
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 KOLONOWSKIE - �rednie
- KONSULTANT  + TEREN - mile widziana znajomo�æ

  j. ang. i niemieckiego
- prawo jazdy kat.B

TECHNIK FARMACJI ZAWADZKIE - kierunkowe
DORADCA KLIENTA STRZELCE OP. - min. �rednie
OBS£UGA KREDYTU - do�wiadczenie w handlu
GOTÓWKOWEGO - obs³uga komputera

- prawo jazdy kat. B
SPECAJLISTA BHP WOJ. OPOLSKIE - min. �rednie techniczne

WOJ. �L¥SKIE - prawo jazdy kat. B
- obs³ug komputera

POMOC. WYKOÑCZENIA STRZELCE OP.
WNÊTRZ -
BUFETOWA
DO PRZYUCZENIA STRZELCE OP.
POMOCNIK KUCHARZ GÓRA �W. ANNY - mile widziane zawodowe

- sta¿ pracy mile widziany
PRZEDSTAWICIEL STRZELCE OP. - �rednie
HANDLOWY   TEREN W OBR. - prawo jazdy kat. B

100KM

SPRZEDAWCA 1/2 ETATU TARGOWISKO
MIEJSKIE

STRZELCE OP.
ZAWADZKIE -

PRACOWNIK PRZY
OBRÓBCE DREWNA KOLONOWSKIE - mile widziane do�wiad.
KIER. SKLEPU GSM STRZELCE OP. - min. �rednie

- sta¿ pacy mile widziany
SPRZEDAWCA GSM STRZELCE OP. - �rednie

- sta¿ pracy mile widziany
MALARZ - LAKIERNIK STRZELCE OP. - zawodowe

- do przyuczenia
KIEROWCA KAT: C STRZELCE OP. - min. zawodowe
MAGAZYNIER - sta¿ pracy jako magaz.

- prawo jazdy kat. C
- mile widziane upr.
  na wózki wid³owe

KELNER - BUFETOWA STRZELCE OP. - min. zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany
- znajomo�æ j. niemieckiego
  w stopniu podstawowym

KUCHARZ SUCHA - kierunkowe
- sta¿ pracy mile widziany

PRACOWNIK PRZY ¯ÊDOWICE
OBRÓBCE SZK£A -
KASJER SPRZEDAWCA ZAWADZKIE - wykszt. �rednie lub
STOISKA MIÊSNO   zawodowe
- WÊDLINIARSKIEGO - do�wiadczenie w handlu

- obs³uga kasy fiskalnej
- akt.a ksi¹¿eczka zdrowia
- wynagr. 850 z³ netto

KIEROWNIK STOISKA ZAWADZKIE - wykszt. �rednie
MIÊSNO   lub zawodowe
- WÊDLINIARSKIEGO - do�wiadczenie w handlu

  min. 2 lata
- obs³uga kasy fiskalnej
- akt. ksi¹¿eczka zdrowia
- wynagr. 1250 z³ netto

MONTER KABIN
SANITARNYCH KOLONOWSKIE - �rednie techniczne
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OP. - praca na okres wakacji
PRACOWNIK - II i III gr. inwalidzka
GOSPODARCZY
- SPRZ¥TACZKA STRZELCE OP.
PRACOWNIK OBS£UGI STRZELCE OP. - mile widziana osoba która
KONI   pracowa³a przy koniach
PRACOWNIK WG ZLECEÑ - zawodowe
OGÓLNOBUDOWLANY - do przyuczenia
SZWACZ RASZOWA - do�wiadczenie

Wszystkie stada byd³a z powia-
tu Strzelec Opolskich s¹ aktualnie
uznane za urzêdowo wolne od gru�-
licy, brucelozy i enzootycznej bia³acz-
ki byd³a. Rolnicy otrzymali stosow-
nie urzêdowe decyzje uznaj¹ce ich
stada byd³a za urzêdowo wolne od
wy¿ej wymienionych chorób. Uzy-
skanie i utrzymanie tego statusu jest
warunkiem niezbêdnym umo¿liwia-
j¹cym wprowadzenie do obrotu
swych zwierz¹t, jak i ich produktów
(miêsa, mleka i ich przetworów itp.)
zarówno na tzw. rynek krajowy, do
krajów UE, jak i do krajów trzecich.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
sprawie szczegó³owych wymagañ
weterynaryjnych niezbêdnych do
uzyskania i zachowania uznania sta-
da lub gospodarstwa za urzêdowo
wolne lub wolne od chorób zaka�-
nych zwierz¹t (Dz. U. Nr 126, poz.
1058 z 2005 roku), stado byd³a urzê-
dowo wolne od gru�licy, brucelozy i
enzootycznej bia³aczki byd³a zacho-
wuje uznanie, je¿eli:
1. warunki, o których mowa w roz-

porz¹dzeniu zezwalaj¹cym na
uznanie stad byd³a za urzêdowo
wolne s¹ spe³nione (czyli ca³e
pog³owie byd³a uzyska³o wyniki
ujemne we wcze�niejszych bada-
niach)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Strzelcach Opolskich informuje:

2. wszystkie zwierzêta:
a) wprowadzone do stada po-
chodz¹ ze stad uznanych za urzê-
dowo wolne od gru�licy, brucelo-
zy i enzootycznej bia³aczki by-
d³a,
b) reagowa³y ujemnie w testach w
kierunku gru�licy, brucelozy i en-
zootycznej bia³aczki byd³a prze-
prowadzonych w odstêpach trzy-
letnich;

3. byd³o przeznaczone do hodowli
wprowadzone do stada, pocho-
dz¹ce z pañstwa trzeciego, zosta-
³o przywiezione zgodnie z prze-
pisami o wymaganiach weteryna-
ryjnych przy przywozie byd³a i
�wiñ.

Informujemy w³a�cicieli zwierz¹t,
¿e zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwie-
rz¹t oraz zwalczaniu chorób zaka�-
nych zwierz¹t (Dz. U. Nr 69 poz. 625
z pó�n. zm.) niezachowanie w/w obo-
wi¹zków w przypadku wyst¹pienia
jednej z tych chorób powoduje utratê
mo¿liwo�ci przyznania odszkodowa-
nia za zwierzêta zabite lub skierowa-
ne do uboju z nakazu Inspekcji Wete-
rynaryjnej, w szczególno�ci w sytu-
acji gdy posiadacz wprowadzi³ do
swojego gospodarstwa zwierzê, o któ-

rym wiedzia³, ¿e jest chore, zaka¿one
lub podejrzane o zaka¿enie lub choro-
bê.

Ponadto nale¿y równie¿ przypo-
minaæ w³a�cicielom byd³a, ¿e doko-
nuj¹c zakupu zwierz¹t, maj¹ oni obo-
wi¹zek sprawdzenia czy byd³o zaku-
pione pochodzi ze stad urzêdowo
wolnych od gru�licy, brucelozy i en-
zootycznej bia³aczki byd³a, poprzez
¿¹danie od sprzedaj¹cego kopii decy-
zji, wydanej przez w³a�ciwego dla
miejsca sprzeda¿y byd³a powiatowe-
go lekarza weterynarii lub poprzez
¿¹danie od sprzedaj¹cego za�wiadcze-
nia wydanego przez w³a�ciwego te-
rytorialnie powiatowego lekarza we-
terynarii, potwierdzaj¹cego, ¿e zaku-
pione byd³o pochodzi ze stada wol-
nego od gru�licy i brucelozy byd³a lub
enzootycznej bia³aczki byd³a.

Poniewa¿ do stad uwolnionych od
tych chorób mog¹ byæ wprowadzane
wy³¹cznie zwierzêta o tym samym
statusie epizootycznym - czyli ze stad
urzêdowo wolnych. W przypadku nie
dochowania przez w³a�ciciela tego wa-
runku wyst¹pi konieczno�æ zawiesze-
nia statusu stada i jego zablokowania
do czasu przeprowadzenia badañ w
celu powtórnego uwolnienia stada.

Waldemar W³odara
- Powiatowy lekarz Weterynarii

Kolejny raz Pañstwowa Inspek-
cja Pracy og³asza pod takim has³em
konkurs dla pracodawców, a kandy-
datury mog¹ zg³aszaæ: okrêgowy in-
spektor pracy, organizacja pracodaw-
ców, zwi¹zek zawodowy, organizacja
spo³eczna zajmuj¹ca siê ochron¹ pra-
cy, spo³eczny inspektor pracy lub
pracownik s³u¿by bezpieczeñstwa i
higieny pracy w zak³adzie.

Celem konkursu jest promowanie
najlepszych praktyk w zakresie bez-
pieczeñstwa i ochrony pracy, w tym
inspirowanie pracodawców do two-
rzenia bezpiecznych i ergonomicz-
nych miejsc pracy.

W konkursie mog¹ uczestniczyæ
pracodawcy niezale¿nie od formy w³a-
sno�ci zak³adu pracy, którzy uzyska-
li pozytywn¹ ocenê stanu warunków
pracy w ich firmach.

Oceniani bêd¹ w trzech katego-
riach:
* I kategoria -zak³ady pracy do 50

zatrudnionych,
* II kategoria - zak³ady pracy od 51

do 250 zatrudnionych,
* III kategoria - zak³ady pracy po-

wy¿ej 250 zatrudnionych.

Pracodawca - organizator
pracy bezpiecznej

TERMIN SK£ADANIA
ZG£OSZEÑ

KONKURSOWYCH
DO OIP W OPOLU

UP£YWA
31 LIPCA 2007 ROKU.

Pracodawcy nagrodzeni b¹d� wyró¿-
nieni, mog¹ byæ zg³aszani do konkur-
su ponownie, po up³ywie 2 lat, jed-
nak¿e powinni wykazaæ siê nowymi
udokumentowanymi osi¹gniêciami na
rzecz ochrony pracy.
W�ród kryteriów konkursu nale¿y
wymieniæ:
- ca³okszta³t zagadnieñ zwi¹zanych

z przestrzeganiem przepisów
prawa pracy

- przestrzeganie przepisów i za-
sad bezpieczeñstwa i higieny
pracy

- systemowa dzia³alno�æ na rzecz
ochrony pracy

- wypadki przy pracy
- dodatkowe elementy ochrony

pracy

Konkurs przebiega w dwóch eta-
pach:
- pierwszy - odbywa siê na szcze-
blu okrêgowych inspektoratów pra-
cy (na podstawie wyników na etapie
okrêgu - nominuj¹ równie¿ po 1 za-
k³adzie z ka¿dej kategorii do udzia³u
w drugim etapie konkursu)

- drugi - G³ówny Inspektorat Pra-
cy jest organizatorem drugiego etapu
konkursu (na szczeblu centralnym).
G³ówny Inspektor Pracy przyznaje
najlepszym pracodawcom Statuet-
ki, jako nagrody honorowe oraz
wpisuje ich na �Z³ot¹ Listê Przed-
siêbiorców�. Wyró¿nieni otrzy-
muj¹ dyplomy.

Statuetki oraz dyplomy G³ówny
Inspektor Pracy wrêcza na uroczy-
stym podsumowaniu.

Uwaga:
Informacje dotycz¹ce uczestnictwa w
konkursie oraz regulamin i Ankietê
mo¿na uzyskaæ w okrêgowych in-
spektoratach pracy lub na stronie in-
ternetowej Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy www.pip.gov.pl

W dniach 25-27 maja cz³onkowie
Oddzia³u Rejonowego Polskiego
Zwi¹zki Emerytów Rencistów i In-
walidów uczestniczyli w organizowa-
nej przez agencjê turystyczn¹ TUR z
Kielc imprezie turystycznej  wyjazd
w Góry �wiêtokrzyskie. W wyje�-
dzie uczestniczy³y w sumie 63 oso-
by, w tym 32 osoby niepe³nosprawne
których pobyt zosta³ dofinansowany
przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie ze �rodków PFRON prze-
inaczonych na sport, kulturê, rekre-
acjê i turystykê osób niepe³nospraw-
nych. Impreza pos³u¿y³a integracji
pe³nosprawnych i niepe³nospraw-
nych cz³onków zwi¹zku i dostarczy-
³a uczestnikom niezapomnianych wra-

Jak  zwykle aktywni

W Polsce obserwujemy wzrost
zachorowañ na astmê oskrzelow¹,
jedn¹ z najczê�ciej wystêpuj¹cych
chorób przewlek³ych. Obecnie choruje
na ni¹, co 10 dziecko i co 20 doros³y.
Astma mo¿e rozpocz¹æ siê w ka¿dym
okresie ¿ycia cz³owieka, równie¿ we
wczesnym dzieciñstwie. Im wcze�niej
j¹ rozpoznamy, tym wiêksze stwa-
rzamy szanse osobom chorym na nor-
malne, aktywne ¿ycie.

Z my�l¹ o dzieciach zagro¿onych
t¹ powa¿n¹ chorob¹, w trosce o nie i
jako�æ ich ¿ycia, Pañstwowa Inspek-

Pañstwowa Inspekcja Sanitarna zorganizowa³a konkurs
plastyczny dotycz¹cy profilaktyki astmy.

Astma w�ród nas
cja Sanitarna  wdro¿y³a w�ród zainte-
resowanych szkó³ podstawowych, w
klasach I-III  ogólnopolski program
edukacyjny pt. �Wolno�æ Oddechu-
Zapobiegaj Astmie�.

Wy¿ej wymieniony program w
powiecie strzeleckim, w roku szkol-
nym 2006/2007  by³ realizowany  w
10 szko³ach podstawowych. G³ów-
nym celem programu jest u�wiadomie-
nie rodzicom i opiekunom dzieci zna-
czenia wczesnej profilaktyki astmy

dok. na str. 4dok. na str. 6


