Pracodawcy zgłaszających potrzebę zatrudnienia
pracowników młodocianych na rok szkolny 2016/2017

Stolarz rozpoznaje gatunki drewna oraz dobiera je do wykonania różnych wyrobów. Za pomocą
narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń, w tym obrabiarek sterowanych
numerycznie, wykonuje meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnych rodzajów
drewna oraz materiałów drewnopodobnych tj. płyt, oklein i innych. Wykonuje płyty metodą klejonego
drewna oraz połączeń drewna stosowanych w meblarstwie i stolarce budowlanej z wykorzystaniem
obróbki ręcznej i maszynowej. Przygotowuje powierzchnie wyrobów okleinowanych, nakłada okleiny
sposobem ręcznym oraz z zastosowanie urządzeń mechanicznych. Naprawia i odświeża meble
i wyroby stolarki budowlanej.

Zawód cieśli związany jest z obróbką drewna. W odróżnieniu od stolarza albo meblarza cieśla
(stolarz budowlany) pracuje w budownictwie i do jego zadań należy wykonywanie konstrukcji
drewnianych do szalunków i stemplowań, konstrukcji wieńcowych, więźby dachowej, okien i drzwi. W
pracy wykorzystuje odpowiednie materiały łączące (gwoździe, sworznie, śruby, klamry, pierścienie,
jarzma, ściski stalowe, wkładki zębate itp.), za pomocą których spaja przygotowany materiał. Doskonałe
opanowanie różnych sposobów łączenia drewna (przez pasowanie, zbijanie, przykręcanie itp.) to
najistotniejsza umiejętność w zawodzie cieśli.
Cieśla powinien potrafić bezbłędnie odczytywać rysunki techniczne. Musi znać właściwości i
wady różnych gatunków drewna, ponieważ określa ich przydatność do wykonywania różnorodnych
konstrukcji (np. inne cechy ma mieć drewno użyte do deskowania form betonowych, inne murarskich).
Musi również znać się na środkach chemicznych stosowanych do impregnacji drewna. Cieśla często
sam powleka drewno środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i uodparniającymi na ogień oraz
przeciwdziałającymi przyczepności betonu do drewna.
Dekarz to rzemieślnik trudniący się kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą oraz
montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje także
podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, wyłazy i świetliki.
Dekarz-blacharz wykonuje jeden z ważniejszych elementów budowli, jakim jest pokrycie
dachu. Dach składa się z trzech części: konstrukcji nośnej, podkładu i poszycia dachowego. Jeżeli
konstrukcja nośna i podkład są drewniane to wykonuje je cieśla budowlany, jeśli metalowe to monter
konstrukcji budowlanych. Dziełem dekarza jest poszycie dachu a więc ta najważniejsza część dachu,
która bezpośrednio chroni budowlę przed wpływami atmosferycznymi. Dobre wykonanie poszycia
dachowego ma ogromny wpływ na trwałość obiektu. Chodzi głownie o to, by zabezpieczało przed
wilgocią, musi też wytrzymać podmuchy wiatru i zmiany temperatury otoczenia.

STOLARZ, CIEŚLA, DEKARZ
Bożek Karol – 47-451 Tworków ul. Długa 6, tel. 32 419 61 06 (stolarz)

Oferta
1-2 os.

Duda Robert – 47-400 Racibórz ul. Hulczyńska 80, tel. 32 415 12 14 (cieśla)

1 os.

Gawron Artur – 47-440 Nędza ul. Jana Pawła II 5, tel. 32 410 23 72 (stolarz)

2 os.

Gogolin Patryk – 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Wyzwolenia 13, tel. 660 789 991
(cieśla, dekarz)

Cieśla 2 os.
Dekarz 2 os.

Grzesik Adrian – 47-400 Racibórz ul. Ligonia 7, tel. 32 415 31 52 (stolarz)

2 os.

Hanczuch Konrad – 47-451 Bieńkowice, ul. Rzemieślnicza 15, tel. 32 419 64 48
(stolarz)

2 os.

Kolasa Ginter i Grzegorz – 47-400 Racibórz ul. Rogera 1, tel. 32 415 36 17
(stolarz)

4 os.

Lasak Alfred – 47-451 Tworków, Bolesław Tworkowska 6; tel. 32 419 64 56
(stolarz)

1 os.

Lazar Benedykt – 47-480 Pawłów ul. Powstańców Śl. 30, tel. 32 419 83 03
(stolarz)

2 os.

Pawlik Walter i Bernard – 47-451 Bieńkowice, ul. Bojanowska 41, tel. 32 419 62
99 (stolarz)

1 os.

Pączko Tomasz – 48-140 Branice ul. B. Prusa 1, tel. 639 114 775 (stolarz)

2 os.

Piontek Krystian - 47-430 Rudy ul. Borowa 1, tel. 32 419 00 73 (stolarz)

3 os.

Studniczek Waldemar – 47-460 Zabełków ul. Długa 30, tel. 603 457 856, 603
457 858 (stolarz)

3 os.

