
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:

DORADCA KLIENTA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
  �rednie
- min. rok do�wiadczenia

PRACOWNIK OLSZOWA - wykszta³cenie min.
ADMINISTRACYJNY   �rednie

- b. dobra obs³uga komp.
- mile widziane do�wiad.

SPECJALISTA DS. STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
KSIÊGOWO   lub wy¿sze
-KADROWYCH - do�wiadczenie

- obs³uga komputera
KONSULTANT DS. WOJ. OPOLSKIE
OBS£UGI KLIENTA ORAZ �L¥SKIE - wykszta³cenie �rednie
KONSULTANT DS. STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
OBS£UGI KLIENTA - obs³uga komputera
DYSPOZYTOR PIOTRÓWKA - wykszta³cenie wy¿sze
- KIEROWCA - bieg³a znajomo�æ

  jêzyka niemieckiego
PRZEDSTAWICIEL CA£A POLSKA - do�wiadczenie
HANDLOWY - prawo jazdy kat.B
SPRZEDAWCA JEMIELNICA LUB
W SKLEPIE MIÊSNYM  STRZELCE OP.
BARMAN/BARMANKA KALINÓW
KELNER �
SPRZEDAWCA LODÓW ZAWADZKIE - do�wiadczenie
KUCHARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
- KUCHARKA    �rednie

- do�wiadczenie
MASARZ STANISZCZE
(PRACOWNIK WLK. - do�wiadczenie
MASARNI)
OPERATOR KOPARKI STRZELCE OP. - do�wiadczenie
KIEROWCA C+E, TRANSPORT - wykszt. zawodowe
KIEROWCA CI¥GNIKA KRAJOWY
SIOD£OWEGO   I MIÊDZYN.
KIEROWCA C + E TRANS.

KRAJOWY - do�wiadczenie
KIEROWCA C + E TRANSPORT

MIÊDZYNAROD. - do�wiadczenie
MONTER PRACA W KRAJU - wykszta³cenie min.
RUSZTOWAÑ I ZAGRANIC¥   zawodowe

- mile widziane prawo
  jazdy
  kat.B lub C

BRUKARZ WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
ELEKTRYK ZAWADZKIE - wykszt. min. zawodowe

- uprawnienia
ELEKTROMECHANIK KOLONOWSKIE - wykszta³cenie min.

  zawodowe kierunkowe
- do�wiadczenie

OPERATOR CNC STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
  kierunkowe
- mile widziane do�wiad.

MAGAZYNIER STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
- mile widziane prawo
 jazdy
  kat.C oraz wózek
  wid³owy
- obs³uga komputera

PRAC. PRODUKCJI STRZELCE OP.
ROBOTNIK LE�NY OLSZOWA, - mile widziane do�wiad.

KLUCZ,
ZIMNA WÓDKA

SZEWC 1/2 ETATU ZAWADZKIE - mile widziane wykszt.
  kierunkowe
- mo¿liwo�æ przyuczenia

FRYZJER/FRYZJERKA
1/2 ETATU STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe
OPERATOR WÓZKA
WID£OWEGO OLSZOWA GIE£DA PRACY W PUP

26-27 LIPIEC
prosimy o wcze�niejszy
kontakt telefoniczny
z PUP w celu wpisania
siê na listê

Liczba bezrobotnych zarejestrowa-
nych w Powiatowym Urzêdzie Pracy w
Strzelcach Opolskich na koniec czerw-
ca br. wynosi³a 2391 osób i w porówna-
niu do czerwca 2009 roku jest wy¿sza o
27 osób. Tylko 12.8% zarejestrowanych
bezrobotnych posiada prawo do zasi³-
ku. Stopa bezrobocia wynios³a 10.6% i
jest prawie 2% ni¿sza ni¿ �rednia w wo-
jewództwie opolskim. Obserwuje siê te¿
wzrost liczby podjêæ pracy, a tym sa-
mym równie¿ spadek liczby zarejestro-
wanych bezrobotnych.

Du¿y wp³yw na wielko�æ bezrobo-
cia maj¹ nak³ady z Funduszu Pracy oraz
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
przeznaczone na aktywizacjê osób bez-
robotnych. Pozyskane �rodki przekra-
czaj¹ o prawie milion z³otych wydatki
poniesione na ten cel w 2009 roku i
wynosz¹ 6,5 mln z³otych.

�rodki te s¹ przeznaczane na sta¿e
- 2,28 mln z³otych, na dotacje dla roz-
poczynaj¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹
1,6 mln, na szkolenia 1 mln, refundacje

Bezrobocie ni¿sze ni¿ w województwie,
ale sytuacja nie³atwa

wyposa¿enia miejsc pracy 870 tys. z³,
roboty publiczne 480 tys. Wydawaæ siê
mo¿e, ¿e s¹ to bardzo du¿e �rodki, jed-
nak¿e w stosunku do potrzeb s¹ one
nadal niewystarczaj¹ce, choæ z ró¿nych
form wsparcia skorzysta³y w I pó³roczu
1084 osoby..
Bardzo du¿e jest zainteresowanie m³o-
dych ludzi odbywaniem sta¿u zawodo-
wego. Niestety dostêp do sta¿y jest w
obecnej chwili bardzo utrudniony, gdy¿
urz¹d wymaga od pracodawcy gwarancji
zatrudnienia osoby bezrobotnej po za-
koñczonym sta¿u. Nie zawsze praco-
dawcy decyduj¹ siê na takie przyrzecze-
nie, a sfera bud¿etowa wrêcz takich gwa-
rancji nie mo¿e daæ, gdy¿ obowi¹zuje j¹
konkursowy nabór na nowe miejsca pra-
cy.

Urz¹d pracy pozyskuj¹c �rodki Fun-
duszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i
Polityki Spo³ecznej te¿ realizuje okre-
�lone we wniosku zadania i pod gro�b¹
zwrotu �rodków musi uzyskaæ takie
wska�niki, jakie by³y za³o¿one w pro-

jekcie. Czêsto pracownicy PUP spoty-
kaj¹ siê z zarzutem, ¿e jednych kieruj¹
na szkolenia a innych nie, jedni mog¹
skorzystaæ ze sta¿y a inni maj¹ do nich
dostêp utrudniony.
W obecnej chwili realizujemy projekt
pn �Aktywni 45+� i wrêcz poszu-
kujemy osób powy¿ej 45 roku ¿ycia,
którzy s¹ zainteresowani szkole-
niami lub pracodawców, którym sfi-
nansujemy wyposa¿enie stanowiska
pracy dla osoby powy¿ej 45 roku ¿ycia.
Pozyskuj¹c pieni¹dze dla okre�lonej gru-
py osób � �rodki mo¿emy wydawaæ tyl-
ko na nie.

Sytuacja na strzeleckim rynku pra-
cy nie jest ³atwa. Pracodawcy poszu-
kuj¹ najczê�ciej fachowców, osób z do-
�wiadczeniem i m³odzi ludzie dopiero co
po ukoñczeniu szko³y nie spe³niaj¹ tych
oczekiwañ. Sta¿e umo¿liwiaj¹ nabycie
nowych umiejêtno�ci i do�wiadczenia,
ale �rodki Funduszu Pracy te¿ s¹ ograni-
czone.

Norbert Jaskó³a

PUBLICZNE
UZUPE£NIAJ¥CE

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE

NA PODBUDOWIE ZASADNICZEJ SZKO£Y ZAWODOWEJ
PRZY ZESPOLE SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH

W STRZELCACH OPOLSKICH

Dokumenty w sprawie przyjêcia nale¿y sk³adaæ w sekretariacie
w terminie od 5 lipca do 13 sierpnia.

- �wiadectwo ukoñczenia zasadniczej szko³y zawodowej,
- podanie o przyjêcie,
- dwie fotografie,
Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê w systemie zaocznym �w sobotê � niedzielê 2-
3 razy w miesi¹cu.

ZESPÓ£  SZKÓ£  OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH
UL. KRAKOWSKA 38, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

TEL./FAX. (0-77) 461-22-25
EMAIL: zsostrzelce@o2.pl

WWW: http://lostrzelce.wodip.opole.pl

Program:

10 lipca � sobota � Park Miejski
16:00 czê�æ oficjalna
16:30 � 18:00 czê�æ artystyczna, wyst¹pi¹:
- orkiestra dêta z Kotulina
- zespó³ �piewaczy Frohsinn z Ujazdu
- Simon Bieniek, Natalia Wilczek, Krzysztof Macioszek, Kinga �mia³ek
- grupa m³odzie¿owa � Jugengruppe z Jaryszowa
18:00 � grupa muzyczna Music Box z £ubniany
19:00 wystêp zespo³u Metrum z Siemianowic �l¹skich
20:00 � 1:00 zabawa taneczna z zespo³em Music Box

11 lipca � niedziela � Park Miejski
15:00 � 17:00 program dla dzieci: Bajkowa podró¿ przez �wiat ba�ni i
czarów. W programie m.in.: znane przeboje dzieciêce, iluzjonista, clown,
konkursy z nagrodami
17:00 � 17:30 wystêpy:
- tanecznych z O�rodka Kultury � Cuxy, Hexy
- zespo³u �piewaczego Frohsinn z Ujazdu
17:30 � 18:00 czê�æ oficjalna:
- wyst¹pienie burmistrza Tadeusza Kaucha i zaproszonych go�ci
18:00 spotkanie z ballad¹ � My z Kopyd³owa � program kabaretowy
19:30 � 21:30 koncert i zabawa z zespo³em Contex
21:30 koncert � Ivan Komarenko
22:30 � 1:00 zabawa taneczna Cd. � zespó³ Contex

Dodatkowe atrakcje:
19:00 � 21:00 wzlot balonem na uwiêzi
Wspomnieñ czar � wystawa starych pocztówek i fotografii Ujazd
15:00 � 20:00 warsztaty czerpania papieru
15:00 � 20:00 sp³yw kajakowy K³odnic¹

- przeja¿d¿ki bryczk¹ - weso³e miasteczko
Organizator:

Burmistrz Ujazdu, Rada Miejska, M-G O�rodek Kultury, TSKN Ujazd

Le�nicki O�rodek Kultury i Re-
kreacji przygotowa³ bogat¹ wakacyjn¹
ofertê zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y. Od
poniedzia³ku do pi¹tku skorzystaæ
mo¿na z zajêæ szachowych (10.00-
12.00, sale klubowe LOKiR), tenisa
sto³owego (12.00-14.00 aula w Le�ni-
cy), bilarda (14.00-16.00 sale klubo-
we LOKiR). Od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godz. 10.00-18.00 czynna bê-
dzie biblioteka i kawiarenka interne-
towa. Codziennie w godzinach 10.00-
18.00 zapraszamy na k¹pielisko miej-
skie i do kawiarenki (ul. Porêbska,
Le�nica).

Grupa m³odsza ma¿oretek bêdzie
mieæ treningi w poniedzia³ki w godzi-
nach 15.00-17.00, a  grupa starsza w
�rody 15.00-17.00 (hala sportowa w
Le�nicy). Próby dzieciêcego zespo³u
taneczno-wokalnego Marlenki odby-
waæ siê bêd¹ we wtorek i w
godz.16.00-18.00 w sali konferencyj-
nej LOKiRu. M³odzie¿owa grupa ta-
neczna Entropia spotykaæ siê bêdzie
w �rody i czwartki w godz.17.00-
19.00 (sala fitness przy hali sporto-
wej w Le�nicy). Wszystkich, którzy
chc¹ pograæ w pi³kê halow¹ zaprasza-
my w ka¿dy pi¹tek w godz. 16.00-
18.00 na halê sportow¹ w Le�nicy. Gry
i zabawy dla dzieci i m³odzie¿y, tele-
wizja, karaoke, filmy � to wszystko
odbywaæ siê bêdzie w Domu Spotkañ
DFK w Le�nicy, ul. Powstañców �l.
1 w pi¹tki i soboty 16.00-20.00 oraz
niedziele 14.00-18.00.
LOKiR przygotowa³ równie¿ dwie
nowo�ci. Zajêcia Break Dance odby-
waæ siê bêd¹ w �rody w godz. 17.00-
18.30 na auli w Le�nicy. Natomiast
wszystkich, którzy chc¹ siê nauczyæ
karate zapraszamy we wtorki i
czwartki w godz. 17.00-18.30 na halê
sportow¹ w Le�nicy. Udzia³ w zajê-
ciach jest bezp³atny!

14 lipca (�roda) w auli w Le�nicy
bêdzie mo¿na o godzinie 14.00 zoba-
czyæ teatrzyk pod tytu³em �Rubino-
wy ksi¹¿ê�. 21 lipca (�roda) o godz.
10.00 ten sam teatrzyk bêd¹ mog³y
zobaczyæ dzieci w klubie w Zalesiu
�l¹skim. Równie¿ 21 lipca zobaczyæ
bêdzie mo¿na o godz. 12.00 w klubie
w Dolnej teatrzyk �Cudowna lampa
Alladyna�, a o 14.00 przedstawienie
pt. �Trzy �winki� w klubie w £¹kach
Kozielskich. Wstêp na wszystkie te-
atrzyki jest bezp³atny!

UJ

W wakacje
nie grozi nuda

Zapraszamy na
DNI  ZIEMI   UJAZDOWSKIEJ

Starosta Strzelecki informuje, ¿e w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy
Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, na tablicy og³oszeñ wywieszono
wykaz nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa przeznaczonych do sprzeda¿y.

INFORMACJA


