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Pierwsze w tym roku posiedze-
nie strzeleckiej Powiatowej Rady Za-
trudnienia mia³o miejsce 26 marca.
Pozytywnie zaopiniowano na nim 5
programów przeciwdzia³ania bezro-
bociu i ³agodzeniu jego skutków na
terenie powiatu, zaproponowanych
przez PUP.

Pierwszy z nich to �Punkt Ob-
s³ugi Rolnika w ka¿dej gminie�,
realizowany przy wspó³udziale
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, PUP oraz urzêdów
miejskich i gmin powiatu. Uczestni-
czyæ w nim bêdzie 15 m³odych osób
(18 � 24 lat), które przeszkolone zo-
stan¹ w taki sposób, by s³u¿yæ po-
moc¹ rolnikom w wype³nianiu wnio-
sków o refundacjê z funduszy przed-
akcesyjnych. Po przeszkoleniu zo-
stan¹ skierowane do pracy � w ra-
mach robót interwencyjnych � do
gmin powiatu strzeleckiego.

Kolejne trzy programy skierowa-
ne s¹ do osób trwale bezrobotnych.
Maj¹ im przynie�æ zwiêkszenie szans
na podjêcie pracy, a czasowe przy-
najmniej zatrudnienie wp³ynie pozy-
tywnie na psychiczne nastawienie
tych osób, a tak¿e czê�ciow¹ choæby
poprawê warunków materialnych i
bytowych.

Programem �Moja gmina�
(partnerami s¹ urzêdy miast i gmin:
Zawadzkie, Kolonowskie, Le�nica,
Ujazd, Jemielnica i Izbicko) zostanie
objêtych 12 osób d³ugotrwale bezro-
botnych, a równocze�nie podopiecz-
nych OPS i PUP. Bêd¹ oni wykony-
waæ na rzecz gmin proste prace reno-
wacyjne i porz¹dkowe. Podobny
charakter ma program �Piêkne oto-
czenie�, w ramach którego 25 osób
pracowaæ bêdzie przy oczyszczaniu,
renowacji i modernizacji obiektów

Rady zatrudnienia to spo³eczne organy doradcze i opiniuj¹ce dla powia-
towych i ponadpowiatowych samorz¹dów terytorialnych. Do ich zadañ
nale¿y równie¿ kreowanie kierunków rozwoju lokalnych rynków pracy.
Funkcjonuj¹ od roku 1995, powo³ane ustaw¹ o przeciwdzia³aniu bezro-
bociu, a ich kadencja trwa 4 lata. Ich cz³onków wskazuj¹ terenowe orga-
nizacje: zwi¹zkowe, pracodawców, rolników i jednostki samorz¹du tery-
torialnego.

�Tak� dla programów
przeciwdzia³ania bezrobociu

zieleni na terenie gmin, O�rodków
Pomocy Spo³ecznej i Domów Pomo-
cy Spo³ecznej powiatu.

Z kolei aktywizacja zawodowa
bezrobotnych po 45 roku ¿ycia, za-
gro¿onych wykluczeniem spo³ecz-
nym, a jednocze�nie klientów OPS i
PUP to cel programu �Przyjazne �ro-
dowisko II�. Program ma obj¹æ 30
osób wyselekcjonowanych z grupy
ryzyka do zajêæ warsztatowych ak-
tywnego poszukiwania pracy. Praco-
dawcom zatrudniaj¹cym uczestników
warsztatów na okres 12 miesiêcy re-
funduje siê czê�æ wynagrodzenia oraz
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
na podstawie skierowania z urzêdu
pracy oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi procedurami. Po co najmniej 6-
miesiêcznej niesubsydiowanej konty-
nuacji zatrudnienia, pod warunkiem
podpisania umowy na czas nieokre-
�lony, pracodawcom przyznaje siê
jednorazow¹ refundacjê wynagrodze-
nia.

Udzielenie pomocy w tworzeniu
nowych miejsc pracy poprzez wspie-
ranie samozatrudnienia bezrobotnych
to g³ówny cel programu pn. �Nowe
miejsca pracy�. Partnerami bêd¹:
pracodawcy, organizuj¹cy dodatkowe
miejsca pracy dla bezrobotnych skie-
rowanych na te miejsca, pracownicy
w okresie wypowiedzenia, zwalniani
z przyczyn dotycz¹cych zak³adu
pracy, Opolski Regionalny Fundusz
Porêczeñ Kredytowych, wspieraj¹cy
rozwój ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw na terenie ca³ego woj. opol-
skiego poprzez u³atwienie im dostê-
pu do finansowania d³u¿nego oraz jed-
nostki szkol¹ce, które w ramach kur-
su przygotuj¹ zainteresowane osoby
bezrobotne do praktycznego rozpo-
czêcia dzia³alno�ci gospodarczej oraz

zapoznaj¹ je z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami. Efektem programu ma byæ
utworzenie 12 nowych miejsc prac,
umo¿liwienie bezrobotnym samoza-
trudnienia poprzez podjêcie dzia³al-
no�ci gospodarczej, promowanie roz-
woju ma³ych firm.

W pozosta³ej czê�ci posiedzenia,
na które zosta³ zaproszony prezes
zarz¹du Walcowni Rur Andrzej w Za-
wadzkiem Adam Nieboj kierownik
Powiatowego Urzêdu Pracy N Jaskó-
³a przedstawi³ informacjê o progra-
mie �Hutnik II�, bêd¹cego kontynu-
acj¹ lokalnego programu �Hutnik�, re-
alizowanego od maja 2003 roku. G³ów-
nym jego celem jest zmniejszenie bez-
robocia w�ród pracowników zwol-
nionych z Huty �Andrzej� S.A. w
Zawadzkiem Powiatowa Rada Za-
trudnienia, maj¹c na uwadze ³agodze-
nie skutków bezrobocia, pozytyw-
nie zaopiniowa³a plan wydatków
�rodków Funduszu Pracy na realiza-
cjê aktywnych programów przeciw-
dzia³ania bezrobociu oraz przygoto-
wanie zawodowe m³odocianych pra-
cowników.

W 2004 roku przeznaczone zo-
stanie:  41000 z³ na szkolenia; 87000
z³. na prace interwencyjne; 142000
z³. na roboty publiczne; 50000 z³. na
po¿yczki; 61000 z³ na  aktywizacjê
zawodow¹ absolwentów; 215300 z³
na sta¿e; 83000 z³ - program specjal-
ny; m³odociani 700000 z³.

Programy przeciwdzia³ania
bezrobociu ogó³em obejm¹ 220 osób
bezrobotnych, z tego 21 osób skie-
rowane zostanie na szkolenia, 37
osób na prace interwencyjne, 30
osób na roboty publiczne, 75 osób -
sta¿e, 25 osób na aktywizacjê za-
wodow¹ absolwentów oraz 30 osób
zostanie objête programem spe-
cjalnym.

Pozytywnie zaopiniowany
przez PRZ zosta³ plan wydatków
�rodków PFRON w 2004 roku w
zakresie rehabilitacji zawodowej, któ-
ry obejmuje zobowi¹zania dotycz¹-
ce zwrotu kosztów wynagrodzeñ
osób niepe³nosprawnych i sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne, finansowa-
nie kosztów szkolenia osób niepe³-
nosprawnych oraz po¿yczki na roz-
poczêcie dzia³alno�ci gospodarczej
lub rolniczej.

Opr. J. Sz³apa

Blask nowej glazury

W 2001 roku Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna oraz Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzel-
cach Op. znalaz³y now¹ siedzibê w
starym i dawno nieremontowanym
budynku przy ul. B. Chrobrego 5.

Wprawdzie wszystkie pomiesz-
czenia zosta³y pomalowane, ale sani-
tariaty znajduj¹ce siê w budynku wcale
nie wygl¹da³y zachêcaj¹co, ma³ych
podopiecznych wrêcz straszy³y.
Wreszcie, zarówno w Poradni, jak i w
Centrum Pomocy Rodzinie, nadszed³
czas na remont! I to generalny.

Ca³kowity koszt inwestycji wy-
nosi³ 47.542 z³, z czego 27.500 z³ to
�rodki pochodz¹ce z 1% rezerwy ME-
NiS pozyskane przez organ prowa-
dz¹cy a pozosta³a czê�æ �rodków wy-
datkowana zosta³a z bud¿etu powia-
tu. Kompleksowo odnowiono
wszystkie ³azienki, w ka¿dej zrobio-
no toaletê dla osób niepe³nospraw-
nych, co jest szczególnie wa¿ne, zwa-
¿ywszy na to, ¿e obydwie instytucje
�wiadcz¹ us³ugi pomocowe m. in. dla
takich w³a�nie osób.

Nie by³o hucznego otwarcia, ale
na pewno i ci �mali klienci� /przy-
chodz¹cy do Poradni /  i ci �duzi klien-
ci� /korzystaj¹cy z us³ug PCPR/, bêd¹
zadowoleni z tej zmiany. Zreszt¹ wy-
starczy tylko popatrzeæ.

/ B.K.G., B.K. /

NAUCZYCIEL NIEZDROWICE - wykszta³cenie wy¿sze pedagogiczne
PRZEDSZKOLA

PRACOW. BIUROWY ¯ÊDOWICE - wykszta³. wy¿sze; - obs³uga komputera
DORADCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. �rednie;

PERSONALNY - bardzo dobra znajomo�æ j.ang.
  lub niem.; - obs³uga komp. i internetu

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - min.sanitarne
SPRZEDAWCA IZBICKO - wykszta³cenie zawodowe lub �rednie;

SPRZEDAWCA 3/4 etatu STRZELCE OP.
SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE - wykszta³cenie zawodowe;

- BARMAN - do�w. w handlu;
BARMANKA B£OTNICA

STRZELECKA
KELNERKA JEMIELNICA - wykszta³cenie zawodowe

PRACOWNIK OPOLE
RESTAURACJI

McDonald s
mgr FARMACJI STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze
PIELÊGNIARKA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie

SZWACZKI STRZELCE OP.
MONTER WI¥ZEK DYLAKI - wykszta³cenie zawodowe;

KRAPKOWICE - manualno�æ; - rozró¿nianie kolorów
IN¯.TECHNOLOGII ZAWADZKIE - wykszta³cenie wy¿sze

ODLEWNICTWA - sta¿ pracy
RATOWNIK MED. ZOZ STRZELCE - min. �rednie zawodowe

(4 osoby) OPOLSKIE   kier. ratownictwo medyczne
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie

MECH.-SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³. min. zawod. mechaniczne;
- znajomo�æ obs³ugi komputera;
  prawo jazdy kat.B

RZE�NIK UBOJOWY PIOTRÓWKA - wykszta³. zawod. rze¿nik-wêdliniarz;
- rok sta¿u pracy

POMOCNIK STOLARZA KOLONOWSKIE - wykszta³cenie min. zawodowe;
- gr.inwalidzka

MURARZ, BRUKARZ CA£Y KRAJ - wykszta³. zawod. - rok sta¿u pracy
MURARZ

POMOCNIK MURARZA WG. ZLECEÑ - wykszta³. zawod.; - sta¿ pracy
 MURARZ � 3 osoby LE�NICA - wykszta³. zawod. - rok sta¿u pracy
 MALARZ � 3 osoby
MALARZ-P£YTKARZ WG. ZLECEÑ - wykszta³cenie zawodowe

MURARZE WG. ZLECEÑ
TYNKARZE

P£YTKARZE
MALARZE-TAPECIARZE

BRUKARZ - 3 os. STRZELCE OP.
PILARZ OTMICE

KALINÓW
WYRÓB NAGROBKÓW NIEZDROWICE - kwalifikacje budowlane
(praca przy maszynach)

MAGAZYNIER CHECH£O - stopieñ niepe³nosprawno�ci
MAGAZ.-KIEROWCA KOLONOWSKIE - wykszta³cenie �rednie budowlane;

WOJ. OPOLSKIE - znajomo�æ obs³ugi komputera;
- prawo jazdy kat.B

KIEROWCA KAT.B WOJ.�L¥SKIE - wykszta³cenie �rednie
I OPOLSKIE - prawo jazdy kat.C mile widziane

KIEROW. KAT.C+E KRAJ - �w.kwalifikacji
KIEROW. KAT.C+E KRAJ,

TR. MIÊDZYNAR. - sta¿ pracy; - �w. kwalifikacji;
- mile widziane upr. na ADR;
- aktualne badania lekarskie

KIER. KAT.C+D+E WOJ. OPOLSKIE - prawo jazdy kat.C+D+E;
I �L¥SKIE - �wiadectwo kwalifikacji; - upr. ADR

KIER. kat. A+B+C+D+E DZIEWKOWICE - �w.kwalifikacji
(1/2 etatu)

KIER. CYSTERNY STRZELCE OP. - prawo jazdy kat.C+E; - upr.na ADR
- 5 lat sta¿u pracy

KIER. AUTOBUSU WG. ZLECEÑ
KIER. RUCHU TRASY - prawo jazdy kat.C+E

TO WAROWEGO MIÊDZYNAR. - �w.kwalifikacji
MECH.-KIER. C+E KRAJ - praktyka zawodowa; - kwalifikacje

MECH. POJAZDÓW ROZMIERZ - sta¿ pracy; - upr.spawacza
CIÊ¯AROWYCH   elektryczno-gazowego (niekoniecznie)

MISTRZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.zawodwe;
DZ. SERWISOWEGO

(sam. mech. sam.)
PRAC. TRANSPORTU KRAPKOWICE - wykszta³cenie min.zawodowe;

- upr. na wózki o napêdzie gazowym
LAKIERNIK SAM. STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe;

- ksi¹¿eczka zdrowia
LAKIERNIK SAM. STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe

PRACOWNIK BUD. WG. ZLECEÑ
OPERATOR WÊZ£A STRZELCE OP. - upr. na operatora wêz³a betoniarskiego

BETON.(2 osoby)
OPERAT. OBRABIAREK STRZELCE OP.
STEROW. NUMERYCZ.

OPERATOR HDS STRZELCE OP.
KOWAL MATRYCOWY ZAWADZKIE - wykszta³. zawod.; - upr. piecowego
ELEKTROTECHNIK KRAPKOWICE - wykszta³cenie wy¿sze mechaniczne

DEKARZ WG. ZLECEÑ - rok sta¿u pracy
POMOCNIK DEKARZA WG.ZLECEÑ
DEKARZ lub POMOC. WOJ.OPOLSKIE - wykszta³cenie zawodowe;

DEKARZA  I �L¥SKIE - prawo jazdy kat.B
CIE�LA WG. ZLECEÑ - do�wiadczenie w zawodzie

BLACHARZ-DEKARZ KRO�NICA - wykszta³. zawod.; - 3 lata sta¿u pracy
PIEKARZ (2 os.) UJAZD

MISTRZ SPAWANIA OPOLE - wykszta³cenie zawodowe
MISTRZ MONTA¯U

�LUSARZ OPOLE - do�w. w pracach monta¿owych
SPAWACZ OPOLE - upr. ponadpodstawowe

KIER. DOMU WYCIECZ. STRZELCE OP. - wykszta³. wy¿sze
- co najmniej rok sta¿u pracy

Z-CA KIEROW.
DOMU WYCIECZ. STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.�rednie hotelarskie

PRACOWNIK LE�NY STRZELCE OP.
(do sadzenia drzewek) OTMICE
PROWADZ¥CY GRUPÊ STRZELCE OP. - przyg. pedagogiczne, upr. terapeuty
TERAPEUTYCZN¥

PROWADZ¥CY
GRUPY WSPARCIA STRZELCE OP. - wykszt. wy¿sze psychol. lub pedagog.,

DLA OFIAR - 2-letnie do�w. w pracy z osobami
PRZEMOCY DOMOWEJ   dotkniêtymi przemoc¹,

Tak by³o...

...tak jest dzi�

� to motto tegorocznego �wiatowe-
go Dnia Zdrowia, który obchodzony
jest 7 kwietnia jako upamiêtnienie
daty powstania �wiatowej Organiza-
cji Zdrowia (WHO). Tematem �wia-
towego Dnia Zdrowia w 2004 roku
s¹ obra¿enia w ruchu drogowym i
sposoby zapobiegania im.
Pierwsz¹ osob¹ w historii zabit¹
przez samochód by³a mieszkanka
Londynu Bridget Driscoll, 44 letnia
matka dwójki dzieci. 17 stycznia
1886 roku zosta³a potr¹cona przez
samochód prowadzony przez m³o-
dego mê¿czyznê, który odbywa³
przeja¿d¿kê bêd¹cym jego dum¹ no-
wym pojazdem.
Ka¿dego dnia na drogach ca³ego �wia-
ta wypadkom ulega ok. 14.000 osób,
z czego ok. 3.000 umiera, a ok. 15.000
pozostaje niepe³nosprawnym do
koñca ¿ycia.
Je�li chodzi o sytuacjê w powiecie
strzeleckim - w 2003 roku odnoto-
wano 617 zdarzeñ, co oznacza wzrost
o 47% w stosunku do roku 2002!
Odnotowano 82 wypadki drogowe,
535 kolizji oraz 102 ofiary zabite i
ranne. W stosunku do roku 2002 licz-
ba wypadków i rannych wykazuje
tendencjê malej¹c¹, natomiast ilo�æ
kolizji i ofiar �miertelnych � rosn¹c¹.
Jak poinformowa³ nas st. asp. S³a-
womir Nowak p.o. Naczelnika Sek-

Bezpieczeñstwo
na drogach

to nie przypadek

c.d na str. 7


