
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:

ANKIETER ZAWADZKIE - wykszta³cenie �rednie
I OKOLCE - min. 2 letni sta¿ pracy

- obs³uga komputera
- komunikatywno�æ
- ³atwo�æ nawi¹zywania
  kontaktów

FUNKCJONARIUSZ PRAKTYKA w - wykszta³cenie �rednie
S£U¯BY WIÊZIENNEJ  STRZELCACH OP. - obywatelstwo polskie

DOCELOWO - niekaralno�æ
�PRZYWARY - przeniesienie do rezerwy

- kat. zdrowia �A�
  w ksi¹¿eczce wojskowej

TECHNOLOG STANISZCZE - wykszta³cenie �rednie
PRZETWÓRSTWA MA£E   techniczne lub wy¿sze
MIÊSNEGO - prawo jazdy kat. �B�
PRACOWNIK BIUROWY KOLONOWSKIE - wykszta³cenie

  min. �rednie
- mile widziany
  j. angielski, j. niemiecki
- obs³uga komputera
- obs³uga urz¹dzeñ biur.

PRACOWNIK BIUROWY          ROZMIERKA - wykszta³cenie �rednie
+   OKOLICE - prawo jazdy kat. B

- obs³uga komputera
PRACOWNIK OCHRONY POWIAT - wykszta³cenie

STRZELECKI   zawodowe
- niekaralno�æ
- grupa inwalidzka

KIEROWCA  AUTOKARU, TRANSPORT - prawo jazdy kat. D
MIKROBUSA KRAJOWY - �wiadectwo kwalifikacji

I ZAGRANICZNY   na przewóz osób
KIEROWCA KAT. �C+E� TRANSPORT - prawo jazdy kat. C+E

MIÊDZYN.
- KIEROWCA KAT. �C+E� TRANSPORT - mile widziany sta¿ pracy

KRAJOWY
MECHANIK  BLACHARZ SZCZEPANEK - wykszta³cenie zawodowe
SAMOCHODOWY   kierunkowe

- mile widziane uprawnienia
  mistrza

SPECJALISTA - wykszta³cenie min. �rednie
DO SPRAW HANDLU  STRZELCE OP.   handlowe

- 5 letni sta¿ pracy
- mile widziana znajomo�æ
  j. niemieckiego

BUFETOWA STRZELCE OP.
MALARZ BUDOWLANY WG ZLECEÑ - wykszta³cenie zawodowe

- sta¿ pracy mile widziany
ROBOTNIK BUDOW. STRZELCE OP.
KONFEKCJONER STANISZCZE
OPAKOWAÑ  MA£E - min. zawodowe
OPERATOR
£ADOWARKI ZDZIESZOWICE - uprawnienia
MONTER WI¥ZEK DYLAKI,

KRAPKOWICE
MECHANIK MASZYN STRZELCE OP. - do�wiadczenie
I URZ¥DZEÑ   w hydraulice si³owej
MONTER KABIN
SANITARNYCH KOLONOWSKIE - wykszta³cenie zawodowe

O B W I E S Z C Z E N I E   S T A R O S T Y
S T R Z E L E C K I E G O

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz.U. Nr 80, poz. 721 z pó�n. zmianami) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca
1960r.- Kodeks postêpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r., Nr 98,
poz.1071 z pó�n. zmianami),
zawiadamiam, ¿e w dniu 13 grudnia 2007r.
Starosta Strzelecki wyda³ decyzjê administracyjn¹
Nr UA.7330-U-3/07 o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej
 � ul. Irlandzka w SAG Olszowa.

Inwestycja bêdzie realizowana na terenie po³o¿onym w gminie Ujazd, na
dzia³kach nr: 253/5, 254/3, 19/11, 21/10, 23/14, 24/14, 23/17, 24/16, 25/16,
26/15, 27/15, 28/15, 29/17, 29/18, 30/16, 31/17, 32/18, 33/10, 34, 35/3, 38/17,
39/16, 40/16, 41/15, 46/8, 45, 44/3, 44/5, 48/9, 48/10, 49/22, 49/6, 49/17, 49/
19, 49/23, 50/14, 51/15, 52/13, 57/15, 57/14, 58/17, 60/5, 59/7, 63/13, 64/13,
66/13, 67/13, 68/13, 69/13, 70/13, 80/1, 84/6, 79/1, 92, 142/7, 49/18, 44/6.

W terminie 28 dni od daty ukazania siê niniejszego obwieszczenia
zainteresowane strony mog¹ zapoznaæ siê z tre�ci¹ decyzji w Wydziale

Architektoniczno � Budowlanym Starostwa Powiatowego
(II piêtro, pokój nr 211) ul. Jordanowska 2,  47-100 Strzelce Opolskie.

Sytuacja taka powtarza siê cy-
klicznie ka¿dego roku w okresie zi-
mowym. Wiele osób rejestruje siê w
urzêdzie pracy po koñcz¹cych siê pra-
cach sezonowych zw³aszcza w bu-
downictwie i rolnictwie. Pewna grupa
osób powraca do ewidencji po zakoñ-
czeniu subsydiowanego zatrudnienia
w ramach robót publicznych czy prac

spo³ecznie u¿ytecznych. Jednak w
stosunku do koñca 2006 roku liczba
bezrobotnych spad³a o 740 osób (gru-
dzieñ 2006 r. � 3105 osób).

W grudniu 2007 pracodawcy zg³o-
sili zaledwie 53 oferty pracy. Najmniej
w ci¹gu ca³ego roku. Okres zimowy
nie sprzyja zatrudnianiu nowych pra-
cowników. Sytuacja zmieni siê diame-

Bezrobocie mniejsze
Stopa bezrobocia w kraju na koniec grudnia wzros³a do 11,4% z 11,2%

w listopadzie. Podobna sytuacja mia³a miejsce w powiecie strzeleckim,
gdzie liczba osób bezrobotnych wzros³a o 150 osób i wynios³a ogó³em 2365
osób.

tralnie wraz z nadej�ciem wiosny, a
konkretnie pierwszych jej sygna³ów.
Ofert pracy generalnie przybywa: w
ca³ym 2007 roku pracodawcy zg³osili
2377 ofert zatrudnienia. Dla porów-
nania w 2006 roku zg³oszono ich 1294
(ponad tysi¹c mniej!).

Prognozy dotycz¹ce tego roku s¹
raczej optymistyczne. Dotyczy to
zarówno ofert pracy � zw³aszcza tych
tworzonych przez nowych praco-
dawców uruchamiaj¹cych swoje inwe-
stycje w naszym powiecie, jak rów-
nie¿ �rodków Funduszu Pracy i Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego
przeznaczonych na szkolenia, akty-
wizacjê i subsydiowane formy zatrud-
nienia osób poszukuj¹cych pracy.

W odpowiedzi na konkurs og³oszony przez Wojewódz-
ki Urz¹d Pracy w Opolu pt. �Najlepsze praktyki ZPORR�,
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich zg³osi³ je-
den ze swoich trzech realizowanych w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pro-
jektów �Szkolenia dla pracuj¹cych�. Celem projektu by³ roz-
wój zawodowy osób pracuj¹cych dostosowuj¹cy kwalifi-
kacje do aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy. Pro-
jekt by³ realizowany w latach 2005 � 2006, a jego rezultatem
jest przeszkolenie 100 osób pracuj¹cych w zakresie jêzy-
ków obcych oraz obs³ugi komputera.

Po�ród wielu innych realizowanych w województwie
opolskim projektów w ramach ZPORR nasz projekt �Szko-
lenia dla pracuj¹cych� zdoby³ III miejsce, a opis projektu
zosta³ zamieszczony w publikacji promuj¹cej najlepsze prak-
tyki ZPORR wydanej przez WUP Opole. To ju¿ drugie
wyró¿nienie przyznane strzeleckiemu urzêdowi pracy za
realizacjê projektów wspó³finansowanych ze �rodków Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Trzecie miejsce
w województwie

kszta³c¹ce jak i Zespó³ Szkó³ Zawo-
dowych w Zawadzkiem rozpoczê³y
kolejny rok pracy w pod kierownic-
twem dyrektorów znaj¹cych specy-
fikê kierowanych przez siebie szkó³.

Stwarza to warunki do kontynu-
acji spokojnej, a jednocze�nie efektyw-
nej pracy, której w nowym roku
¿yczymy zarówno uczniom, nauczy-
cielom, jak i pracownikom obs³ugi i
administracji zawadczañskich szkó³.

A. Piontek

Dro¿sze bilety PKS
nie pokrywaj¹ one nawet 10% kosztu
kilometra! Zupe³nie inaczej rzecz ma
siê z kursami, na których przewa¿aj¹
posiadacze biletów miesiêcznych: te
kursy s¹ rentowne. Tych jednak jest
mniejszo�æ.

Jak strzelecki PKS pokrywa
straty?
- To paradoks � ocenia prezes Pio-
trowski - ¿e firma powo³ana u zarania
swoich dziejów do przewozu ludzi,
musi dzi� szukaæ �róde³ pokrycia strat
na tej dzia³alno�ci. Mamy sklep, sta-
cjê paliw, stacjê kontroli pojazdów,
serwis pojazdów, wynajmujemy in-
nym firmom pomieszczenia w naszym
biurowcu lub wynajmujemy autoka-
ry na wycieczki czy pielgrzymki. To
nas ratuje.

Na trasie Opole � Strzelce Op.
kursuj¹ jednak tañsi przewo�nicy:

Konkursy
rozstrzygniête

u niektórych bilet w po�piesznym
autobusie kosztuje zaledwie 6 z³,
u was � 8,20 z³.
- Ró¿nice s¹, bo je¿d¿¹ tu ró¿ne fir-
my: czasem s¹ tañsze ni¿ my, czasem
dro¿sze.
- Rozwa¿acie zawieszenie nie-
rentownych kursów?
- Jeste�my w tej chwili na etapie
szczegó³owego analizowania sytuacji.
Jest prawdopodobne, zawieszenie nie-
których kursów poza godzinami
szczytu, zw³aszcza po godzinie 17.00:
musimy pozbyæ siê najbardziej nie-
op³acalnych.
- Kiedy bêd¹ ostateczne decyzje
w tej sprawie?
- Do koñca stycznia planujemy za-
koñczenie analiz, a wiêc decyzji mo¿-
na spodziewaæ siê w lutym.

dok. ze str. 1

dok. ze str. 1

- To niezwykle wa¿ne aspekty. Na-
le¿y dbaæ o nie, szukaæ ich i pielêgno-
waæ przez ca³e ¿ycie � mówi Anna
Golec, koordynatorka projektu. � Pa-
nie na co dzieñ s¹ tak bardzo zajête
obowi¹zkami, zarówno tymi domo-
wymi, jak i zawodowymi, ¿e pomy-
�leæ o sobie� nie maj¹ czasu. Chcia-
³y�my to zmieniæ i zrobiæ co� dla nich,
¿eby one potem mog³y zrobiæ co� dla
siebie i swoich rodzin. Realizuj¹c pro-
jekt zamierza³y�my pokazaæ korzy-
�ci, jakie niesie mo¿liwo�æ dobrego
odpoczynku, ciekawego spêdzania
wolnego czasu, nauka prawid³owego
oddychania, æwiczeñ rozci¹gaj¹cych,
nauka gry na instrumentach, czasu
spêdzonego na basenie i w grocie sol-
nej oraz wspólnych spotkañ i wyjaz-
dów.

Stowarzyszenie �Odnowa Wsi Spórok� od chwili powstania, czyli od
2000 roku, by³o inicjatorem i wspó³organizatorem wielu projektów. Nie-
które z nich wpisa³y siê ju¿ na sta³e w kalendarz imprez we wsi, np.
doroczne festyny na Ptasim Stawku. I dzi� chyba ju¿ nikt sobie nie wy-
obra¿a, ¿e mog³oby ich w ogóle nie byæ.

Ostatnim ubieg³orocznym projektem spórockiej grupy by³ trwaj¹cy
od 8 wrze�nia do 12 grudnia 2007 projekt pn. Zdrowa i zadowolona kobieta
promotorem profilaktyki zdrowotnej.

Zdrowie,
zadowolenie

i u�miech

dok. na str. 5

PUP nie prowadzi jeszcze naboru
pracowników do firmy Kronospan


