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STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

OPERATOR WÊZ£A STRZELCE OP.
BETONIARSKIEGO
SAMODZIELNY
BRUKARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
CIE�LA STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
KIEROWCA TEREN - wymagane prawo jazdy
KATEGORII C  STRZELEC OP.   kategorii C

- uprawnienia operatora
  pompy do betonu

KIEROWCA TEREN
KATEGORII C+E STRZELEC OP. - wymagane prawo jazdy

  kategorii C+E
- uprawnienia HDS

DOCIEPLENIOWIEC WG ZLECEÑ - do�wiad. mile widziane
- MURARZ
SPRZEDAWCA STRZELCE OP.
SPRZEDA¯ � OBS£UGA SZYMISZÓW - mile widziane
STACJI PALIW OSIEDLE   do�wiadczenie
DORADCA KLIENTA STRZELCE OP. - wymagane wykszta³cenie
- ASYSTENT   �rednie
KONSULTANT DO STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
SPRAW OBS£UGI   �rednie
KLIENTA - obs³uga komputera,

  komunikatywno�æ
POMOC KUCHENNA GÓRA �W. ANNY - do przyuczenia
KELNER -BARMAN GÓRA �W. ANNY
NAUCZYCIEL FIZYKI STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze

  z przygotowaniem
  pedagogicznym

NAUCZYCIEL £¥KI KOZIELSKIE -  wykszta³cenie wy¿sze z
WYCHOWANIA   przygotowaniem
PRZEDSZKOLNEGO   pedagogicznym
(3 OSOBY)
NAUCZYCIEL JÊZYKA £¥KI KOZIELSKIE - wykszta³cenie wy¿sze z
NIEMIECKIEGO   przygotowaniem

  pedagogicznym
NAUCZYCIEL �WIETLICY OLSZOWA - wykszta³cenie wy¿sze

  magisterskie
  z przygotowaniem
  pedagogicznym, kierunek:
  pedagogika opiekuñczo -
  wychowawcza

NAUCZYCIEL TECHNIKI OLSZOWA - wykszta³cenie wy¿sze z
  przygotowaniem
  pedagogicznym
  na kierunku technika

NAUCZYCIEL OLSZOWA - wykszta³cenie wy¿sze
WYCHOWANIA DO   magisterskie
¯YCIA W RODZINIE   z przygotowaniem

  pedagogicznym kierunek:
  wychowanie do ¿ycia
  w rodzinie

NAUCZYCIEL JÊZYKA OLSZOWA - wykszta³cenie wy¿sze
ANGIELSKIEGO   magisterskie

  z przygotowaniem
  pedagogicznym kierunek:
  jêzyk angielski

NAUCZYCIEL PIOTRÓWKA - wymagane pe³ne
MATEMATYKI   kwalifikacje pedagogiczne
NAUCZYCIEL PIOTRÓWKA - wymagane pe³ne
WYCHOWANIA DO ¯YCIA   kwalifikacje pedagogiczne
W RODZINIE

Drugi kwarta³ na strzeleckim ryn-
ku pracy przyniós³ bardzo pozytyw-
ne tendencje: stopa bezrobocia wy-
nosi³a 8,5% i by³a najni¿sza od
o�miu lat! A w porównaniu do pierw-

Bezrobocie  spada

szego kwarta³u tego roku � by³a ni¿-
sza o dwa punkty procentowe. Nie-
�le te¿ wypada nasz powiat na tle ca-
³ego województwa opolskiego � w tej
statystyce zajmuje czwarte miejsce.

Wyprzedzaja nas: miasto Opole ze
stopa bezrobocia na poziomie 4,4%,
powiat oleski � 6,2% oraz powiat
krapkowicki, w którym stopa bezro-
bocia wynios³a 8,3%; w ca³ym woje-
wództwie natomiast na koniec czerw-
ca bie¿acego roku stopa bezrobocia
wynios³a 9,6%.
Liczba bezrobotnych zarejestrowa-
nych w Powiatowym Urzêdzie Pra-
cy w Strzelcach Opolskich na koniec
czerwca 2008 r. wynosi³a 1738 osób
i w porównaniu do stanu na koniec
czerwca 2007 roku jest ni¿sza o 591
osób. W�ród nich 1548 osób nie ma
prawa do zasi³ku, 190 osób (10,93 %
ogó³u bezrobotnych) ma takie prawo,
842 osoby to mieszkañcy wsi (48,45
%); 73 osoby zwolnione zosta³y przy-
czyn dotycz¹cych zak³adu pracy (4,20
%); w tym gronie jest tak¿e 91 niepe³-
nosprawnych (5,24 %).
Kszta³towanie siê bezrobocia w po-
szczególnych gminach powiatu obra-
zuje poni¿sza tabela:

21 lipca by³ ostatnim dniem
przyjmowania wniosków o dotacje
ze strzeleckiego PUP na urucho-
mienie w³asnej firmy. W tym roku
mo¿na by³o uzyskaæ maksymalnie
14,9 tysiêcy z³otych, ale nie wszyst-
kie z 21 osób zainteresowane s¹
skorzystaniem z ca³ej kwoty: nie-
którym na uruchomienie w³asnej dzia-
³alno�ci wystarczy � jak ocenia³y �
kilka tysiêcy z³otych. Inna rzecz, ¿e
od wnioskodawców wymagany jest
wk³ad w³asny, wynosz¹cy 25% kwo-
ty, o jak¹ siê ubiegaj¹ w urzêdzie pra-
cy.

Kto bêdzie zak³ada³ w³asne firmy?
- W wiêkszo�ci s¹ to ludzie m³o-
dzi, ale w gronie potencjalnych przed-
siêbiorców s¹ i tacy, którzy maj¹ za
sob¹ co najmniej kilka lat do�wiadcze-
nia zawodowego. W³a�nie wrócili zza

Nowi przedsiêbiorcy na start
granicy i tam zdobyte do�wiadczenia
i umiejêtno�ci chc¹ wykorzystaæ w
Polsce � mówi Roman Kus, wicedy-
rektor PUP. � Ci zazwyczaj my�l¹ o
uruchomieniu firm us³ugowych -  bu-
dowlanych, remontowo-budowlanych
lub zwi¹zanych z wykañczaniem
wnêtrz. Jeden z wnioskodawców chce
w Strzelcach Opolskich otworzyæ
sklep ze sprzêtem komputerowym,
inny z wnioskodawców my�li o uru-
chomieniu firmy doradczej, zwi¹za-
nej z ubezpieczeniami. Kto inny chce
otworzyæ warsztat wymiany opon w
Zawadzkiem, kto� � gabinet stomato-
logiczny w tym samym mie�cie; w
Jaryszowie zapewne powstanie gabi-
net rehabilitacyjny, bo wnioskodaw-
ca, z odpowiednimi uprawnieniami,
ma tê inwestycjê tak mocno zaawan-
sowan¹, ¿e prawdopodobnie poradzi³-

by sobie i bez naszej pomocy. Us³ugi
w tym gabinecie bêd¹ odp³atne, ale za-
potrzebowanie na zabiegi rehabilita-
cyjne jest tak du¿e, ¿e ten pomys³
wydaje siê �strza³em w dziesi¹tkê�.
Czy to koniec marzeñ o w³asnej fir-
mie w tym roku?
-  Niekoniecznie � odpowiada R.
Kus. � Wszystko zale¿y od tego, czy
komisja zajmuj¹ca siê rozpatrywaniem
wniosków pozytywnie zaopiniuje
zg³oszone propozycje i przyzna pe³-
ne kwoty, o jakie siê ubiegaj¹. Nawet
je�li siê tak stanie, a zapotrzebowanie
bêdzie du¿e � nasz PUP mo¿e zwró-
ciæ siê jeszcze przed koñcem roku do
Ministra Pracy o dodatkowe �rodki,
mo¿e byæ jeszcze szansa skorzysta-
nia przez strzelecki PUP z innych
�róde³ finansowania takiej dzia³alno-
�ci.

O B W I E S Z C Z E N I E
ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

Dzia³aj¹c na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych (Dz.U.   Nr 80, poz. 721 z pó�n. zmianami) oraz art. 49 i art. 10 § 1
ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (j.t.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó�n. zmianami)
zawiadamiam,
¿e 10 lipca 2008r. i 14 lipca 2008r. zosta³ zmieniony zakres wniosku z 16 maja
2008r. w sprawie wydania dla Powiatu Strzeleckiego �  ul. Jordanowska 2,
47-100 Strzelce Opolskie, decyzji na lokalizacjê drogi, dla inwestycji polega-
j¹cej na przebudowie i rozbudowie ci¹gu komunikacyjnego pó³nocnego obej-
�cia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie. Po zmianie:
- dzia³ka nr 5061/6 nie jest przewidziana do zajêcia pod drogê,
- dzia³ka nr 39/2 jest przewidziana do zajêcia pod drogê w ca³o�ci.
W terminie 21 dni od dnia ukazania siê obwieszczenia mo¿na w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich � Wydzia³ Architektoniczno-Budow-
lany, ul.Jordanowska 2, II piêtro, pokój nr 211, (w godzinach pn.800÷1600,
wt.-pt.730÷1530), zapoznaæ siê z zamierzeniami wnioskodawcy.
Obwieszczenie wywiesza siê na okres od 16 lipca 2008 r. do 5 sierpnia
2008 r.

Starosta
Józef Swaczyna

Dom Europejski przy Fundacji
Rozwoju �l¹ska oraz Wspierania Ini-
cjatyw Lokalnych w Opolu organi-
zuje konkurs fotograficzny pt. �Wiele
kultur � jedna Europa�. Celem kon-
kursu jest ukazanie ró¿nych kontek-
stów wielokulturowo�ci w Europie,
chrze�cijañskich korzeni Europy oraz
tradycji Polski wielowyznaniowej, a
tak¿e uwidocznienie lokalnych kon-
tekstów wielokulturowo�ci, sprzyja-
j¹cej lepszemu wzajemnemu zrozu-
mieniu mieszkañców i ich przysz³e-
mu wspó³dzia³aniu. G³ównym za³o-
¿eniem konkursu jest promowanie
przez obraz fotograficzny takich war-
to�ci jak:
* wielokulturowo�æ/wielowyzna-

niowo�æ
* ró¿norodno�æ
* szacunek i tolerancja
* dialog

Konkurs Fotograficzny
�Wiele kultur - jedna Europa�

W konkursie mog¹ braæ udzia³ dzieci,
m³odzie¿ oraz doro�li. Konkurs prze-
znaczony jest dla osób zajmuj¹cych
siê fotografi¹ amatorsko i podzielony
jest na trzy kategorie wiekowe: do 14
lat, od 15 do 20 lat oraz od 21 lat.
By móc wzi¹æ udzia³ w konkursie na-
le¿y wype³niæ formularz zg³oszenio-
wy znajduj¹cy siê poni¿ej i przes³aæ

poczta elektroniczn¹ na adres: edy-
ta.brabanska@fundacja.opole.pl, fak-
sem pod numer 077/ 4545610 lub
poczt¹ na adres:

Dom Europejski
ul. S³owackiego 10

45-364 Opole
z dopiskiem

�Konkurs fotograficzny�

Termin nadsy³ania zg³oszeñ
oraz zdjêæ z opisem mija

z dniem 14 sierpnia2008 r.
Wszystkich uczestników prosimy

o zapoznanie siê z regulaminem
konkursu.

REGULAMIN KONKURSU
ORAZ DALSZE INFORMACJE:

www.domeuropejski.pl


