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POWIATOWY URZ¥D PRACY

ul. Gogoliñska 2 a,
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STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

SEKRETARKA STRZELCE OPOLSKIE - wykszta³cenie min. �rednie
- umiejêtno�æ obs³ugi urz¹dzeñ
  biurowych
- mile widziane do�wiadczenie

WIZA¯YSTKA STRZELCE OPOLSKIE - wykszta³cenie kierunkowe
- do�wiadczenie

SPEDYTOR STRZELCE OPOLSKIE - wykszta³cenie �rednie
- obs³uga komputera
- mile widziana znajomo�æ
  j.ang. lub j.niemieckiego

IN¯YNIER - MECHANIK KRAPKOWICE - wykszta³cenie kierunkowe
- 3-5 lat praktyki w zarz¹dzaniu
  zasobami ludzkimi � produkcj¹
- znajomo�æ jêzyka niemieckiego
  w mowie i pi�mie

KONSULTANT DS. STRZELCE OPOLSKIE - wykszta³cenie min. zawodowe
OBS£UGI KLIENTA - znajomo�æ komputera
PRELEGENT CA£A POLSKA - wykszta³cenie min. �rednie

- mile widziane do�wiadczenie
- komunikatywno�æ

ASYSTENT HANDLOWY CA£A POLSKA - do�wiadczenie w sprzeda¿y
   i negocjacjach
- prawo jazdy kat.B oraz
  do�wiadczenie jako kierowca

SPRZEDAWCA PIOTRÓWKA - obs³uga kasy fiskalnej
W SKLEPIE MIÊSNYM - mile widziane do�wiadczenie

  jako sprzedawca w sklepie
  miêsnym

KASJER - SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE - wykszta³cenie zawodowe
- do�wiadczenie w sprzeda¿y
- obs³uga kasy fiskalnej
- aktualna ksi¹¿eczka sanepid.

BARMAN/KA JEMIELNICA - wykszta³cenie min. zawodowe
- min. 1 rok do�wiadczenia
- dyspozycyjno�æ

BARMAN/KA � KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE - wykszta³cenie �rednie
KELNER/KA � BARMAN/KA STRZELCE OPOLSKIE - wykszta³cenie �rednie
POMOC KUCHARZA STRZELCE OPOLSKIE - do�wiadczenie
KUCHARZ - KUCHARKA STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane wykszta³cenie

  kierunkowe
- mile widziane do�wiadczenie

KUCHARZ - KUCHARKA JEMIELNICA - wykszta³cenie min. zawodowe
- min. 1 rok do�wiadczenia
- dyspozycyjno�æ

KIEROWCA - ASYSTENT CA£A POLSKA - wykszta³cenie min. �rednie
- do�wiadczenie w handlu
  i negocjacjach

KIEROWCA C KRAJ I ZA GRANIC¥ - min. zawodowe
- MONTER RUSZTOWAÑ - prawo jazdy kat.C

- mile widziane do�wiadczenie
KIEROWCA C + E TRANSPORT KRAJOWY - do�wiadczenie
KIEROWCA C + E TRANSPORT

MIÊDZYNARODOWY - do�wiadczenie
KIEROWCA KAT. D WOJ. OPOLSKIE - prawo jazdy kat. D

- kwalifikacje na przewóz osób
OPERATOR WG ZLECEÑ - uprawnienia
KOPARKI/£ADOWARKI/
SPYCHU
MURARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykszta³cenie min. zawodowe

- do�wiadczenie
P£YTKARZ / TYNKARZ WG ZLECEÑ - wykszta³cenie min. zawodowe

- prawo jazdy kat.B
- do�wiadczenie

REGIPSIARZ MALARZ WG ZLECEÑ - wykszta³cenie min. zawodowe
- prawo jazdy kat.B
- do�wiadczenie

ZBROJARZ NA BUDOWIE WG ZLECEÑ -
DOCIEPLENIOWIEC WG ZLECEÑ - wykszta³cenia min. zawodowe

- do�wiadczanie
PRACOWNIK OGÓLNOBUD. WG ZLECEÑ - mile widziane do�wiadczenie
PRACOWNIK �
POMOCNIK BUDOWLANY KRAJ I ZA GRANIC¥ - wykszta³cenie min. zawodowe
MAJSTER/ BRYGADZISTA CA£A POLSKA - wykszta³cenie zawodowe

- uprawnienia budowlane
- do�wiadczenie

BRUKARZ WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
PALACZ GAZOWY DZIEWKOWICE
�LUSARZ lub TOKARZ DZIEWKOWICE - uprawnienia spawacza
lub SPAWACZ   MIG �MAG mile widziane
SPAWACZ STRZELCE OPOLSKIE - umiejêtno�æ spawania metod¹

  MAG
TAPICER OLSZOWA - do�wiadczenie
MAGAZYNIER IZBICO + OKOLICE - mile widziane uprawnienia na
- ZAOPATRZENIOWIEC   wózek wid³owy

- znajomo�æ bran¿y budowlanej
- prawo jazdy kat.B
- mile widziane prawo jazdy C+E

OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykszta³cenie min. zawodowe
WÓZKA WID£OWEGO - uprawnienia operatora

  wózka wid³owego
M£ODSZY WARTOWNIK PRACA NA TRASIE - praca dla osób ze stopniem

AUTOSTRADY A4:   niepe³nosprawno�ci
Gogolin, D¹brówka, - wykszta³cenie min. zawodowe

Olszowa, £any,
Nogowczyce

POMOCNIK PRZY OBRÓBCE STRZELCE OPOLSKIE
SZK£A
MONTER RUSZTOWAÑ KRAJ - min. zawodowe

I ZA GRANIC¥ - prawo jazdy kat.C lub B
  mile widziane
- mile widziane do�wiadczenie

DRWAL - PILARZ OLSZOWA,
ZIMNA WÓDKA,

KLUCZ -
PILARZ NADLE�NICTWO - kurs pilarza oraz uprawnienia

RUDZINIEC   na pi³ê spalinow¹
- do�wiadczenie min. 1 rok

ROBOTNIK LE�NY ZIMNA WÓDKA
PRACOWNIK  W ZAK£ADZIE ZAWADZKIE - wykszta³cenie �rednie
JUBILERSKIM - sk³adanie bi¿uterii z kamieni

  naturalnych i srebra
- wykonywanie grawerów
  na bi¿uterii

PIELÊGNIARKA OPIEKI LE�NICA - wykszta³cenie pielêgniarskie
D£UGOTERMINOWEJ - ukoñczone kursy kierunkowe

We wtorek 19. pa�dziernika w Po-
wiatowym Urzêdzie Pracy w Strzelcach
Opolskich, w ramach II Ogólnopolskie-
go Tygodnia Kariery odby³y siê warsz-
taty przeznaczone dla osób z niepe³no-
sprawno�ci¹. Spotkanie poprowadzi³
doradca prawny Mateusz Gruntowski z
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawo-
dowej Osób Niepe³nosprawnych dzia³a-
j¹cego przy Fundacji Pomocy Matema-
tykom i Informatykom Niesprawnym
Ruchowo. Organizacja pomaga wszyst-
kim osobom niepe³nosprawnym bez
wzglêdu na rodzaj niepe³nosprawno�ci i
wykszta³cenie, g³ównie w zakresie edu-
kacji oraz aktywizacji zawodowej i spo-
³ecznej. Udzia³ w zajêciach to nie tylko
dostarczanie wiedzy z zakresu zatrud-
niania osób niepe³nosprawnych, ale rów-
nie¿ skuteczna likwidacja barier men-
talnych.

Celem spotkania by³o pozyskanie
przez uczestników podstawowej wiedzy
z zakresu praw osób niepe³nosprawnych
w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. Oprócz
zagadnieñ zwi¹zanych z tematem za-
trudnienia (wymiar czasu pracy, prawo
do dodatkowego urlopu wypoczynko-
wego), omówione zosta³y takie kwestie
jak : zni¿ki w komunikacji, u³atwienia w
budynkach u¿yteczno�ci publicznej, u³a-
twienia w zakresie sportu i wypoczyn-
ku. Przedstawiona zosta³a Karta Praw
Osób Niepe³nosprawnych oraz wszelkie
akty wykonawcze wydane na jej pod-
stawie. Wychodzimy z za³o¿enia, ¿e
osoby niepe³nosprawne, które dobrze
radz¹ sobie spo³ecznie, tak¿e dobrze
radz¹ sobie z dostêpem do ró¿nych dóbr.
Lepiej bêd¹ przygotowane do poszuki-
wania pracy.

Kolejne dzia³ania w ramach II Ogól-
nopolskiego Tygodnia Kariery odby³y

Niepe³nosprawni w pracy

siê w sali narad Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich. Dnia 20. pa�-
dziernika Powiatowy Urz¹d Pracy zor-
ganizowa³ seminarium pt. �Niepe³no-
sprawni w pracy�. Spotkanie kierowane
by³o g³ównie do pracodawców, przed-
siêbiorców i osób zainteresowanych te-
matyk¹. Seminarium mia³o na celu po-
kazanie, ¿e zatrudnienie osoby niepe³-
nosprawnej to nie tylko korzy�ci finan-
sowe, ale tak¿e pozyskanie warto�cio-
wego pracownika. Przedstawiciele Cen-
trum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepe³nosprawnych przedstawili
uczestnikom akty prawne dotycz¹ce za-
trudniania, obowi¹zki pracodawcy, a
przede wszystkim ulgi finansowe w przy-

padku zatrudnienia osoby z niepe³no-
sprawno�ci¹. W dalszej czê�ci spotka-
nia swoimi do�wiadczeniami dzielili siê
pracodawcy zatrudniaj¹cy osoby niepe³-
nosprawne. Dziêkujemy za bezintere-
sowny udzia³ Arkadiuszowi Kinderowi
(firma AR-MASZ), Kazimierzowi Racz-
kowi (Zak³ady Odzie¿owe SIPS) oraz Ja-
nuszowi Blasze (Polimer � ZPCH).

Szczególne podziêkowania kieruje-
my do uczniów i nauczycieli Specjalne-
go O�rodka Szkolno-Wychowawczego
w Le�nicy, którzy umilili spotkanie ar-
tystycznymi wystêpami.

Doradcy zawodowi z Powiatowego
Urzêdu Pracy w Strzelcach Opolskich

Iwona Ordyniec, Adriana Ziegler

1. Procedura dotycz¹ca uruchomienia
preferencyjnej linii kredytów wy-
nika z Rozporz¹dzenia Rady Mini-
strów z dnia 22 stycznia 2009 r., w
sprawie realizacji niektórych zadañ
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22,
poz. 121 ze zm.).

2. Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa zawar³a umowy
wspó³pracy z bankami, dotycz¹ce
udzielania kredytów klêskowych.

3. Wojewoda weryfikuje sporz¹dzone
(dla ka¿dego poszkodowanego pro-
ducenta rolnego) przez Komisje
Wojewody protoko³y strat, na pod-
stawie których sporz¹dza wniosek
do MRiRW.

4. W bie¿¹cym roku MRiRW urucho-
mi³ na wniosek Wojewody Opol-
skiego preferencyjn¹ liniê kredy-
tow¹ w 3 transzach:

- na kwotê 112 673 596,52 z³ dla 48
gmin � 1390 gospodarstw,

- ³¹cznie 5 transz na kwotê 117 043
643, 52 z³ dla 55 gmin - 3128 go-
spodarstw.

5. Aktualnie rozpoczêto wydawanie
Opinii Wojewody koniecznych do
udzielenia przez banki kredytów:

- ilo�æ opinii do wydania 1460 szt.,
- planowany termin przekazania po-

szkodowanym opinii do. 2 m-cy.
6. Banki mog¹ udzielaæ kredytów w ter-

minach:
do 31 grudnia tego samego roku � w

przypadku zgód na uruchomienie li-
nii kredytowych wydanych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w okresie od 1 stycznia do 31 maja,

do 30 czerwca nastêpnego roku � w przy-
padku zgód na uruchomienie linii
kredytowych wydanych przez Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.

7. Procedura ubiegania siê o kredyt
obejmuje:

- pobranie przez poszkodowanego

producenta rolnego z banku formu-
larza wniosku �o kredyt,

- uzyskanie Opinii Wojewody doty-
cz¹cej w szczególno�ci zakresu i wy-
soko�ci doznanych szkód, których
oszacowania dokona³a komisja po-
wo³ana przez wojewodê,

- z³o¿enie wniosku o kredyt w banku
wraz z kompletem wymaganych do-
kumentów.

8. W zwi¹zku z now¹ form¹ pomocy
udzielan¹ przez ARiMR Przywraca-
nie potencja³u produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku wyst¹pie-
nia klêsk ¿ywio³owych oraz wpro-
wadzenie odpowiednich dzia³añ za-
pobiegawczych rozpoczêto dodat-
kowo wydawanie Opinii Wojewody
dotycz¹cych zakresu i wysoko�ci
doznanych szkód przez powód�, na
wniosek rolników ubiegaj¹cych siê
o wskazan¹ formê pomocy.

Stan na dzieñ: 27.10.2010 r.

Informacja dotycz¹ca procedury uruchomienia preferencyjnej linii kredytów,

przeznaczonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia³ach

specjalnych produkcji rolnej � poszkodowanym przez powód�/deszcz nawalny 2010 r.

Bie¿¹cy rok, z nienotowanymi do-
tychczas  opadami, pokaza³, jak wiel-
kie znaczenie ma prawid³owa gospodar-
ka wodna. Pocz¹wszy od wiosny, w wy-
niku d³ugotrwa³ych opadów, nie tylko
du¿e rzeki i cieki wodne spowodowa³y
znaczne w szkody w mieniu. Tak¿e rowy
melioracyjne, niekonserwowane od wie-
lu lat, przyczyni³y siê do miejscowych
podtopieñ   i utrudnieñ w uprawie.

Przeprowadzone przez Regionalny
Zarz¹d Gospodarki Wodnej kontrole,
wykaza³y, i¿ nie wszyscy w³a�ciciele
rowów melioracyjnych i gruntów przy
rowach poczuwaj¹ siê do ich odmulania
i wykaszania. Trzeba tu podkre�liæ, ¿e
obowi¹zek utrzymywania urz¹dzeñ me-
lioracyjnych wynika wprost z artyku³u
77 ustawy z dnia  18 lipca 2001 roku

Ka¿dy w³a�ciciel gruntu
musi czy�ciæ swoje rowy i drenarki

Prawo Wodne i w przypadku
niewykonywania zagro¿ony jest w my�l
artyku³u 193 kar¹ grzywny.

Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹c¹
ustaw¹ Prawo Wodne uprawnienia do
kontroli wykonania prac konserwacyj-
nych posiada Dyrektor Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej, który w
my�l artyku³u 160, mo¿e wydaæ w³a�ci-
cielowi gruntu zarz¹dzenie pokontrol-
ne i wyst¹piæ do w³a�ciwego starosty o
wszczêcie postêpowania administracyj-
nego koñcz¹cego siê wydaniem decyzji
ustalaj¹cej zakres i terminy prac kon-
serwacyjnych. Po uprawomocnieniu siê
takich decyzji przeprowadzane bêd¹
przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki
Wodnej kolejne cykliczne kontrole, a
osoby uchylaj¹ce siê od ustawowych

obowi¹zków ponios¹ sankcje administra-
cyjne i karne.

Reasumuj¹c, ka¿dy w³a�ciciel grun-
tu z mocy ustawy Prawo Wodne musi
czy�ciæ swoje rowy i drenarki i ponosi
pe³n¹ odpowiedzialno�æ za ewentualne
szkody, jakie mog¹ z powodu zaniedbañ
wyst¹piæ na terenach s¹siednich.

Okres jesienny i wczesnowiosenny,
kiedy mamy za sob¹ najwiêksze natê¿e-
nie prac polowych, to dobry czas na
przeprowadzenie prac konserwacyj-
nych. W³a�nie teraz, nie czekaj¹c na
przymus administracyjny, w swoim do-
brze pojêtym interesie, warto przejrzeæ
rowy i wyloty drenarskie na swoich grun-
tach i tam gdzie wystêpuj¹ zatamowa-
nia przep³ywu, wykonaæ odmulenie dna
i wykoszenie skarp.


