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PO W IAT S T R Z E LE C K I

Więcej bezrobotnych, mniej ofert pracy

W

raz z nadejściem Nowego Roku w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Strzelcach Opolskich wprowadzono zmiany organizacyjne.
W ramach urzędu utworzono Centrum Aktywizacji Zawodowej. Centrum jest wydzieloną organizacyjnie
częścią urzędu pracy zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Aby poprawić warunki obsługi
osób poszukujących pracy, jak również pracodawców, odnowiono korytarz (wymiana posadzki i drzwi,
montaż nowych krzeseł), wyremontowano salę obsługi klienta oraz toalety. Remont został sfinansowany
z pozyskanych środków ministerstwa pracy oraz starostwa powiatowego w Strzelcach Op.

Centrum Aktywizacji Zawodowej świadczy usługi w zakresie:
– pośrednictwa pracy – oferty pracy,
– poradnictwa zawodowego i Klubu Pracy,
– organizacji staży i szkoleń zawodowych,
– udzielania dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej,
– refundacji kosztów wyposażenia
nowego stanowiska pracy,
– organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych.
Centrum ma na celu ukierunkowanie urzędu pracy na realizację
podstawowych usług rynku pracy –
pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego, wzmocnienie działań
aktywizujących na rzecz osób bezrobotnych, koncentrację na potrzebach klientów i ich aktywizacji oraz

Podsumowanie akcji poboru krwi organizowanych
przez HDK SALUS w Strzelcach Op.
•
•
•
•

Zespół Szkół Zawodowych
12.02.2009 zgłosiło się 68 osób, krew oddało 51 osób - 22,85 l krwi
23.04.2009 zgłosiło się 28 osób, oddało 19 osób – 8,55 l krwi.
24.09.2009 zgłosiło się 44 osób oddało 34 osób 15,30 l krwi
16.12.2009 zgłosiło się 48 osób oddało 37 osób 16,65 l krwi.
Razem 141 osób oddało 63,35l.

Liceum Ogólnokształcące
• 17.02.2009 zgłosiło się 37 osób oddało 27 osób 11,75 l krwi
• 08.10.2009 zgłosiło się 25 osób oddało 19 osób 8,30 l krwi.
Razem 46 osób oddało 20,05 l.
Technikum Zawodowe
• 05.02.2009 zgłosiło się 14 osób oddało 13 osób 5,75 l krwi.
• 13.11.2009 zgłosiło się 13 osób oddało 12 osób 5,40 l krwi.
Razem 25 osób oddało 11,15 l
W szkołach pobrano łącznie 94,55 l krwi.
Na akcjach na Pl. Żeromskiego pobrano 117,75 l krwi.
W roku 2009 w Strzelcach Opolskich oddano 212,3 l krwi.

Opowieści o niepokornych

,,Pamięć historyczna ma być nie
spektakularnym, odświętnym gestem, ale elementem codzienności”- słowa Anny Wolff-Powęskiej
stały się mottem grudniowej wystawy i połączonych z nią prelekcji dotyczących obozu jenieckiego w Lamsdorf/Łambinowicach
(1870-1946).
Dwie lekcje muzealne, poświęcone kolejno portretom jeńców oraz
ich ucieczkom z obozu towarzyszyły
pokonkursowej wystawie zdjęć dokumentujących współczesny wygląd
terenów obozowych w kolejnych porach roku. Na wystawie i wykładach
spotkali się uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz strzeleckiego liceum. Okazało się, że temat zajęć zainteresował obie grupy (gimnazjaliści po raz pierwszy zetknęli
się z zagadnieniem) i stał się okazją
do wzbudzenia poważnych refleksji
wśród uczniów.

- Myślę, ze jest to znakomity pomysł na przekazanie wiedzy - podsumowała swój udział w zajęciach Patrycja Bratek, trzecioklasistka z gimnazjum, a jej kolega, Piotr Szczerbiński, dodał: - Myślę, ze takie lekcje
są potrzebne, bo młodzi ludzie często
nie wiedzą nawet, że w ich regionie
istniały takie obozy jak Lamsdorf.
Nieco inny odcień miały wypowiedzi licealistów, którzy w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych byli już kilkakrotnie, a co więcej, są finalistami Regionalnego
Konkursu Wiedzy Historycznej dla
uczniów szkól ponadgimnazjalnych
,,Historia i współczesność”.
- Najciekawsze dla mnie było pokazanie historii jeniectwa na przykładzie życiorysów konkretnych
osób - było to nie tylko interesujące, ale i przypomniało, że za podręcznikowymi faktami kryją się historie zwykłych ludzi - podsumował

zindywidualizowanie działań urzędu.
A jak zakończył się rok w urzędzie pracy pod względem statystycznym?
Liczba bezrobotnych na koniec
grudnia 2009 roku wyniosła 2597
osób (stopa bezrobocia ok. 11,4%)
i jest to o 448 osób więcej niż rok
wcześniej. Na szczęście nie jest to
tak bardzo duży przyrost liczby bezrobotnych, jak w innych powiatach
naszego województwa. Martwi jednak fakt dużego spadku ofert pracy.
Liczymy na „ocieplenie klimatu”,
kiedy ruszą prace budowlane, remontowe oraz prace sezonowe.
Szczegółowe podsumowanie roku
ubiegłego oraz plany urzędu pracy na
2010 rok w kolejnym wydaniu.
Roman Kus

Terminy poboru krwi w
Strzelcach Opolskich (Plac
Żeromskiego)
w roku 2010:
15 styczeń, 19 luty, 19 marzec,
16 kwiecień, 21 maj, 18 czerwiec,
16 lipiec, 20 sierpień, 17 wrzesień
Październik - brak
19 listopad, 17 grudzień

Pobory krwi w strzeleckich
szkołach ponadgimnazjalnych:
• Zespół Szkół Zawodowych
nr 1 w Strzelcach Opolskich:
16.02.2010r ; 21.04.2010r
• Liceum Ogólnokształcące
w Strzelcach Opolskich:
25.02.2010r
• Technikum Zawodowe:
23.02.2010r

zajęcia ubiegłoroczny laureat konkursu, Marcin Malecko. W pozytywnej ocenie prelekcji, a zwłaszcza wystawy zdjęć, wtóruje mu Damian Sklorz, mówiąc: - Cieszy mnie,
ze pracownicy muzeum nie tylko byli świetnie przygotowani do zajęć
z uczniami, ale też starali się nawiązać z nimi żywy kontakt. Jeśli chodzi
o wystawę, to jestem pewien, ze długo nie zapomnę zdjęcia pt. ,,A światłość wiekuista…”
Organizatorką cyklu zajęć i wystawy poświęconej obozowi w Lamsdorf/Łambinowicach była pani Ewa
Raczyńska - nie tylko nauczycielka gimnazjum, ale i finalistka tegorocznej edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego ,,Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach
w obiektywie”, która znalazła się
wśród 15 autorów najciekawszych
zdjęć, wyłonionych spośród prawie
stu nadesłanych przez fotografików
amatorów z województwa opolskiego i śląskiego.
– Obóz w Lamsdorf/Łambinowicach jest dla mnie miejscem o fascynującej historii, sięgającej czasów wojny prusko-francuskiej,
a stary cmentarz z czasów I wojny
światowej, na którym odnajdujemy 18 tysięcy zewidencjonowanych
i imiennych grobów żołnierzy wielu narodowości, budzi refleksje nie
tylko stricte historyczne. Moim zdaniem atmosfera tego miejsca zdecydowanie sprzyja również działaniom natury artystycznej, stąd też
moje uczestnictwo w konkursie fotograficznym- wyjaśnia swoje motywy pomysłodawczyni cyklu zajęć zorganizowanych we współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców
Wojennych.
Dorota Maćkula

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gogolińska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10
WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
wykształcenie
min. średnie;
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE
doświadczenie
w handlu;
OPOLSKIE
- znajomość obsługi komputera
KONSULTANT
-wykształcenie min. średnie,
DS.OBSŁUGI KLIENTA STRZELCE
- znajomość obsługi komputera;
OPOLSKIE
7/8 ETATU
- kreatywność
- wykształcenie min. średnie;
- mile widziane doświadczenie;
SZYMISZÓW
PRZEDSTAWICIEL
- znajomość j. niemieckiego w moOKOLICE
HANDLOWY
wie i piśmie;
- komunikatywność
STRZELCE
- wykształcenie średnie;
PRZEDSTAWICIEL
OPOLSKIE +
-mile widziane doświadczenie
HANDLOWY
PRZYDZIELONY w handlu lub pracy w terenie;
REGION POLSKI - łatwość nawiązywania kontaktów
-wykształcenie min. średnie;
PRZEDSTAWICIEL
CAŁA POLSKA - doświadczenie w handlu lub pracy
HANDLOWY
w terenie;
- umiejętność pracy w zespole;
STANISZCZE
SPRZEDAWCA
- aktualna ks. zdrowia
WIELKIE
- wykształcenie średnie;
STRZELCE
- doświadczenie w handlu;
SPRZEDAWCA
OPOLSKIE;
ZDZIESZOWICE - obsługa komputera;
- prawo jazdy kat. B
BARMANKA –
KOLONOWSKIE - aktualna ks. zdrowia;
OBSŁUGA KRĘGIELNI
- obsługa komputera
POMOC KUCHENNA KALINÓW
------------KELNERKA
- wykształcenie kierunkowe
RZEŹNIK
PIOTRÓWKA
lub doświadczenie;
MASARZ
STANISZCZE
- doświadczenie;
(PRACOWNIK MASARNI) WIELKIE
OPERATOR KOPARKI
PIOTRÓWKA –
- doświadczenie;
lub ŁADOWARKI
WG.ZLECEŃ
- uprawnienia na koparko –
OPERATOR KOPARKO WG.ZLECEŃ
ładowarki;
-ŁADOWARKI
- prawo jazdy kat. B
MECHANIK
SAMOCHODÓW
ZAWADZKIE
- doświadczenie
OSOBOWYCH
BLACHARZ
SAMOCHODOWY
KROŚNICA
- doświadczenie;
– MECHANIK
SAMOCHODOWY
STRZELCE
- doświadczenie min. 2 lata;
ŚLUSARZ - MECHANIK OPOLSKIE -WG. - mile widziane uprawnienia spaZLECEŃ
wacza
TOKARZ lub
POZNOWICE
- możliwość przyuczenia
POMOCNIK TOKARZA
STANOWISKO

MIEJSCE
WYKONYWANIA
PRACY

ŚLUSARZ lub TOKARZ
lub FREZER

RASZOWA

ŚLUSARZ
NARZĘDZIOWY

DYLAKI

TAPICER

OLSZOWA

MAGAZYNIER
½ ETATU

JEMIELNICA

SPECJALISTA DS.
TECHNICZNYCH

OLSZOWA

OPERATOR MASZYN
OPERATOR WÓZKA
WIDŁOWEGO

DYLAKI

ELEKTROMECHANIK

DYLAKI

MONTER WIĄZEK
OPERATOR MASZYN
OPERATOR WÓZKA
TRANSPORTU
WEWNĘTRZNEGO
MONTER WIĄZEK
OPERATOR MASZYN
OPERATOR WÓZKA
TRANSPORTU
WEWNĘTRZNEGO
PILARZ –
ROBOTNIK LEŚNY
PRACOWNIK OBSŁUGI
SOLARIUM

DYLAKI
DYLAKI

OLSZOWA

DYLAKI
KRAPKOWICE
KRAPKOWICE
KRAPKOWICE
LEŚNICTWO
DANIEC
STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie: technik – mechanik;
- mile widziane doświadczenie
- wykształcenie min. zawodowe;
- doświadczenie
- wykształcenie zawodowe;
- doświadczenie
-------------- wykształcenie min. średnie
techniczne;
- 2 lata doświadczenia w dziale
utrzymania ruchu w branży
produkcyjnej;
- znajomość pakietu MS Office;
- praktyczna znajomość
problematyki związanej
z naprawami i konserwacją maszyn
i urządzeń produkcyjnych
- wykształcenie min. zawodowe
- doświadczenie;
- uprawnienia na wózek widłowy
- wykształcenie min. zawodowe;
- min. 5 lat doświadczenia;
- wykształcenie min. zawodowe
- wykształcenie min. zawodowe
- wykształcenie min. zawodowe;
- doświadczenie;
- uprawnienia
- wykształcenie min. zawodowe
- wykształcenie min. zawodowe
- wykształcenie min. zawodowe;
- doświadczenie;
- uprawnienia
- uprawnienia pilarza
- student/studentka

