P O W I A T

Informacja dotycz¹ca przeprowadzenia
na terenie powiatu strzeleckiego akcji
poborowej w 2006 roku

Wa¿ne dla rolników

O F E R T Y

UNIKN¥Æ KARY

Do poboru wzywa siê tak¿e ko-

do poboru?

biety urodzone w latach 1978-1988

W dniach od 13 lutego do 7 kwietnia 2006 roku na terenie powiatu
strzeleckiego zostanie przeprowadzony pobór mê¿czyzn:

posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne do
czynnej s³u¿by wojskowej, które w
roku szkolnym 2005/2006 koñcz¹ naukê w szko³ach medycznych i weterynaryjnych.

*

urodzonych w roku 1987,

*

urodzonych w latach 1982 do

ul. Gogoliñska 2 a,

wali do poboru,
którzy ukoñczyli 18 rok ¿ycia i
zg³osili siê ochotniczo do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej,

Terminy pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Strzelcach Opolskich z podzia³em na poszczególne
gminy przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

47-100 Strzelce Opolskie

toratu Pañstwowej Inspekcji Ochro-

tel. 462 18 10

ny Rolin i Nasiennictwa w Strzelcach
Opolskich informuje o obowi¹zkach

STANOWISKO

okrelonych w Ustawie z dnia 18 grud-

2004 nr 11 poz. 94), które to bezwzglêdnie musi spe³niæ ka¿dy produ-

ochrony rolin.

LUSARZ

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie kierunkowe

S PAWA C Z
BLACHARZ

Osoby stosuj¹ce rodki ochrony

rolin musz¹ posiadaæ aktualne wiadectwo ukoñczenia szkolenia dla na-

TAPICER SAM.
MGR FARMACJI
lub TECHNIK
FARMACJI

b y wa j ¹ c y c h i s t o s u j ¹ c y c h  r o d k i

KIEROWCY

ochrony rolin. wiadectwo wa¿ne jest

KAT. C+E

Opryskiwacze ci¹gnikowe i samo-

TRASY

posiadaæ wiadectwo badania sprawnoci technicznej wydane przez jednostkê upowa¿nion¹ prowadzenia
badañ sprawnoci technicznej opry-

ZDZIESZOWICE

KIEROWNIK

STRZELCE OP.

SKLEPU

cyt. ustawy).

3)

przeprowadzonych zabiegów rodka-

JEMIELNICA

PRACOWNIK

- II lub III stop. niepe³nospraw.
NAK£O

P£YTKARZ

WG. ZLECEÑ

MURARZ

WG. ZLECEÑ

nazwê i dawkê u¿ytego rodka oraz
lejny raz powinien przynieæ ze

_
STRZELCE OP.

DORADCA

-

dowód osobisty,

Poborowi zg³aszaj¹ siê do Powia-

-

ksi¹¿eczkê wojskow¹,

towej Komisji Lekarskiej w wy¿ej wy-

-

dokumenty lekarskie dotycz¹ce

dodatkowe 6 i 7 kwietnia 2006 roku.

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

mienionych terminach o godz. 9

zmian w stanie zdrowia w okresie

.

00

od poprzedniego poboru.

- dyspozycyjnoæ,

Miejsce pracy Powiatowej

Czym zajmuje siê Powiatowa

Komisji Lekarskiej.

Komisja Lekarska?

Nale¿y podkreliæ, ¿e zdecydowana wiêkszoæ rolników

jak wiele ró¿norodnych, czasem drob-

dy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y

przyznaje kategoriê zdrowia: A  zdol-

nych usterek wymagaj¹cych regulacji,

Po¿arnej mieszcz¹cy siê w Strzelcach

ny do s³u¿by wojskowej; B  czaso-

posiada u¿ytkowany opryskiwacz i

niezdolny do s³u¿by wojskowej w

Jakie dokumenty nale¿y
ze sob¹ zabraæ?

czasie pokoju i wojny.
Gdy poborowy przyniós³ ze sob¹
dokumentacjê lekarsk¹ o przebytych

Poborowy staj¹c do poboru po raz

chorobach przedstawia j¹ Powiatowej

pierwszy przynosi ze sob¹:

Komisji Lekarskiej.
W przypadkach gdy Komisja po-

-

dowód osobisty,

-

aktualn¹ fotografiê, bez nakrycia

trzebuje dodatkowej opinii kieruje po-

g³owy o wymiarach 3 x 4 cm,

borowego do wyznaczonego specjali-

-

wszelkie zawiadczenia medycz-

sty.

-

zawiadczenie o pobieraniu nauki

znan¹ kategori¹, poborowy mo¿e siê

oraz

odwo³aæ w ci¹gu 14 dni od dnia otrzy-

ne,

dodatkowo

wiadectwo

Od orzeczenia Komisji z przy-

ukoñczenia szko³y podstawowej,

mania orzeczenia do Wojewódzkiej

gimnazjalnej i zawodowej.

Komisji Lekarskiej za porednictwem

Poborowy staj¹cy do poboru ko-

Powiatowej Komisji Lekarskiej.

elektrycznej lokomotyw
lub maszyn budowlanych
TECHNOLOG

Starostwo Powiatowe
przypomina
o wymianie prawa jazdy

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje, ¿e w siedzibie
Starostwa Strzeleckiego przy
ul. Jordanowskiej nr 2

Termin wymiany praw jazdy
wydanych od dnia 1 maja 1993 r.
do 30 czerwca 1999 r.
oraz praw jazdy wydanych

w Strzelcach Opolskich,

po 1 lipca 1999 r.

na tablicy og³oszeñ

na starych papierowych drukach

wywieszono wykaz
nieruchomoci powiatowych
przeznaczonych do sprzeda¿y.

up³ywa
30 czerwca 2006 r.

NIE ZWLEKAJ Z WYMIAN¥!

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie wy¿sze,
(lokomotyw, ciê¿kiego sprzêtu
budowlanego) oraz znajomoæ
systemów komputerowych
INVENTOR i CAD

PRZEDSTAWICIEL
HANDLOWY

STRZELCE OP.
+KRAJ

- wykszta³cenie rednie;
- pr. jazdy kat. B;
- aktualna ks. zdrowia

PRZEDSTAWICIEL

CA£Y KRAJ

HANDLOWY

- wykszta³cenie min. rednie;
- pr. jazdy kat.B

jak wielkie znaczenie dla rodowiska
przyrodniczego, skutecznoci i efektywnoci wykonywanych oprysków

IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem zatrudni :

ma ich usuniêcie.

SPECJALISTÊ

Dlatego te¿ apelujê do wszystkich
rolników, którzy dotychczas nie spe³nili wskazanych powy¿ej wymogów,
aby nie traktowali tego jako z³o konieczne, utrudniaj¹ce prowadzenie
dzia³alnoci rolniczej. Celem jest wy-

- wykszta³cenie wy¿sze techniczne

- uprawnienia SEP w zakresie D i E urz¹dzeñ o napiêciu powy¿ej 1kV

- dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

kazanie, ¿e stosowanie rodków ochro-

Oferty prosimy sk³adaæ na adres :

ny rolin w polskim rolnictwie odby-

IZOSTAL S.A.

wa siê zgodnie z zasadami Dobrej

Biuro Zarz¹du i Personelu, ul. Polna 3, 47-120 Zawadzkie

Praktyki Ochrony Rolin, tzn.:
-

u¿ywany jest sprawny, dobrze

W terminie do 24.02.2006

wykalibrowany opryskiwacz
-

u¿ytkownik posiada odpowiedni
zasób wiedzy z zakresu bezpie-

UWAGA !!! PRACA !!! UWAGA !!! PRACA !!!

czeñstwa, doboru i stosowania

-

DS. REMONTÓW

Wymagane kwalifikacje :

rodków ochrony rolin

INFORMACJA

w handlu

- znaj. silników wysokoprê¿.
- znajomoæ instalacji

pozytyw-

gadnieñ. Naocznie mogli stwierdziæ,

by wojskowej w czasie pokoju; E 

- dowiadczenie

powiecie strzeleckim powy¿sze wy-

nie odnosi³a siê do powy¿szych za-

404 99 24.

STRZELCE OP.

tejszy Oddzia³, do koñca 2005 roku w

Powiatowa Komisja Lekarska

wo niezdolny, D  niezdolny do s³u¿-

ELEKTROMECHANIK

- znaj. bran¿y kosmetycznej;

- znajomoæ budowy maszyn

ocenia stan zdrowia poborowego i

Opolskich przy ul. Zak³adowej 1, tel.

STRZELCE OP.

Wed³ug danych, jakie posiada tu-

karskiej bêdzie budynek B Komen-

Siedzib¹ Powiatowej Komisji Le-

- pr. jazdy kat.B
SPRZEDAWCA

-KONSTRUKTOR

mogi spe³ni³o oko³o 70% rolników.

Gdzie siê zg³osiæ?

- wykszta³cenie rednie;
- sta¿ pracy min. 3 lata,

wadzonych zabiegów nale¿y przecho-

wy).

- wykszta³cenie rednie;
- pr. jazdy kat. B

B I Z N E S O WY

cel zastosowania. Ewidencjê przepro-

wywaæ przez 2 lata (Art. 71 cyt. usta-

- dowiadczenie
- wykszta³cenie min. zawodowe;
- umiejêtnoæ uk³adania p³ytek

 P£YTKARZ

uwzglêdniaæ nazwê roliny lub pro-

zabiegiem, datê wykonania zabiegu,

- wykszt. gastronomiczne

STRZELCE OP.

OCHRONY
CIELA

mi ochrony rolin. Zapis winien

duktu rolinnego, powierzchniê objêt¹

- wykszta³cenie rednie-technik
handlowiec;

KUCHARKA

A U TO RY Z O WA N Y

Prowadzenie ewidencji - zapisów

- uprawnienia na dwig HDS

- dowiadczenie w handlu

skiwaczy. wiadectwa i nadany znak
kontrolny jest wa¿ny 3 lata (Art. 76

- dowiadczenie

MIÊDZYN.
KIEROWCA

bie¿ne polowe lub sadownicze musza

sob¹:

P R A C O D AW C Y:

ELEKTRYK SAM.

1)

2)

Powiatowa Komisja Lekarska

OCZEKIWANIA

PRACY

MECHANIK SAM.

5 lat (Art. 74 cyt. ustawy).

pracowaæ bêdzie równie¿ w tzw. dni

WYMAGANIA

MIEJSCE

nia 2003 r. o ochronie rolin (Dz.U.

cent nabywaj¹cy lub stosuj¹cy rodki

Kiedy nale¿y siê stawiæ?

1986, którzy dotychczas nie sta-

P R A C Y

POWIATOWY URZ¥D PRACY

Oddzia³ Wojewódzkiego Inspek-

Kto musi zg³osiæ

*

3

S T R Z E L E C K I

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

ewidencjonowanie zbiegów po-

poszukuje pracownika Wydzia³u Promocji Powiatu.

zwala stwierdziæ, ¿e preparat za-

Praca bêdzie odbywaæ siê na zasadach zastêpstwa

stosowano zgodnie z zaleceniami
zawartymi w etykiecie-instrukcji
stosowania preparatu.

Na zakoñczenie, mimo wszystko,
muszê poinformowaæ, ¿e w stosunku
do u¿ytkowników, którzy uchylaj¹
siê od spe³nienia powy¿szych wymogów, pracownicy PIORiN bêd¹ stosowali przewidziane w ustawie formy przymusu, w tym postêpowanie
karno - mandatowe.
Kierownik Oddzia³u
Miros³aw Gajdziñski

Wymagania:
-

-

-

-

-

za urlopowanego pracownika.

du¿e zdolnoci interpersonalne,

³atwoæ nawi¹zywania kontaktów, komunikatywnoæ,
bardzo dobra znajomoæ jêzyka niemieckiego,

zdolnoci organizatorskie,

umiejêtnoæ obs³ugi pakietów biurowych, poczty elektronicznej, itp.

Dodatkowymi atutami bêd¹:
-

-

-

wiedza i dowiadczenie w zakresie rodków finansuj¹cych rozwój MSP

znajomoæ innych jêzyków obcych

dowiadczenie zawodowe w pokrewnej dziedzinie

Oferty zawieraj¹ce CV i list motywacyjny proszê przesy³aæ

do Starostwa Strzeleckiego, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
do dnia 21 lutego br. Na kopercie proszê umieciæ dopisek praca PP.

