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dok. ze str. 1

O¿ywienie gospodarcze widaæ...
za granicami powiatu

pracy latem mamy sporo, ale tylko
dwie oferty zatrudnienia  w Kauflandzie i Coroplacie. Tym bardziej to
zdumiewaj¹ce, ¿e wszyscy pracodawcy narzekaj¹ na brak r¹k do pracy, a
iloæ zg³aszanych do Powiatowego
Urzêdu Pracy w Strzelcach Op. ofert
zatrudnienia ronie.
- Firmy budowlane tak¿e?
- Oczywicie. Mamy oferty dla fachowców: murarzy, cieli, zbrojarzy.
I nie s¹ to oferty za 900 z³otych, ale
za 1800 na rêkê i wiêcej. A ludzi do
pracy  brak. Z drugiej strony  w
naszych rejestrach figuruj¹ osoby o
takim w³anie wykszta³ceniu, ale firmy budowlane nie chc¹ ich zatrudniaæ.
Okazuje siê, ¿e te osoby zd¹¿y³y ju¿
popracowaæ w kilku miejscach, ale nie
pozostawi³y po sobie dobrego wra-

¿enia. Ta nienajlepsza opinia rozchodzi siê pomiêdzy pracodawcami: nasze rodowisko budowlañców nie jest
zbyt du¿e; wszyscy siê znaj¹ i zaczynaj¹ wspó³pracowaæ. Ale te¿...
podbieraj¹ sobie pracowników, kusz¹c
lepszymi zarobkami. Podobne zjawisko obserwujemy w bran¿y metalowej. Firmy powsta³e na terenie dawnej huty w Zawadzkiem nie s¹ konkurencyjne. Coraz czêciej ludziom
stamt¹d op³aca siê doje¿d¿aæ do pracy, i to nawet doæ daleko, jak np. do
gliwickiego Bumaru, bo tam mo¿na
zarobiæ wiêcej. Tak¿e niedawno powsta³a w Zawadzkiem firma TNS oferuje znacznie wy¿sze p³ace: dla specjalisty w bran¿y powy¿ej 2000 z³otych na rêkê. I nie tylko spawacze (od
których oczekuje siê perfekcjonizmu:
spaw ma byæ niewidoczny) mog¹ dobrze zarobiæ, ale te¿ obs³uga maszyn
sterowanych numerycznie. Coraz czêciej ich obs³ug¹ zajmuj¹ siê programici, informatycy; komputerowcy
przenosz¹ siê z biur na bezporedni¹
produkcjê, gdzie proponuje siê im
stawki rzêdu kilku tysiêcy z³otych. I
to nie jest nic dziwnego: w koñcu przecie¿ obs³uguj¹ maszyny kosztuj¹ce
kilkaset tysiêcy euro.
- A wiêc i w naszym powiecie wreszcie widaæ o¿ywienie gospodarcze, o
którym tak du¿o siê mówi np. w telewizji?

- Rzeczywicie widaæ, ale nieco inaczej, ni¿ pani myli. Widaæ, ¿e gospodarka rozwija siê... w ociennych województwach, bo ci, którzy dot¹d figurowali w naszych rejestrach bezrobotnych coraz czêciej zg³aszaj¹ nam
podjêcie pracy we Wroc³awiu, w Gliwicach, Katowicach, lub za granic¹: w
Irlandii, Wlk. Brytanii i Holandii. U
nas nie ma wielkich inwestycji, nie
zaczynaj¹ funkcjonowaæ nowe du¿e
firmy. Firmy, owszem, powstaj¹, ale
nie zatrudniaj¹ zbyt wielu pracowników, a poza tym nie potrafi¹ im zap³aciæ tyle, by zg³aszali siê chêtni.
Dzisiejsza najni¿sza p³aca  936 z³otych brutto  nikogo ju¿ nie skusi poza
tymi, którzy nie maj¹ innego wyjcia.
Zasi³ek dla bezrobotnych wynosi w
tej chwili 538 z³ brutto, ma do niego
prawo tylko 8% sporód zarejestrowanych w naszym PUP, a ci, którzy
musz¹ utrzymaæ rodzinê  szukaj¹
wy¿szego wynagrodzenia, najczêciej
za granic¹. To w³anie wysokoæ pensji stanowi g³ówny motyw wyjazdów,
a pracodawcy, dostosowuj¹c siê do
oczekiwañ - coraz czêciej podnosz¹
pensje. Najni¿sze wynagrodzenie oferuj¹ w okresie próbnym, potem 
szybko p³aca ronie. Nawet najni¿ej
dotychczas p³ac¹ce firmy oferuj¹ w
tej chwili 1150 z³otych brutto p³acy
podstawowej, do której dochodz¹ dodatki i premie.

Spotkanie na ³onie natury
19. czerwca ko³o PZEiR w Kolonowskiem zorganizowa³o piknik na
³onie natury w krasiejowskim gospodarstwie agroturystycznym Stary
M³yn u pañstwa Drzyma³ów. Panie
upiek³y ciasta, natomiast g³ówn¹
atrakcj¹ by³o pieczenie kie³basek oraz
chleba z przysmakiem Pani Ani.
Gospodarstwo agroturystyczne
Stary M³yn od Staniszcz Ma³ych oddziela jedynie rzeka Mylinka, nieopodal uchodz¹ca do Ma³ej Panwi. Z
pozosta³ych stron gospodarstwo otaczaj¹ lasy. W sk³ad inwentarza
wchodz¹ m.in.: dziki, owce, kucyk
oraz koñ rasy l¹skiej. Gospodarze
zajmuj¹ siê równie¿ hodowl¹ ryb. Do
atrakcji zaliczyæ mo¿na m.in.: sposobnoæ rozpalania ogniska czy grilla,
tudzie¿ organizowania ró¿nego rodzaju imprez na wie¿ym powietrzu b¹d
w altance nad stawami. Bogactwo natury w tych terenach podziwiaæ zatem mogli i z niego korzystaæ cz³onkowie naszego Zwi¹zku. Do udzia³u
w pikniku zaproszono równie¿
przedstawicieli s¹siedniego Ko³a
Zwi¹zku  z Zawadzkiego. Swoj¹
obecnoci¹ uwietnili równie¿ impre-

zê gocie z Zarz¹du Rejonowego w
Strzelcach Opolskich, w tym, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Rejonowego 
Pan W³adys³aw Haber. Takie spotkania pozwalaj¹ emerytom oderwaæ
siê od codziennych problemów,
zw³aszcza zdrowotnych oraz s³u¿¹

integracji spo³ecznej cz³onków. Pogoda dopisa³a i emeryci w wietnych nastrojach rozpoczêli tegoroczne lato
planuj¹c ju¿ kolejne spotkania. Emeryci po raz kolejny pokazali, ¿e mo¿na aktywnie spêdzaæ wolny czas.
K. Kozio³ek

Oferta dla przedsiêbiorczych
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w - nabycie umiejêtnoci spo³ecznych (komunikowania siê, wywierania wp³ywu, skutecznego delegowania zadañ podw³adnym, kszta³towania relacji
dwudniowym szkoleniu na temat Zainterpersonalnych, rozwi¹zywania konfliktów, asertywnoci, motyworz¹dzania sprzeda¿¹ na rynkach krawania, dyscyplinowania i oceny pracowników) niezbêdnych w zarz¹dzajowych i zagranicznych, które odbêniu,
dzie siê w dniach 23-24 lipca 2007 r. o
godzinie 9:00 w Hotelu Festival miesz- - zrozumienie znaczenia efektywnej komunikacji w procesie negocjacji,
cz¹cym siê przy ulicy Oleskiej 86 w - zdobycie umiejêtnoci zarz¹dzania czasem.
Opolu. Jest to kolejne szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie ProNa szkolenie mo¿na siê zarejestrowaæ pod adresem:
mocja Przedsiêbiorczoci w ramach
projektu Wsparcie rozwoju polskie- http://www.polskieksport.pl/szkolenia_form.php?blockid=541&t_stateid=9
go eksportu.
Serdecznie zapraszam!
Szkolenie pozwoli uczestnikowi na:
Z powa¿aniem,
- zapoznanie siê ze specyfik¹ anaKoordynator Projektu - Wsparcie rozwoju polskiego eksportu
lizowania i planowania sprzedaTomasz Kosowski
¿y,
Stowarzyszenie Promocja Przedsiêbiorczoci
- poznanie zasad budowania zespoUl. Damrota 4
³u handlowego,
45-064 Opole
- poznanie zasad budowania lojalTel. 077 456 56 00, E-mail: t.kosowski@rif.opole.pl
noci klienta,

OFERTY PRACY

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

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

DORADCA - KONSULTANT KOLONOWSKIE - rednie
+ TEREN
- mile widziana znajomoæ
j. ang. i niem.
- prawo jazdy kat.B
BIURO OBS£UGI
STRZELCE OP. - rednie
ABONENTA
- znajomoæ komputera
BIURO OBS£UGI
STRZELCE OP. - rednie informatyczne
ABONENTA
- znajomoæ komputera
KIEROWNIK REJONU
WOJEWÓDZTWO - min. rednie
OPOLSKIE
- prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OP. - min. rednie
- obs³uga komputera
KSIÊGOWA
STRZELCE OP. - min. rednie
- mile widziane
prawo jazdy kat. B
- znajomoæ programu
p³atnik
- ksi¹¿ka przychodów
rozchodów
TECHNIK FARMACJI
ZAWADZKIE
- kierunkowe
SPECJALISTA
WOJ. OPOLSKIE - min. rednie techniczne
BEZPIECZEÑSTWA
WOJ. L¥SKIE - prawo jazdy kat. B
I HIGIENY PRACY
- obs³uga komputera
PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OP. - wy¿sze
- bieg³a znajomoæ jêzyka
angielskiego
SPEDYTOR - KIEROWNIK
JARYSZÓW
- rednie
PRACOWNIK DZIA£U
ROZMIERZ
- rednie
LOGISTYKI
 OPIEKUN MAGAZYNU
DORADCA KLIENTA
STRZELCE OP. - min. rednie
OBS£. KRED. GOT.
- dowiadczenie w handlu
- obs³uga komputera
- prawo jazdy kat. B
KIEROWCA KAT. C
WOJ. OPOLSKIE KIEROWCA KAT. C
STRZELCE
+ OKOLICE
KIEROWCA KAT. C
OPOLSZCZYZNA, - zawodowe
DOLNY L¥SK, - mile widziane wiadectwo
GÓRNY L¥SK
kwalifikacji
KIEROWCA KAT. C+E
TRANSPORT
- dowiad. w zawodzie
MIÊDZYNAROD. - mile widziane ADR
KIEROWCA KAT. C+E
TRANSP. KRAJ. KIEROWCA AUTOKARU
TRANSP. KRAJ. - badania na przewóz osób
I MIÊDZYNAROD. za granicê
BARMANKA, BUFETOWA
SUCHA
- dyspozycyjnoæ
KELNER, BUFETOWA
STRZELCE OP. - min. zawodowe
- znajomoæ j. niemieckiego
w stopniu podstawowym
POMOCNIK KUCHARZ
GÓRA W. ANNY - mile widziane zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany
PRZEDST. HANDLOWY
STRZELCE OP. - rednie
TEREN
- prawo jazdy kat. B
W OBR. 100KM
SPRZEDAWCA
STRZELCE OP. - zawodowe
- mile widziana ksi¹¿eczka
zdrowia
SPRZEDAWCA
STRZELCE OP. SPRZED. 1/2 ETATU
TARGOWISKO
MIEJSKIE
STRZELCE OP.
ZAWADZKIE
KIEROWNIK SKLEPU
STRZELCE OP. - min. rednie
- sta¿ pacy mile widziany
SPRZEDAWCA
STRZELCE OP. - rednie
- sta¿ pracy mile widziany
MALARZ - LAKIERNIK
STRZELCE OP. - zawodowe
- do przyuczenia
PRACOWNIK PRZY
OBRÓBCE SZK£A
¯ÊDOWICE
SUWNICOWY
ZAWADZKIE
- min. zawodowe
- umiejêtnoci w zawodzie
- uprawnienia suwnicowego
MONTER KABIN
SANITARNYCH
KOLONOWSKIE - rednie techniczne
PRACOW. PRODUKCJI
STRZELCE OP. - praca na okres wakacji
LUSARZ
ZAWADZKIE
- min. rednie
- umiejêtnoci w zawodzie
LUSARZ
STRZELCE OP. - min. zawodowe
PRACOWNIK OCHRONY
ZAWADZKIE,
STRZELCE OP. - niekaralnoæ
MURARZ  POMOCNIK
WG ZLECEÑ
- zawodowe
MURARZA
MALARZ BUDOWLANY
WG ZLECEÑ
- dowiadczenie

Panu Burmistrzowi
Hubertowi Kurza³owi
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu mierci
OJCA
sk³adaj¹
dyrekcja i pracownicy
Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Lenicy

