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S T R Z E L E C K I

OFERTY PRACY

O rynku pracy w powiecie
Pewne dane publikowalimy
ju¿ w poprzednim numerze naszego dwutygodnika. Poniewa¿ jednak sytuacja na rynku pracy budzi zrozumia³e zainteresowanie 

*

(8,83 % ogó³u bezrobotnych)
*

1573 mieszkañców wsi (45,24 %)

*

318 osób zwolnionych z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pra-

dzi trochê nieco innych szczegó³ów.
Dopowiedzmy najpierw, ¿e po
ostatecznym zweryfikowaniu danych na dzieñ 30 czerwca br. stopa
bezrobocia jest nieco ni¿sza ni¿ podawalimy to w poprzednim numerze: wynosi 16,3%, a nie 16,5%, jak
napisalimy.
Na przestrzeni ostatnich lat wynosi³a ona: w 1997 r. - 7,8%, w 1998

cy (9,15 %)
*
*

15,2%;

w I kwartale 2003 - 15,2%,

w II kwartale 2003 - 13,9%, w III
kwartale ub.r. - 14,3 a w calym ub.
roku - 15,4%.

11 absolwentów (0,32 %)
96 niepe³nosprawnych (2,76 %)
Na koniec czerwca 2004 roku za-

rejestrowanych by³o równie¿ 789
osób uprawnionych do zasi³ku przedemerytalnego i 885 osób uprawnionych do wiadczeñ przedemerytalnych oraz 62 osoby poszukuj¹ce pracy.

- 9,1%, w 1999 - 12,2%, w 2000 13,3%, w 2001 - 14,9, w 2002 -

307 osób z prawem do zasi³ku

Przyjrzyjmy siê, jak kszta³towa³o siê na koniec czerwca bie¿.
roku bezrobocie w poszczególnych
gminach na terenie naszego powiatu.
Gmina Strzelce Opolskie jest naj-

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Strzelcach Opolskich na koniec czerwca 2004 r. wynosi³a 3477
osoby i w porównaniu do stanu na
koniec czerwca 2003 roku (3478) jest
ni¿sza o 1 osobê.
Wród ogó³u bezrobotnych w koñcu
czerwca 2004 roku znajdowa³o siê:

wiêksza zarówno pod wzglêdem powierzchni, jak i iloci mieszkañców.
Nic wiêc dziwnego, ¿e i iloæ zarejestrowanych tu bezrobotnych zdecydowanie przewy¿sza inne gminy:
wród 1768 osób, 1052 to kobiety.
Prawo do zasi³ku ma 147 osób, w
tym 61 kobiet.
Gmina Zawadzkie zajmuje w tej
statystyce drugie miejsce. Na koniec

Najwiêksza
inwestycja
drogowa

POWIATOWY URZ¥D PRACY

czerwca br. ogó³em by³o zarejestro-

60 osób, w tym 20 kobiet.

Ma³ych

W ¿adnej z pozosta³ych gmin

W gminie Kolonowskie zarejestrowano 207 bezrobotnych, z czego
134 to kobiety. Z ogó³u bezrobotnych
w tej gminie tylko 23 maj¹ prawo do
zasi³ku, w tym 12 kobiet.

Najwiêksz¹ z nich jest remont mostu nad Ma³¹ Panwi¹ w Staniszczach Ma³ych, w ci¹gu drogi powiatowej na trasie My³ina - Spórok.

To inwestycja wieloletnia, do której dokumentacja projektowa opracowana

zosta³a ju¿ w 2003 roku, natomiast realizacjê robót przewiduje siê na rok
bie¿¹cy i rok przysz³y.

Pierwszy etap, do realizacji w 2004, przewiduje: remont podpór, wykona-

nie izolacji i dowodnienia, u³o¿enien p³yt najazdowych i nawierzchni. W II

etapie, który ma zostaæ zakoñczony do 30 czerwca 2005 r., zostan¹ wykonane

roboty wykoñczeniowe: beton zostanie pokryty pow³ok¹ antykorozyjn¹, a na

chodnikach zostanie u³o¿ona nawierzchnia.

Na zdjêciach mo¿ecie Pañstwo obejrzeæ stan sprzed remontu.
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WYMAGANIA

OCZEKIWANIA

P R A C O D AW C Y:

BARMAN /-KA

B£OTNICA STRZEL.

BLACHARZ SAM.

STRZELCE OP.

BRUKARZ (3 osoby)

STRZELCE OP.

CHEMIK

KRUPSKI M£YN

W gminie Lenica na 269 bezro-

ELEKTRYK SAM.

STRZELCE OP.

botnych - 175 to kobiety. Cztery z

FREZER  2osoby

nich maj¹ prawo do zasi³ku, na 16

SPAWACZ  2osoby

OZIMEK

FRYZJERKA

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe lub rednie

KASJERKA 3/4 etatu

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie;

KELNER-BUFETOWY

DZIEWKOWICE

KIEROWCA KAT.C+E

TEREN CA£EGO

- rok sta¿u pracy;

KRAJU

- w.kwalifikacji

osób uprawnionych do niego.
W gminie Ujazd na 260 bezrobotnych 12 ma prawo do zasi³ku.
Trzy z nich to kobiety, których w
ogólnej liczbie pozostaj¹cych bez
pracy jest tu 157.

no 205 bezrobotnych. Sto dwadzie-

KIEROWCA ZESTAWU

TEREN CA£EGO

cia jeden z nich to kobiety. Prawo

CIÊ¯AROWEGO

KRAJU

do zasi³ku maj¹ 22 osoby, w tym 6

KIEROWCA KAT.C+E

TEREN CA£EGO

kobiet.
W gminie Jemielnica na 272 bezrobotnych 177 stanowi¹ panie. Dziesiêæ z nich ma prawo do zasi³ku, na
27 bezrobotnych uprawnionych do
niego w tej gminie.

Pierwsze
posiedzenie
Powiatowej
Rady
Zatrudnienia
w nowym sk³adzie zaplanowane zo-

matami bêd¹: informacja o bie¿¹cej

sytuacji na strzeleckim rynku pracy

oraz zaopiniowanie zmian w Planie

roku.

Jak pisalimy w jednym z po-

przednich numerów  Starosta Strze-

lecki zaprasza³ instytucje i organizacje spo³eczne do sk³adania kandyda-

tur do rady zatrudnienia w nowej ka-

jednym wyj¹tkiem  Rada Miejska

swego kandydata dopiero w sierpniu.

- upr.podstawowe na spawacza

- wykszt.zawodowe;
- rok sta¿u pracy; -prawo jazdy kat.C+E
- dowiadczenie

KRAJU
KIEROWCA KAT.C+E
KIEROWCA AUTOBUSU

ZAWADZKIE
TRASY

- komunikatywnoæ

MIÊDZYNARODOWE
KRAWCOWA

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe

KSIÊGOWA

STRZELCE OP.

- wykszt.min.red.; - min.3 lata w zawodzie;
- znajomoæ ksiêgowoci ogólnej;
- STOPIEÑ NIEPE£NOSPRAWNOCI

MALARZ, MURARZ,
DEKARZ

STRZELCE OP.

MASZYNISTA SUWNICY

ZAWADZKIE

- wykszta³cenie zawodowe
- upr. na suwnice sterowane z góry

MECHANIK SAM.

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie kierunkowe

mgr FARMACJI

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie wy¿sze

MONTER MASZYN
I URZ¥DZEÑ;
SPAWACZ
ELEKTRYCZNY

OZIMEK

MONTER URZ¥DZEÑ
SANITARNYCH

STRZELCE OP.

MURARZ, REGIPSIARZ

WG. ZLECEÑ

NAUCZYCIEL MATEM.

STRZELCE OP.

OPERATOR

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie min. zawodowe

- wykszt.wy¿sze z przygotow. pedagog.

KOPARKO-£ADOWARKI
(2 osoby)
PIEKARZ
CUKIERNIK

STRZELCE OP.

- zawodowe  kierunkowe

PO£O¯NE

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie

PRACOWNIK
DZ. HANDLOWEGO

- wykszta³cenie rednie techniczne;
OZIMEK

ERYK SZO£TYSIK - Izba Rolnicza

w Opolu, EMANUEL TISZBIEREK

- Woj. Zwi¹zek Rolników Kó³ek i

Organizacji Rolniczych w Opolu,

JANINA GURBA - Ogól. Zwi¹zek

Zawodowy Pielêgniarek i Po³o¿nych

w Opolu, A N TONI KARECKI -

Rada OPZZ woj. opolskiego w Opo-

lu, PIOTR JONEK - NSZZ Solidarnoæ Zarz¹d Regionu l¹ska Opol-

skiego w Opolu, JAN CHOLEWA -

Miêdzyzak³adowa Org. Zw. NSZZ

Pracowników Przemys³u Wi¹¿¹cych

PRACOWNIK FIZYCZNY
(koszenie traw)

w Strzelcach Op., KATARZYNA
OLSCHOWKA - Stowarzyszenie

R o z wó j i Go s p o d a r k a , R OMAN

JAWNIAK - Cech Rzemielników i

Przedsiêbiorców, PIOTR PYKA Jemielnica,

TA D E U S Z

KAUCH - Urz¹d Miejski Ujazd,
RÓ¯A NIZIO£ - Urz¹d Miejski Le-

nica, DANUTA

SZYMANOW-

- umiejêtnoæ obchodzenia siê kos¹
KLUCZ

ROBOTNIK
GOSPODARCZY;
MAGAZYNIER

ZAWADZKIE

SPECJALISTA

- wykszta³cenie min. rednie;

DS. OBS£UGI KLIENTA

ZAWADZKIE

SPECJALISTA

GOSTYNIN

DS. WSPÓ£PRACY

SPRZEDAWCA

KRZYSZTOF LASKI - Urz¹d Mia-

CZUPRYÑSKI - Urz¹d Gminy Izbic-

- wykszta³cenie rednie lub wy¿sze;

- obs³uga komputera
STRZELCE OP.,

- wykszta³cenie rednie

IZBICKO
SPRZEDAWCA;
MASARZ

KOLONOWSKIE

STOLARZ

ZAWADZKIE

SZWACZKI

STRZELCE OP.

LUSARZ-SPAWACZ

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe;
- spawanie MIG MAG

TAPICER SAM.

STRZELCE OP.

TOKARZ,
LUSARZ-SPAWACZ

JEMIELNICA

TRAKTORZYSTA

STRZELCE OP.

SKA - Urz¹d Miejski Zawadzkie,

sta i Gminy Kolonowskie, JERZY

- bieg³a znajomoæ j.angielskiego

- bieg³a znajomoæ j.niemieckiego;

Z ZAGRANIC¥

Materia³ów Bud. przy Góra¿d¿e

Cement S.A, JÓZEF BOCIAN -

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego

- rysunek techniczny;
- znajomoæ j.niemieckiego

Oto jej sk³ad:

ko.

- wykszta³cenie kierunkowe

PIELÊGNIARKI,

w Strzelcach Opolskich wybierze

Gmina

- wy¿sze kierunkowe

- aktualna ks. sanepidowska

W gminie Izbicko zarejestrowa-

Dzi mo¿emy podaæ jej sk³ad, z

kim wynosz¹ ponad 2,85 mln z³, z tego na inwestycje - ponad 1,7 mln z³.

STANOWISKO

robotnych nie przekracza 300 osób.

dencji.

Przewidziane na ten rok nak³ady finansowe na drogi w powiecie strzelec-

tel. 462 18 10

iloæ ogó³em zarejestrowanych bez-

wydatków Funduszu Pracy w 2004

w Staniszczach

47-100 Strzelce Opolskie

do zasi³ku w koñcu I pó³rocza mia³o

sta³o na 9 sierpnia br. G³ównymi te-

- most

ul. Gogoliñska 2 a,

wanych na jej ternie 496 bezrobotnych, z czego 271 to kobiety. Prawo

(2 osoby)

