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      Przytulisko

Zaopiekuj się pieskiem
W miejskim przytulisku dla psów znajduje się wiele czworonogów, które poszukują nowych wła-
ścicieli. Jeśli chcesz przygarnąć psa zadzwoń do wolontariuszy. Kontakt pod numerem telefonu 
661 099 326.

Te trzy sympatyczne suczki przyszły na świat około 3 miesiące temu. Byli właściciele nie wiedząc co z nimi zrobić, wpadli na genial-
ny pomysł, aby komuś podrzucić szczeniaki pod drzwi i problem z głowy. Na szczęście trafiły pod dobre drzwi i obecnie przebywają 
w domu tymczasowym. Jeżeli jednak nie znajdziemy szybko dla nich domów, trafią do schroniska, gdzie być może pozostaną do 
końca swoich dni. Suczki będą średniej wielkości.

OFERTY PRACY 
POWIATOWY URZĄD PRACY GOLUB-DOBRZYŃ

Wykształcenie zawodowe:
cukiernik – gm. Golub-Dobrzyń, kierowca C+E – m. G-D, gm. K-wo, Radziki Duże, magazynier – gm. K-wo, 
mechanik maszyn szwalniczych – m G-D, murarz/tynkarz - m.G-D, operator koparko-ładowarki – m.G-
-D, operator lasera - gm. C-cin, przedstawiciel – teren powiatu, sprzedawca na stacji paliw –gm. K-wo, 
szwaczka – m. G-D, ślusarz/spawacz - gm. K-wo, spawacz MIG, TIG - gm. C-cin,  tartacznik – m.G-D
wykształcenie średnie:
doradca klienta – m. G-D, kontroler jakości – m. G-D, przedstawiciel handlowy - m.G-D, specjalista ds. 
promocji projektu – teren powiatu, 
wykształcenie wyższe:
księgowa – Lipnica
osoba niepełnosprawna:
sprzątaczka – m. K-wo

WYBRANE OFERTY PRACY W SIECI EURES
Oferty EURES dostępne również na stronie internetowej www.wup.torun.pl w dziale „Pośrednictwo Pracy”:
Austria: brukarz/glazurnik, dekarz, elektroinstalator, kamieniarz, malarz, menedżer ds. transportu, parkie-
ciarz, praca w metalu, regipsiarz, stolarz, stolarz/cieśla, spawacz, szklarz, ślusarz/ślusarz budowlany, wykwa-
lifikowany pracownik CNC,   Belgia hydraulik, konserwator maszyn, mechanik samochodów ciężarowych 
i przyczep, pracownik na farmie trzody chlewnej, programista, senior analyst developer, senior analyst 
developer Java, tapicer 
Czechy: spawacz–operator wytaczarko-frezarki poziomej, przedstawiciel  handlowy, spawacz/przecinacz, 
windykator
Estonia: inżynier HVAC, elektryk (praca w różnych krajach UE), kucharz
Hiszpania: animatorzy dzieci, animatorzy młodzieży i dorosłych, aminatorzy sportowi, animator czasu wol-
nego, animatorzy, tancerze, trenerzy fit & fun, terapeuta SPA, animatorzy sportowi i animatorzy dziecięcy, 
piosenkarze i muzycy, przewodnik – star action guide, animator
Irlandia: wykrawacz
Niemcy: agent/ka call center, elektryk/elektromonter, elektryk/elektroinstalator, elektromonter, r, frezer CNC, 
frezer/operator CNC, hydraulik, informatyk/programista, inż./elektryk zakładowy, inż. specjalista elektronik/
automatyk maszyn i procesów technologicznych, inż. projektu badawczego w branży motoryzacyjnej, inż. 
utrzymania ruchu, inż. specjalista technik pomiaru, inż. procesów jakościowych w fabryce samochodów, 
instalator  urządzeń elektrycznych, inżynier wsparcia bezpośredniego,kierowca testowy, kontroler jakości 
w piekarni, kucharz/szef kuchni,  lakiernik samochodowy, mechanik maszyn przemysłowych, mechanik tech-
nik mechanik pojazdów ciężarowych, monter instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, mechanik 
procesów technologicznych przy produkcji tworzyw sztucznych kauczuka,mechatronik, menager projektu 
w fabryce samochodów, monter instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych, monter instalacji elek-
trycznych, elektronik, operator koparko-ładowarki, pracownik magazynu z wiedzą techniczną, pielęgniarz/
pielęgniarka,pracownik do obróbki metalu z doświadczeniem,  pracownik do obróbki tworzyw sztucznych, 
pracownik do obsługi aparatu spawalniczego i ciecia zbrojeń, pracownik do obsługi lotniska, pracownik 
produkcyjny w fabryce naczyń laboratoryjnych,  pomocnik sprzedawcy, przedstawiciel handlowy na terenie 
Polski, rzeźnik wykrawacz, serwisant sprzętu elektronicznego, specjalista do planowania zakupów w fabryce 
samochodów, ślusarz,  technik dentystyczny, technik elektryk, wykwalifikowany opiekun osób starszych
Wielka Brytania: agent sprzedaży rezerwacji hoteli, asystent obróbki szkła, brygadzista parku maszyn CNC, 
C# Developer, inż. testowy,  kierowca CE,  niemieckojęzyczny pracownik obsługi klienta, niemieckojęzyczny 
kierownik sprzedaży, niemieckojęzyczny moderator Microsoft Windows, niemieckojęzyczny przedstawiciel 
gier EA, niemieckojęzyczny pracownik wsparcia technicznego, obsługa obrzynarki do taśmy, opiekun osób 
starszych, operator CNC, operator prasy krawędziowej, pielęgniarka/pielęgniarz,  produkcja drewnianych 
ram/stelaży meblowych, przedstawiciel serwisu obsługi klienta, przedstawiciel wsparcia technicznego, 
rzeźnik wykrawacz, spawacz budowlany MIG, specjalista ds. sprawozdawczości, specjalista wsparcia aplikacji, 
starszy C# Developer, szwaczka, szwaczka tapicerska, szwaczka ubraniowa, tapicer, 
Hiszpania: animator, animator czasu wolnego, animator dzieci, animatorzy sportowi, animatorzy młodzieży i 
dorosłych, animatorzy/tancerze, animator dziecięcy i animatorzy sportowi, piosenkarze muzyczni, przewod-
nik – STAR ACTION GUIDE, terapeuta SPA, trenerzy FIT & FUN,

      Fundacja Sanatus

Już pomagają
Powstała  na  początku  sierpnia    ubiegłego  roku.   Ma  już 
swoich  podopiecznych,  zorganizowała  kilka  wyjazdów 
i wsparła w różny sposób kilka potrzebujących osób. Mowa 
tu o Sanatus - Fundacji Piotra Piątkowskiego Na Rzecz Po-
mocy Ludziom Pokrzywdzonym Przez Los, której siedziba 
mieści się w Wielkim Rychnowie.

Fundacja Piotra Piątkowskie-
go „Sanatus” w październiku zor-
ganizowała  kilkudniowy pobyt 
wypoczynkowy dla swojego pod-
opiecznego w ośrodku rehabilita-
cyjno – wypoczynkowym SYRE-
NA, w Mielnie nad morzem. Mógł 
tam pojechać z rodziną. 

– W grudniu  podarowaliśmy 
drukarkę wielofunkcyjną rodzinie 
wielodzietnej będącej w trudnej 
sytuacji materialnej z gminy Ko-
walewo Pomorskie i ufundowali-
śmy paczki gwiazdkowe dla rodzin 
z powiatu konińskiego i golubsko 
–dobrzyńskiego  – wymienia Piotr 
Piątkowski, prezes Fundacji „Sa-
natus”. – Przyznaliśmy także 10 
godzin rehabilitacji domowej dla 
osoby niepełnosprawnej z gminy 
Ciechocin i wsparliśmy Fundację  
„POMÓŻ I TY ” poprzez zakup 
pocztówek świątecznych.

We wrześniu zorganizowa-
ne zostało spotkanie integracyjne 
przy muzyce osób związanych z 
fundacją. Podopieczni fundacji 
mieli okazję zwiedzić już także Li-
cheń. Pod koniec minionego roku 
zorganizowany został także wyjazd 
do Poznania dla podopiecznego 
Fundacji w celu wybrania modelu 
protezy koniecznej do normalne-

go funkcjonowania.  
„Sanatus” ma pomagać w wie-

lu sferach życia potrzebującym. 
Będzie promować działalność 
rehabilitacyjną niepełnospraw-
nych oraz będzie organizować 
rehabilitację domową osób nie-
pełnosprawnych w ich miejscu 
zamieszkania. Działanie „Sanatu-
sa” to także prowadzenie bezpłat-
nych subkont dla podopiecznych. 
Fundacja ma na celu udzielanie 
wsparcia materialnego niepełno-
sprawnym w zakupie urządzeń 
rehabilitacyjnych. Będzie także 
nieodpłatnie wypożyczać sprzęt 
do ćwiczeń. 

Fundacja na razie nie jest 
organizacją pożytku publiczne-
go, dlatego nie będzie można jej 
przekazać jeszcze w tym roku 1% 
z podatku. Stanie się to dopiero po 
dwóch latach jej funkcjonowania. 
Można ją jednak wesprzeć finan-
sowo dokonując wpłaty na konto.

– Abyśmy mogli dalej reali-
zować cele statutowe oraz nieść 
pomoc ludziom pokrzywdzonym 
przez los prosimy o wsparcie na-
szej Fundacji – dodaje Piotr Piąt-
kowski. – Za każdą wpłaconą zło-
tówkę serdecznie dziękujemy.

Katarzyna Jurkiewicz

Piotr Piątkowski, prezes Fundacji „Sanatus”: Abyśmy mogli dalej realizować cele 
statutowe oraz nieść pomoc ludziom pokrzywdzonym przez los prosimy 

 o wsparcie naszej Fundacji


