
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:

DORADCA KLIENTA STRZELCE OP. - wykszt, min. �rednie
- obs³uga komputera

TELEMARKETER TARNÓW OP. - wykszta³cenie �rednie
- dobra dykcja

KONSULTANT STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
DS. OBS£UGI KLIENTA   �rednie
3/4 ETATU - obs³uga komputera
KSIÊGOWA STRZELCE OP. - do�wiadczenie
KONTROLER STRZELCE OP. - do�wiadczenie
JAKO�CI - obs³uga komputera

- znajomo�æ   j. ang
KASJER / OBS£UGA STRZELCE OP. - wykszta³cenie
STACJI PALIW   min. zawodowe
I MYJNI SAM. - mile widziana obs³uga

  komputera
SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE
1/2 ETATU ZAWADZKIE
SPRZEDAWCA 1 IZBICKO - wykszta³cenie min.
LUB 1/2 ETATU   zawodowe handlowe

  preferowane �rednie
FRYZJER UJAZD
KUCHARZ STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe
PIEKARZ - do�wiadczenie mile

 widziane
KUCHARZ 1/2 ETATU STANISZCZE WLK - wykszta³cenie

  zawodowe kierunkowe
- do�wiadczenie

BARMAN / KELNER KOLONOWSKIE
CIASTKARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie
/ CUKIERNIK   kierunkowe
OPERATOR KOPARKI ROZWADZA - uprawnienia

- do�wiadczenie
KIEROWCA B, TRANSPORT - mile widziana
B+E, C MIÊDZYN.  znajomo�æ odpraw

  celnych
KIEROWCA TRANSPORT - wymagane
C+E  MIÊDZYN.   do�wiadczenie
MECHANIK POJ. STRZELCE OP. - wymagane
SAMOCHODOWYCH   do�wiadczenie
LAKIERNIK SAM. BORYCZ - wykszta³cenie

  kierunkowe
- do�wiadczenie

BRYGADZISTA / ROZWADZA - do�wiadczenie
MONTER INSTALACJI
WODNO - KAN.
MONTER INSTALACJI STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
WODNO - KAN.   zawodowe

- prawo jazdy kat. B
- do�wiadczenie
- uprawnienia
  energetyczne

PRACOW. FIZYCZNY
(tokarz, frezer, �lusarz) RASZOWA
OPERATOR WÓZKA STRZELCE OP. - uprawnienia na wózek
WID£OWEGO   wid³owy
OPERATOR WÓZKA
WID£OWEGO OLSZOWA
DEKARZ LUB
POMOCNIK DEKARZA WG ZLECEÑ
ROBOTNIK BUD. WG ZLECEÑ - wykszta³cenie

  zawodowe kierunkowe
- do�wiadczenie

PRACOWNIK STRZELCE OP. - orzeczenie
SPRZ¥TAJ¥CY   o niepe³nosprawno�ci
PRACOWNIK
SPRZ¥TAJ¥CY STRZELCE OP. - obs³uga sprzêtu,

  maszyn sprz¹taj¹cych
KRAWCOWA SZCZEPANEK - do�wiadczenie

Wiêcej ofert pracy, wiêcej pod-
jêæ pracy i  2601 bezrobotnych na
koniec miesi¹ca � tak najkrócej
mo¿na scharakteryzowaæ sytuacjê
na strzeleckim rynku pracy w mar-
cu.
- Widaæ pewn¹ poprawê w stosun-
ku do lutego 2009, ale trudno jeszcze
w tej chwili mówiæ o wyra�nym o¿y-
wieniu i zdecydowanym wyj�ciu z
kryzysu � ocenia Norbert Jaskó³a, dy-
rektor strzeleckiego PUP. � Pojawiaj¹
siê wreszcie oferty pracy z budow-
nictwa � jednak nie kilkadziesi¹t, jak
bywa³o wczesn¹ wiosn¹ w poprzed-
nich latach, a oko³o dziesiêciu. Naj-
wa¿niejsze � ¿e w ogóle s¹.

Gdy pytam o wspominane na po-
cz¹tku roku k³opoty strzeleckich firm
zwi¹zanych z motoryzacj¹ i szeroko
pojêt¹ bran¿¹ metalow¹, dyrektor Ja-
skó³a odpowiada, ¿e niestety, tu nie
widaæ ¿adnych oznak o¿ywienia.
To mo¿e � skoro jest wiêcej ofert �
pracodawcy zachêcaj¹ wy¿szymi ni¿
dot¹d p³acami?

Niestety, ofert jest wprawdzie
wiêcej, ale niektóre z nich stale �wra-
caj¹� � tu padaj¹ dwa przyk³ady: do-
radcy finansowego i telemarketera.
Okazuje siê, ¿e ju¿ kilka osób spróbo-
wa³o swoich si³ na tych stanowiskach,
ale szybko zrezygnowa³o. A p³ace?
Oferowane pensje pozostaj¹ na nie-
zmiennym u nas poziomie. Pracodaw-
cy najczê�ciej oferuj¹ wynagrodzenie
minimalne plus premiê albo na pozio-
mie 1400-1500 z³otych brutto i co-
miesiêczn¹ premiê. Do rzadko�ci na
terenie powiatu nale¿¹ oferty, w któ-
rych do podjêcia pracy zachêca siê
ponad dwutysiêczn¹ wyp³at¹. � To
musz¹ ju¿ byæ prawdziwi fachowcy
� stwierdza krótko dyrektor strzelec-
kiego PUP.

Uwaga rolnicy!

W zwi¹zku z trwaj¹cym naborem �wniosków o przyznanie p³atno-
�ci w ramach systemów wsparcia bezpo�redniego� na rok 2009, Biu-
ro Powiatowe ARiMR w Strzelcach Opolskich  w dniach 4.05.2009 �
15.05.2009 r bêdzie czynne w godzinach od 6.00 � 22.00.

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Strzelcach Opolskich

Aktualny adres:
Ul. Krakowska 49 (II piêtro)

47- 100 Strzelce Opolskie
Telefon: (077) 462 11 96

Strzelce Opolskie, dnia 09.04.2009r.

STAROSTA  STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3
pa�dziernika 2008r. o udostêpnianiu infor-
macji o �rodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz
ocenach oddzia³ywania na �rodowisko
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) podaje
do publicznej wiadomo�ci informacjê o wy-
daniu w dniu 25 marca 2009r. decyzji nr
100/09 o pozwoleniu na:
budowê kanalizacji sanitarnej we wsi
Sprzêcice wraz z pompowni¹ strefow¹ i
kolektorem t³ocznym na trasie Sprzê-
cice - Siedlec, na dzia³kach nr:
- 175, 177, 179, 180, 174/5, 174/6, 172,
178, 176/1, 174/2, 174/3, 183 obrêb ewi-
dencyjny Sprzêcice k.m. 4,
- 13, 2, 21, 4, 11, 20, 19, 18, 5, 6, 7, 9
obrêb ewidencyjny Sprzêcice k.m. 1,
- 409, 410, 412, 411, 413 obrêb ewiden-
cyjny Siedlec k.m. 3.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach
Opolskich � Wydzia³ Architektoniczno-
Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piêtro,
pokój nr 211, (w godzinach pn.800÷1600,
wt.-pt.730÷1530) mo¿na zapoznaæ siê z tre-
�ci¹ decyzji oraz z dokumentacj¹ sprawy.

STAROSTA  STRZELECKI
JÓZEF SWACZYNA

Strzelce Opolskie, dnia 09.04.2009r.

STAROSTA  STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008r. o udo-
stêpnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñ-
stwa w ochronie �rodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na �rodowisko
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) podaje do publicznej wiadomo�ci
informacjê o wydaniu w dniu 24 marca 2009r. decyzji nr 98/09 o pozwo-
leniu na budowê:
kanalizacji sanitarnej we wsi Poznowice wraz z pompowniami stre-
fowymi i kolektorem t³ocznym na trasie Poznowice - Siedlec, na
dzia³kach nr:
- 122/3, 131/2, 88, 128, 129, 133/1, 154, 215, 221/2, 222/2, 249, 280,
285, 296, 130, 229, 146, 147, 221/1, 222/1, 131/1, 133/2, 133/3, 220/3,
119, 155, 118/2, 157, 106, 118/1, 116/2, 115/1, 292, 162, 113, 163, 112/2,
164/1, 111/1, 110/1, 105/1, 104, 102/1, 100, 99, 293/2, 290/1, 290/2, 288,
245, 244, 243/2, 243/1, 246, 122/1, 247, 124, 248, 250, 254, 251, 253,
252, 144, 152, 159, 151, 150, 149, 148, 289/2, 289/3, 291, 295, 233, 224,
223, 219, 218, 217, 132, 134, 242, 239/1, 239/2, 240/1, 225/2, 114, 236,
235, 238, 228/2, 228/4, 227, 226/1, 120/2 obrêb ewidencyjny Poznowi-
ce k.m. 1,
- 322/1, 318, 297/2, 297/4, 297/5, 301, 302, 304, 305/1, 323/2, 323/3
obrêb ewidencyjny Poznowice k.m. 2
- 356, 357, 359, 360/1, 361, 362, 363/1, 365/1, 365/2, 366, 388 obrêb
ewidencyjny Poznowice k.m. 3
- 469, 456 obrêb ewidencyjny Siedlec k.m. 5.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich � Wydzia³ Archi-
tektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piêtro, pokój nr 211, (w
godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530) mo¿na zapoznaæ siê z tre�ci¹
decyzji oraz z dokumentacj¹ sprawy.

STAROSTA  STRZELECKI
JÓZEF SWACZYNA

INFORMACJA
o waloryzacji emerytur  i rent rolniczych oraz

rent strukturalnych od dnia 1 marca 2009r.

Od  dnia 1 marca 2009r. kwota najni¿szych �wiadczeñ emerytalno-rento-
wych oraz kwoty dodatków przys³uguj¹ce do tych �wiadczeñ przyznane od
dnia 28 lutego 2009r. podlegaj¹ waloryzacji wska�nikiem waloryzacyjnym wy-
nikaj¹cym z ustawy z dnia 17  grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2004r nr. 39, poz. 353 z pó�n. zm.) i
wynosz¹cym 106,1%.

Poni¿ej podajemy zestawienie wysoko�ci �wiadczeñ dla rolników, ujête w
przes³anej nam informacji Dyrektora  OR  KRUS  Opole  Jana Krzemiñ-
skiego:

Zestawienie podstawowych wysoko�ci
�wiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego rolników

Emerytura i renta podstawowa
Renta strukturalna
Dodatek pielêgnacyjny
Dodatek pielêgnacyjny dla inwalidy wojennego
Dodatek kombatancki
Dodatek z tytu³u tajnego nauczania
Dodatek kompensacyjny
Dodatek dla sieroty zupe³nej
�wiadczenie pieniê¿ne (daw. dodatek) dla ¿o³nierzy
zastêpczej s³u¿by wojskowej, nie wiêcej ni¿
�wiadczenie pieniê¿ne za pracê przymusow¹, nie
wiêcej ni¿
Rycza³t energetyczny
Dodatek dla osoby, która ukoñczy³a 100 lat
Zasi³ek pogrzebowy
Wysoko�æ miesiêcznego przychodu powoduj¹ca
zmniejszenie lub zawieszenie wyp³aty �wiadczenia
emerytalno-rentowego
1) 30%
2) 70 %
3) 130%

�wiadczenie z ubezpieczenia emerytalno-rentowego      na 1.03.2009r.

675,10 z³
1012,65 z³

173,10 z³
259,65 z³
173,10 z³
173,10 z³

29,97 z³
325,36 z³

173,10 z³

173,10 z³
131,41 z³

2.578,26 z³
6.193,10 z³

929,00 z³
2.167,60 z³
4.025,60 z³

�wiadczenie z ubezpieczenia:
wypadkowego, chorobowego
i macierzyñskiego na 1.03.2009r.

Zasi³ek chorobowy za 1 dzieñ
Zasi³ek macierzyñski
Jednorazowe odszkodowanie za 1% d³ugotrwa³ego
uszczerbku na zdrowiu

9,00 z³
2.700,00 z³

470,00 z³

Sk³adka na ubezpieczenia na 1.03.2009r.

Emerytalno rentowe
Wypadkowe, chorobowe i macierzyñskie

191,00 z³
78,00 z³

Wiêcej pracy

Zmiana siedziby

W odpowiedzi na zapytanie dy-
rektora strzeleckiego PCPR z 4
marca br. Biuro Pe³nomocnika
Rz¹du do Spraw Osób Niepe³no-
sprawnych wyja�nia:

�Osoby zaliczone do znacznego i
umiarkowanego stopnia niepe³no-
sprawno�ci maj¹, zgodnie z art. 1) usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108, poz. 908, z pó�n zm.), prawo do

Karta parkingowa dla niepe³nosprawnych
uzyskania karty parkingowej, bez
wzglêdu na orzeczony symbol przy-
czyny niepe³nosprawno�ci. (�) Kar-
tê parkingow¹ wydaje siê na podsta-
wie wydanego przez zespó³ do spraw
orzekania o niepe³nosprawno�ci orze-
czenia o zaliczeniu do znacznego i
umiarkowanego (...). Tylko w przy-
padku osób niepe³nosprawnych po-
siadaj¹cych orzeczenie zaliczaj¹ce do
stopnia lekkiego, kartê parkingow¹

wydaje siê na podstawie orzeczenia
zawieraj¹cego kod R lub N wraz ze
wskazaniem.

(�) Orzeczenia o niepe³nospraw-
no�ci wydawane osobom przed ukoñ-
czeniem 16 roku ¿ycia nie zosta³y w
przepisie art. 8 ust. 5 ustawy Prawo
o ruchu drogowym wskazane jako
podstawa do wydania karty parkin-
gowej, uniemo¿liwiaj¹c tym samym
wydanie tej karty osobom niepe³no-
sprawnym poni¿ej 16 roku ¿ycia.(...)


