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Mniej bezrobotnych

dok. ze str. 1

Urz¹d pracy dysponuje doæ
znaczn¹ liczb¹ ofert pracy zarówno
zagranic¹ jak i w kraju. Zagraniczne
oferty w przewy¿szaj¹cej czêci zwi¹zane s¹ z wymogiem znajomoci jêzyka angielskiego i dotycz¹ zarówno
pracy o charakterze fizycznym jak i
umys³owym.
Oferty pracy w kraju to przede
wszystkim strefa us³ug w handlu, gastronomii, ochronie mienia. Poszukiwani s¹ równie¿ fachowcy w zakresie
prac budowlanych, prac mechanicznych, oraz kierowcy. Niestety efektywnoæ naszych starañ, aby zrealizowaæ krajowe oferty pracy jest niska, gdy¿ oferowane zarobki w znacznej czêci opieraj¹ siê na minimalnym
wynagrodzeniu, co nie zachêca bezrobotnych do podejmowania pracy.
Bezrobotni czêsto odmawiaj¹ przyjmowania oferty pracy za 900 z³ brutto zw³aszcza, kiedy wi¹¿e siê to z
dodatkowymi kosztami zwi¹zanymi
z dojazdami do pracy.
Dzia³ania PUP w I pó³roczu by³y
ukierunkowane na wsparcie bezrobot-

nych poprzez organizacjê sta¿y (126
osób), szkoleñ (102 osoby), prac interwencyjnych (17 osób) czy robót
publicznych (28 osób). Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê dotacje na
podjêcie dzia³alnoci gospodarczej
oraz refundacje kosztów wyposa¿enia stanowisk pracy utworzonych dla
bezrobotnych. Od pocz¹tku roku w
ten sposób uda³o siê utworzyæ 22 stanowiska pracy i 12 osób podjê³o
w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Cieszy fakt wzrostu aktywnoci ludzi
m³odych, którzy w prowadzeniu dzia³alnoci na w³asny rachunek widz¹
swoj¹ przysz³oæ w powiecie strzeleckim.
£¹czne wydatki PUP na aktywne
formy przeciwdzia³ania bezrobociu
siêgaj¹ prawie 2 mln z³otych, z czego
ponad 700 tys. z³ to rodki pozyskane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Czynione s¹ starania o pozyskanie kolejnych pieniêdzy bêd¹cych w
rezerwie Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej oraz ze rodków unijnych.

Wykaz bezrobotnych z wykszta³ceniem
wy¿szym wg zawodu wyuczonego
(stan na 30.06.2006 r.)
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Wystarczy
iskra

Okres najwiêkszego zagro¿enia
po¿arowego trwa od kwietnia do koñca
padziernika. Wystarcza iskra, aby
sp³onê³y hektary poszycia lenego,
drzewostanu, upraw rolnych  najczêciej s¹ to zbo¿a, itp. Bardzo du¿e
straty przynosz¹ po¿ary lasu, gdy¿
d³ugo trwa jego odrodzenie, a przy
tym gin¹ zwierzêta i niejednokrotnie
ludzie. Natomiast po¿ary zbó¿ na
pniu to nie tylko strata uprawy, ale
równie¿ du¿e straty sprzêtu i urz¹dzeñ rolniczych. W Polsce lasy charakteryzuj¹ siê wysokim zagro¿eniem
po¿arowym. rednio w roku powstaje
oko³o 3,5 tysi¹ca po¿arów na powierzchni ponad 5 tys. ha. W wiêkszoci przypadków przyczyn¹ po¿arów jest lekkomylnoæ i brak rozwagi cz³owieka. Ludzie odpowiadaj¹
za ponad 90% po¿arów lasu. Umylne podpalenia, wczesnowiosenne
wypalanie rolinnoci, rozpalanie
ognisk w lesie  nawet wtedy gdy
panuje d³ugotrwa³a susza, nieostro¿noæ z ogniem - to tylko niektóre przyczyny powstawania po¿arów lasu.
Czynnikiem kszta³tuj¹cym zagro¿enie po¿arowe lasu w poszczególnych
porach roku s¹ warunki pogodowe.
Od nich zale¿y podatnoæ lasu na zapalenie. Najwiêksze znaczenie w ocenie zagro¿enia po¿arowego maj¹: opady, prêdkoæ wiatru, natê¿enie promieniowania s³onecznego, temperatura
powietrza, wilgotnoæ powietrza.
Na podstawie wilgotnoci ció³ki
sosnowej, wilgotnoci powietrza oraz
wspó³czynnika opadowego lenicy
okrelaj¹ aktualny stopieñ zagro¿enia
po¿arowego. W okresie od 1.04 do
31.10 pomiary dokonywane s¹ codziennie i podawane do wiadomoci S³u¿b Lenych, Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, a w okresie szczególnego zagro¿enia po¿arowego równie¿ do radia i telewizji.
Po wyst¹pieniu 5 - dniowego
okresu, w którym wilgotnoæ ció³ki
mierzona o godz. 9 by³a ni¿sza od 10%
nadleniczy, dyrektor parku narodowego wprowadza zakaz wstêpu do
lasu.
W powiecie strzeleckim w dniu
25.07.2006 r. wilgotnoæ ció³ki w
lesie w poszczególnych nadlenictwach wynosi³a odpowiednio:
1. Nadlenictwo Strzelce Op.  10%
2. Nadlenictwo Zawadzkie  10%
Ju¿ od d³u¿szego czasu mamy
III katastrofalny stopieñ zagro¿enia
po¿arowego w lasach. Co prawda jeszcze nie wprowadzono zakazu wstêpu do lasów w Powiecie Strzeleckim,
to jednak wejcie do lasu musi wi¹zaæ
siê z bardzo wysok¹ dyscyplin¹ i rozs¹dkiem, a przede wszystkim wiadomoci¹ i przewidywaniem konsekwencji dzia³ania (rzucanie niedopa³ków, u¿ywanie otwartego ognia, wyrzucanie szk³a, itp.)
Od 1 lipca br. do dnia dzisiejszego (25.07) stra¿ po¿arna w powiecie wyje¿d¿a³a 114 razy. Ugasilimy 56 po¿arów w tym 45 po¿arów poszycia lenego, suchych traw i
zbo¿a na pniu. Jak wynika z dokumentacji ewidencyjnej ³¹czna powierzchnia po¿arów to ponad 15 ha.
Straty natomiast wstêpnie oszacowano na ok. 6 tys. z³. Szczególn¹
uwagê chcê zwróciæ na po¿ar 18 lipca w Izbicku. Spali³o siê 2,20 ha mieszanki zbo¿owej i pszenicy na polu,
dok. na str. 8
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OFERTY PRACY

POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

STANOWISKO
MURARZ
DOCIEPLENIOWIEC

MIEJSCE
PRACY
WG ZLECEÑ

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

- Sta¿ pracy mile widziany
- Wysokoæ wynagrodzenia
do 1900 z³ brutto.
KIEROWCA A,B,C,D,E
DZIEWKOWICE - wiadectwo kwalifikacji.
SPAWACZ, PALACZ,
DZIEWKOWICE - Wynagrodzenie
TOKARZ, LUSARZ
do uzgodnienia.
FRYZJER
STRZELCE OP. - Min. zawodowe
- Sta¿ pracy mile widziany.
STARSZY REFERENT
OPOLE
- Min. rednie
DO SPRAW
- Mile widziany sta¿
EKON.  FINANS.
pracy w ksiêgowoci
- Obs³uga programów
finans.-ksiêgowych
oraz Excel , word.
ELEKTRONIK KOLONOWSKIE - Min. rednie.
AUTOMATYK
- Prawo jazdy kat. B
KUCHARZ
STRZELCE OP. - Aktualna ksi¹¿eczka zdr.
SPRZEDAWCA  KASJER STRZELCE OP. - Znajomoæ obs³ugi kasy
fiskalnej
- Wa¿na ksi¹¿eczka
sanepidowska.
MURARZ
STRZELCE OP. - Wynagr. 1300 z³ netto.
ROBOTNIK LENY 
LENICTWO
- Mile widziane prawo
ZRYWKARZ
DANIEC
jazdy kat. T.
PIELÊGNIARKA 
LABORANTKA
STRZELCE OP. - Wykszta³cenie kierunkowe
ZAWADZKIE
- Wynagrodzenie 2000 z³.
MONTER WI¥ZEK
KRAPKOWICE PSYCHOLOG
PIOTRÓWKA
- Wykszt. wy¿sze kierun.

U W A G A!
Je¿eli jeste osob¹:

* powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestrowan¹ w urzêdzie pracy w Strzelcach
Opolskich przez okres do 12 miesiêcy
(z wy³¹czeniem bezrobotnych absolwentów) lub
* powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestrowan¹ w urzêdzie pracy w Strzelcach
Opolskich przez okres od 12 do 24 miesiêcy

mo¿esz wzi¹æ udzia³ w projekcie AKTYWNY POWRÓT, w ramach
którego proponujemy nastêpuj¹ce dzia³ania:
I ETAP:
* poradnictwo indywidualne
* warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy

II ETAP
* szkolenia zmieniaj¹ce lub uzupe³niaj¹ce kwalifikacje zawodowe
w zakresie:
* SPAWANIE METOD¥ MAG (135) I TIG (141)

Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest zaliczenie I ETAPU projektu.
Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie prosimy o kontakt:
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich
ul. Gogoliñska 2a,
pokój numer 4 - telefon 462 18 11
pokój numer 10 - telefon 462 18 14

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje

¿e w dniu 30 sierpnia 2006 roku o godzinie 1120 w siedzibie Starostwa
Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad na II piêtrze odbêdzie siê III przetarg ustny nieograniczony w celu sprzeda¿y nieruchomoci Powiatu Strzeleckiego, po³o¿onej w Kad³ubie przy ul. Wodnej nr 13,
zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni
u¿ytkowej 792,64 m2. Nieruchomoæ oznaczona jest numerem dzia³ki
1156/2 o powierzchni 0,4852 z mapy 7, a wpisana jest w ksiêdze wieczystej nr 51749 prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Cena wywo³awcza nieruchomoci  125.000,00 z³.
Minimalne post¹pienie ceny  1.250,00 z³
Wadium (p³atne w pieni¹dzu) - 7.000,00 z³
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 24 sierpnia 2006 r. na konto Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Lenica, Oddzia³ Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 0090 0007
0006.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci, a w przypadku odst¹pienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedaj¹cego 
przepada.
Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomociami, pod numerem telefonu 0-774401-740.

