
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 Opolskietel. 462 18 10
STANOWISKO MIEJSCEPRACY

WYMAGANIAOCZEKIWANIAPRACODAWCY:
SPRZ¥TACZKA 1/2 ETATU STRZELCE OP. - zawodowe
KSIÊGOWA STRZELCE OP. - Min. �rednie

- do�w. w ksiêgowo�ci
- obs³uga komputera
- mile widziana znajomo�æ
  j. niemieckiego

FRYZJERKA STRZELCE OP. - Min zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany

FRYZJERKA ZAWADZKIE - kierunkowe
SPRZEDAWCA TEL. STRZELCE OP. - Min. �rednie
KOMÓRKOWYCH - sta¿ pracy mile widziany
SPRZEDAWCA SZYMISZÓW - Do przyuczenia
PRZEDS. HANDLOWY ZAWADZKIE - Min. �rednie

- sta¿ pracy mile widziany
- umiejêtno�æ obs³ugi
  komputera
- mile widziana znajomo�æ
  j. niemieckiego

SPRZEDAWCA LUB STRZELCE OP. - �rednie
MAGAZYNIER - znajomo�æ obs³ugi komp.

- prawo jazdy kat. B
- uprawnienia na wózek
  jezdniowy

OPERATOR URZ¥DZEÑ STRZELCE OP. - Min. �rednie
GALWANICZNYCH - uregulowany stosunek do

  s³u¿by wojskowej
SPRZEDAWCA 1/2 ETATU STRZELCE OP. - Do�wiadczenie w handlu
PRACOWNIK PRZY ¯ÊDOWICE
OBRÓBCE SZK£A
PRACOWNIK FIZYCZNY ZAWADZKIE - Uprawnienia energetyczne

  na kot³y parowe
MONTER STOLARKI STRZELCE OP. - min zawodowe
OKIENNEJ - sta¿ pracy mile widziany

- prawo jazdy kat. B
STOLARZ LUB
POMOCNIK STOLARZA PLUDRY - Min. Zawodowe

- sta¿ pracy mile widziany
- mile widziane prawo jazdy
  kat.B

-  SPECJALISTY DS. HANDLU STAL¥
Nasze oczekiwania: - wykszta³cenie wy¿sze

- znajomo�æ jêzyka angielskiego
   lub niemieckiego
- mile widziane do�wiadczenie zawodowe-   PRACOWNIKÓW DO OBS£UGI LINII  PRODUKCYJNEJ-   PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH

Nasze oczekiwania: - wykszta³cenie �rednie
  uprawnienia do obs³ugi wózków wid³owych,
 suwnicy

Oferujemy pracê w m³odym zespole, z perspektyw¹ rozwoju osobi-
stego,  w stabilnej i nowoczesnej firmie.Osoby zainteresowane prosimy o przes³anie oferty na adres:

IZOSTAL S.A.
Biuro Zarz¹du i Personelu

ul. Polna 3, 47-120 Zawadzkie
W terminie do 30.09.2006 roku

IZOSTAL S.A.  w Zawadzkiem poszukuje
pracowników na stanowiska :

Gdyby powiat strzelecki w³¹-
czy³ siê w ogólnopolsk¹ akcjê �nie-
pe³nosprawni � pe³nosprawni w
pracy� � mia³by siê czym pochwa-
liæ?

W Powiatowym Urzêdzie Pracy
w Strzelcach Opolskich jest zarejestro-
wanych ponad 100 bezrobotnych
osób niepe³nosprawnych oraz blisko
30 osób, które posiadaj¹ status po-
szukuj¹cego pracy. Kierowanie tych
osób do pracy napotyka na du¿e trud-
no�ci, gdy¿ w przewa¿aj¹cej czê�ci
s¹ to osoby bez kwalifikacji. St¹d wie-
le stanowisk jest dla nich niedostêp-
nych, z uwagi na brak warunków zdro-
wotnych. Tym niemniej w 2006 roku
za naszym po�rednictwem 31 osób
znalaz³o zatrudnienie.

Prowadzimy równie¿ szkolenia
dla osób niepe³nosprawnych. Do-
tychczas skorzysta³o z tej formy
wsparcia 5 osób, uzyskuj¹c kwalifi-
kacje operatora ³adowarki, palacza co.
i operatora wózków jezdniowych.

Niepe³nosprawni � pe³nosprawni w pracy
W mediach od kilku tygodni widoczna jest taka akcja spo³eczna. Prezentowane s¹ przyk³a-
dy firm i instytucji zatrudniaj¹cych niepe³nosprawnych, ale mimo to daj¹cych sobie do-
skonale radê w miejscu zatrudnienia. Pozytywnie mówi¹ o swoich do�wiadczeniach za-
równo szefowie firm, którzy zdecydowali siê zatrudniæ osoby niepe³nosprawne, jak i one
same. O tym, jak sytuacja wygl¹da w naszym powiecie mówi dyrektor Powiatowego Urzêdu
pracy Norbert Jaskó³a.

Czy pracodawcy na terenie po-
wiatu s¹ zainteresowani zatrud-
nieniem osób niepe³nosprawnych?

Zainteresowanie zatrudnieniem
osób niepe³nosprawnych nie jest du¿e
i nie dotyczy tylko powiatu strzelec-
kiego. Zachêty finansowe s¹ zbyt
ma³e, aby pracodawcy preferowali za-
trudnienie osób niepe³nosprawnych.
S¹dzê, ¿e gdyby z finansowanego
wsparcia mog³yby korzystaæ jednost-
ki sektora publicznego to wtedy by-
³yby one bardziej sk³onne zatrudniaæ
osoby niepe³nosprawne na okre�lo-
nych stanowiskach. Przecie¿ w wielu
przypadkach osoba, która posiada
orzeczenie o niepe³nosprawno�ci ru-
chowej mo¿e byæ stuprocentowo
wydajnym pracownikiem biurowym.
Niestety trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e jest
grupa osób bezrobotnych objêta pew-
nego rodzaju apati¹ w poszukiwaniu
zatrudnienia. Oni przestali wierzyæ,
¿e mog¹ co� zmieniæ wokó³ siebie, ¿e
mog¹ podnie�æ swoje kwalifikacje i

szukaæ pracy w innym charakterze ni¿
t¹, któr¹ kiedy� wykonywali lub byli
do niej przyuczeni.
Czy zatrudnienie osoby niepe³no-
sprawnej wi¹¿e siê z jakimi� przy-
wilejami czy raczej z obci¹¿eniami
dla pracodawcy?

W zale¿no�ci od rodzaju praco-
dawcy i wielko�ci zatrudnienia w fir-
mie, Pañstwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepe³nosprawnych dofinan-
sowuje zatrudnienie osób niepe³no-
sprawnych. Mo¿e to byæ dofinanso-
wanie do wynagrodzeñ, zwrot kosz-
tów przystosowania stanowiska pra-
cy czy dofinansowanie kosztów szko-
leñ. Wielko�æ i zakres tych korzy�ci
jest jednak zbyt ma³y i w wielu przy-
padkach pracodawca woli zap³aciæ
�karn¹� sk³adkê na PFRON, ni¿ bory-
kaæ siê z do�æ skomplikowanymi i pra-
coch³onnymi procedurami pozwalaj¹-
cymi osi¹gn¹æ czê�ciowy zwrot wy-
datków zwi¹zanych z zatrudnieniem
osoby niepe³nosprawnej.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich przyj-
muje do 6 pa�dziernika 2006 r. wnioski pracodawców stara-
j¹cych siê o refundacjê kosztów wyposa¿enia lub doposa-
¿enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, oraz
wnioski bezrobotnych ubiegaj¹cych siê o przyznanie jedno-
razowych �rodków na podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pokoju nr 10 Powiatowego Urzêdu Pracy

w Strzelcach Opolskich
tel. 077 4621817, 077 4621800

SKORZYSTAJ
Z  FUNDUSZU  PRACY !

Sêdzia g³ówny gminnych zawo-
dów sportowo-po¿arniczych w Izbic-
ku � asp. sztab. Zygfryd Misz zade-
cydowa³ o podwójnym starcie dru¿yn
we wszystkich konkurencjach. To bar-
dzo rzadkie � ale dopuszczalne � roz-
wi¹zanie. Stosowane zw³aszcza wte-
dy, gdy ma³o dru¿yn bierze udzia³ w
zawodach, a nie chce siê zawie�æ zgro-
madzonej publiczno�ci. Bo z jednej
strony liczy siê oczywi�cie spraw-
no�æ i szybko�æ, prezentowana przez
stra¿aków w poszczególnych konku-
rencjach, a z drugiej strony � tak¿e
widowiskowo�æ, a mo¿e nawet przy-

Po raz kolejny tu¿ przed nadej-
�ciem jesieni mieszkañcy DPS w Szy-
miszowie spotkali siê na pikniku z
mieszkañcami tej i s¹siedniej miejsco-
wo�ci. Organizatorami tegorocznej
imprezy integracyjnej, 16 wrze�nia,
byli: DFK Strzelce Opolskie, LKS
Wspólnota Szymiszów, Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Kultury w Powiecie Strzeleckim oraz
sam DPS.

Festyn mia³ charakter otwarty.
Ka¿dy móg³ skosztowaæ wspania³ych
potraw, m.in wy�mienitej grochówki,
kie³basek z grilla, �l¹skiego ko³acza itp.
Jednak nawet najlepsza kuchnia nie
wystarczy do dobrej zabawy. A tej

Po¿egnanie z latem
nie brakowa³o ani w czasie wystêpów
kapeli �Koksiarze�, zespo³u romskie-
go �M³ode Gwiazdy� i formacji ta-
necznej �Alvaro� z Ozimka, ani w cza-
sie udzia³u lub tylko kibicowania tur-
niejom sportowym.

A odby³o siê ich kilka:
- turniej skata o puchar Wicestaro-
sty Strzeleckiego - Waldemara Gaidy
- turniej bilarda o Puchar Prezesa
LKS Wspólnota Szymiszów
- turniej szachowy o puchar Dyrek-
tora DPS Strzelce Opolskie.

Mo¿na te¿ by³o � i ta oferta by³a
skierowana g³ównie do ludzi starszych
- bezp³atnie wykonaæ pomiar ci�nie-
nia têtniczego oraz wagi cia³a. A po-
tem � potañczyæ, gdy przygrywa³ ze-
spó³ �Rytm�. Mamy nadziejê, ¿e za
rok znowu tak mi³ym akcentem po¿e-
gnamy lato � mówiono na po¿egnanie.

Podwójny start

dok. na str. 7

w imieniu Urzêdu Marsza³kowskiego radny sejmiku Hubert
Grabowski wrêczy³ nagrody w postaci kompletów narzedzi OSP
Izbicko za zajêcie I miejsca w grupie A - mê¿czy�ni � seniorów


