju¿ dawno prze-
j¹³by np. Zott lub Danone.

Ale jak dot¹d nie ma takiego
zagro¿enia. Spó³dzielnia funkcjo-
nuje normalnie, jest w dobrej kon-
dycji finansowej i mo¿e sobie po-
zwoliæ na realizacjê planów rozbu-
dowy.

Ca³a obecna produkcja  szyb-
ko sprzedaje siê na rynku lokal-
nym, jednak aby my�leæ o jej po-
wiêkszeniu oraz poszerzeniu asor-
tymentu, niezbêdna jest rozbudo-
wa bazy lokalowej. Prowadzone
s¹ ju¿ obecnie  intensywne prace
inwestycyjne, po s¹siedzku sta-
rego zak³adu  powstaje nowa hala
produkcyjna o powierzchni ok.
400 m kw., która rozwi¹¿e po czê-
�ci nasze  problemy lokalowe -
mówi J. Fr¹ckowiak. W planach
przewiduje siê nie tylko zwiêksze-
nie produkcji, ale i uzupe³nienie
oferty o mleko czê�ciowo odt³usz-
czone (o zawarto�ci 2% t³uszczu),
twarogi, ma�lankê, �mietanê, ke-
fir i jogurt.
- Przy  naszej skromnej za³odze

(na produkcji pracuj¹ 3 osoby a
razem z obs³ug¹ sklepów spó³-
dzielnia zatrudnia 11 pracowni-
ków; nawet po oddaniu inwesty-
cji nie przewidujemy znacz¹cego
wzrostu zatrudnienia) - nie mamy
szans konkurowaæ z gigantami
wielko�ci¹ produkcji. To jako�æ na-
szych wyrobów i ich szczególnie
zbli¿ony do naturalnego charak-
ter sprawia, ¿e mamy wcale nie-
ma³e grono swoich wiernych klien-
tów, którzy ju¿ po smaku i zapa-
chu rozpoznaj¹ wyroby naszej
spó³dzielni. Opinia naszych klien-
tów i wyró¿nianie  wyrobów na-
szej spó³dzielni na pó³kach skle-
powych w�ród innych produktów,
jest najlepsz¹ rekomendacj¹ i re-
klam¹ dla spó³dzielni w Kad³ubie.
Mo¿e te¿ dawaæ tê iskierkê nadziei,
¿e w ogromnej masie artyku³ów
oferowanych przez  rynkowych
potentatów, nasza oferta równie¿
znajdzie nabywców i spotka siê z
zainteresowaniem klientów, dla
których wa¿ne jest, by to co poja-
wia siê na stole by³o zdrowe, bez
dodatków chemicznych i konser-
wuj¹cych, za to stanowi³o choæ-
by namiastkê nieska¿onej natury.
- To chcemy oferowaæ naszym
klientom i s¹dzimy, ¿e znajd¹ siê
chêtni � mówi¹  w kad³ubskiej
spó³dzielni.

Na koniec pytam jeszcze, czy
w niedalekiej przysz³o�ci przewi-
duj¹ ekspansjê na inne rynki.
- W pocz¹tkowym okresie nie
zamierzamy produkowaæ na rynki
zagraniczne. Najpierw chcemy siê
skupiæ na zaopatrzeniu rynku lo-
kalnego w wyroby wyproduko-
wane na nowoczesnych urz¹dze-
niach, ale wg tradycyjnych tech-
nologii, o naturalnym sk³adzie. Nie
wykluczamy jednak produkcji na
rynki unijne. Skoro zdobywaj¹ tam
coraz wiêksz¹ popularno�æ wyro-
by tradycyjne i regionalne, to i my
mamy szansê � s³yszê.

Piotr Koszyk

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

Og³asza przetarg ofertowy
na wynajem 80,94 m2 (4 pomieszczenia) lokalu u¿ytkowego

na dzia³alno�æ medyczn¹
w budynku przy ul. Powstañców �l. 13 w Strzelcach Opolskich.

Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach w terminie do dnia
20.05.2004r. w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich ul. Jor-
danowska 2 pokój 206 (sekretariat); z dopiskiem �Oferta na wynajem
lokalu na dzia³alno�æ medyczn¹�. Szczegó³owych informacji udziela
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu tel. 4639090 wew.144 lub 146.

UE, mimo ¿e nie od razu znikn¹
wszystkie bariery. Wy¿szy wzrost
gospodarczy, pobudzany popytem na
polskie towary i us³ugi na unijnym
rynku, wiêksza stabilno�æ i lepsze eg-
zekwowanie prawa powinny z cza-
sem pozytywnie wp³yn¹æ na sytu-
acjê Polaków, choæ nie wszystkich w
tym samym stopniu. Pocieszaj¹ce
jest to, i¿ nie tylko Polska ma proble-
my z bezrobociem, inflacj¹ czy nie-
doinwestowaniem. Podobne k³opoty,
choæ w mniejszej skali, maj¹ Belgo-
wie, Niemcy czy W³osi.

Od 14 kwietnia w budynku daw-
nego szpitala w Zawadzkiem funk-
cjonuje Zak³ad Opiekuñczo-Leczni-
czy.

Docelowo mo¿e tu leczyæ siê 27
pacjentów - taki kontrakt podpisany
zosta³ z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Na razie jest ich 14, a w
tym tygodniu dojdzie jeszcze dwoje.
Kierowani s¹ do tej placówki z tere-
nu praktycznie ca³ego województwa
opolskiego, dziêki temu, ¿e starostwo
wspólnie z PCPR nawi¹za³o kontak-
ty z gminnymi i miejskimi o�rodkami
pomocy spo³ecznej na Opolszczy�-
nie.

Na miejscu zatrudniony jest tak-
¿e rehabilitant, a wiêc pacjenci bêd¹
mogli korzystaæ z wszelkich zabie-
gów usprawniaj¹cych ruchowo, zgod-
nie z zaleceniami lekarza.
Placówk¹ kieruje  Renata Andrejczuk.

mg

Idea wspólnej Europy sprawdzi³a
siê przez lata w krajach piêtnastki.

Teraz w nowym, poszerzonym
sk³adzie przyszed³ czas na wypra-
cowanie nowego modelu wspó³pra-
cy miêdzy krajami cz³onkowskimi.

B¹d�my optymistami i wystrze-
gajmy siê zrzucania na barki Unii
wszystkich problemów.

Jeste�my ju¿ w Unii dwoma no-
gami, teraz musimy tylko pewnie na
nich stan¹æ.

K. Olschowka

Witajcie we wspólnej Europie
dok. ze str. 1

ZOL
w Zawadzkiem


