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Rynek pracy siê kurczy?

dok. ze str. 1
zwy¿k¹, bo zwykle w miesi¹cach jesiennych wzrasta iloæ rejestruj¹cych
siê jako bezrobotne, m.in. zg³aszaj¹ siê
wówczas absolwenci szkó³, którzy
wakacje wykorzystali, jako osoby
ubezpieczone jeszcze ze szko³y, na
pracê sezonow¹. Jednak bior¹c pod
uwagê, ¿e w najlepszych miesi¹cach
w okresie koniunktury na rynku mielimy 200-220 ofert, to teraz mamy
ich nie wiêcej ni¿ 140. W tym oko³o
100 ofert to te same, które pojawia³y
siê wczeniej. Pracodawcy oferuj¹
najni¿sz¹ stawkê wynagrodzenia i
premiê. Zg³aszaj¹ siê chêtni, licz¹c, ze
premia bêdzie przyzwoita, ale w praktyce okazuje siê inaczej, wiêc z pracy
rezygnuj¹, a oferta trafia do nas ponownie.
- Macie zg³oszenia z najwiêkszych zak³adów na terenie powiatu, ¿e planowane s¹ wiêksze zwolnienia?
- Nie, natomiast dotar³a do nas informacja, ¿e np. Walcownia Rur w Zawadzkiem planuje d³u¿szy remont i
postój oko³o 2-miesiêczny, a wiêc z
tymi pracownikami, którzy zatrudnieni s¹ na czas okrelony, umowy nie
zostan¹ przed³u¿one. Zmala³a równie¿ aktywnoæ agencji pracy tymczasowej, co jest oznak¹, i¿ niektóre zak³ady, które korzysta³y z ich us³ug nie

sk³adaj¹ zleceñ.
- Widaæ te¿ inne zmiany na rynku pracy?
- Tak, wielkie przedsiêbiorstwa ograniczaj¹ inwestycje, a w ka¿dym razie
przesuwaj¹ je w czasie. Tak sta³o siê
np. w Góra¿d¿ach, zdzieszowickie
Koksy te¿ zrezygnowa³y z us³ug kilku firm. I choæ nie s¹ to firmy funkcjonuj¹ce na naszym terenie, to jednak pracuj¹ w nich mieszkañcy powiatu strzeleckiego. Kolejne niepokoj¹ce sygna³y dochodz¹ do nas z zak³adów zwi¹zanych z przemys³em metalowym, które maj¹ coraz mniej zamówieñ. Takim przyk³adem mo¿e byæ
jedna ze strzeleckich firm, która w
dodatku korzysta³a z dotacji PUP.
Niedawno pracowa³o w niej kilkadziesi¹t osób, teraz tylko kilkanacie. Niestety, je¿eli nie uzupe³ni zatrudnienia
pieni¹dze bêdzie musia³a zwróciæ.
- A jak wygl¹da rysuj¹ siê perspektywy zwi¹zane z inwestycjami
w Ujedzie?
- Firma Logistic od kwietnia prowadzi nabór pracowników technicznych, ale nie s¹ to takie iloci, które
diametralnie mog¹ zmieniæ sytuacjê na
naszym rynku pracy; kolejne przyjêcia  pracowników produkcyjnych planuje na pierwsze trzy miesi¹ce
przysz³ego roku. Jak widaæ  jest to

oferta rozci¹gniête w czasie.
Natomiast wierzê, ¿e Kronospan
zacznie przyjêcia na wiêksz¹ skalê w
nieodleg³ym czasie.
- A budownictwo?
- Nie ma u nas du¿ych przedsiêbiorstw z tej bran¿y, a jedynie kilka
zak³adów zatrudniaj¹cych po kilkadziesi¹t osób. Reszta firm to ma³e firmy, które pracuj¹ jako podwykonawcy lub realizuj¹ indywidualne zlecenia u osób fizycznych. Bran¿a budowlana trzyma siê mocno i fachowcy s¹
nadal poszukiwani.
- Inni fachowcy te¿ s¹ poszukiwani?
- Zapotrzebowanie na fachowców
jest zawsze, tylko musz¹ byæ to prawdziwi specjalici. I nie przyjd¹ do pracy za najni¿sze wynagrodzenie. Gdy
restauracja chce zatrudniæ dobrego
kucharza  na dzieñ dobry musi mu
zagwarantowaæ co najmniej 2,5 tysi¹ca z³otych na rêkê. Brak u nas równie¿ krawcowych. Z myl¹ o nich uruchomilimy kurs. I problemem by³o
znalezienie chêtnych. Z trudem uzbieralimy 8 osób! Dzi zosta³o z tego
tylko 6. A przecie¿ wystarczy³o tylko powiêciæ swój czas, bo PUP p³aci³ za 200-godzinny kurs, za dojazd i
tzw. dodatek szkoleniowy w wysokoci 110 z³ na miesi¹c.
Rozmawia³a Marta Górka

Zasi³ki z zagranicy

dok. ze str. 1

okolicach Wilekanocy bêdzie podobne w powiecie oleskim. W przysz³ym
roku byæ mo¿e z tematem wyjdziemy równie¿ poza granice kraju  chcemy z tematem dotrzeæ do najwiêkszych skupisk pracuj¹cych za granic¹:
Niemiec i Anglii. O tym, ¿e temat jest
w naszym województwie gor¹cy,
wiadczy nie tylko najwiêksza liczba
transferów zasi³ków zza granic, ale i
iloc codziennie odbieranych w WUP
telefonów zza granicy  mamy ich po
10 dziennie z Irlandii, Niemiec czy
Wlk. Brytanii.
- O czym mówiono w czasie

strzeleckiego spotkania?
- Wiele osób, które do kraju przyjecha³o na groby bliskich, przyznawa³o, ¿e kryzys finansowy odczuwalny
jest ju¿ w tych firmach, w których
pracuj¹ za granic¹, i s¹ w takiej sytuacji, ¿e mog¹ spodziewaæ siê zwolnieñ. Dla nich najbardziej interesuj¹ca
by³a kwestia jak i gdzie siê zwróciæ,
by nie zostaæ na lodzie i otrzymaæ
zasi³ek dla bezrobotnych za granic¹.
Zagraniczni pracodawcy nie zawsze
s¹ chêtni do szczegó³owego informowania o uprawnieniach przys³uguj¹cych zwalnianym pracownikom.

PUNKT KONSULTACYJNY
- porady psychologiczne i pedagogiczne
dla rodziców, nauczycieli
i uczniów powiatu strzeleckiego
w okresie padziernik-grudzieñ 2008
Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz drugi znalaz³o rodki finansowe na uruchomienie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne punktów
konsultacyjnych. W tym roku, jako zadania priorytetowe, uznano dzia³ania
nakierowane na rozwijanie poradnictwa, upowszechnianie ró¿nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagaj¹cych rozwój ma³ego dziecka,
w tym dzieci maj¹cych podj¹æ obowi¹zek szkolny.
W szczególnoci na pomoc specjalistów mog¹ liczyæ dzieci, które nie
uczêszczaj¹ do przedszkoli i z tego powodu potrzebuj¹ wstêpnej diagnozy
dojrza³oci szkolnej i gotowoci szkolnej oraz zwi¹zanych z tym zaleceñ do
pracy korekcyjno-kompensacyjnej.
Rz¹dowy program poprawy stanu bezpieczeñstwa w szko³ach i placówkach - znany pod nazw¹ Bezpieczna i przyjazna szko³a- zak³ada
wzbogacenie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wiadczonej
uczniom, rodzicom i nauczycielom. W tym celu w szko³ach powstaj¹ w³anie Punkty Konsultacyjne.
Strzelecka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna utworzy³a taki Punkt
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zalesiu l. ul. Dworcowa 4, 47-150
Lenica tel. 077- 4615241
O problemach wychowawczych czy k³opotach w szkole zarówno rodzice, uczniowie jak i nauczyciele mog¹ porozmawiaæ z fachowcami we
wtorki i czwartki po po³udniu. Wtedy przez cztery godziny  od 13.00 do
17.00 - dy¿urowaæ bêd¹ specjalici: pedagog i psycholog.
PUNKT KONSULTACYJNY
dla rodziców, nauczycieli i uczniów powiatu strzeleckiego
Publiczna Szko³a Podstawowa
w Zalesiu l. ul. Dworcowa 4, tel. 077- 4615241
13.00 - 17.00

/ psycholog/

WTOREK

13.00 - 17.00

/ pedagog /

CZWARTEK

- Pytano tak¿e o mo¿liwoci uruchomienia w³asnej dzia³alnoci?
- Tak, zagadnienia zwi¹zane z t¹
problematyk¹ omówi³ w czasie spotkania dyrektor PUP, Norbert Jaskó³a. Sporo osób, które wróci³y zza granicy  lub nosz¹ siê z takim zamiarem
 nie zamierza w Polsce podj¹æ pracy
najemnej, a ¿e przywo¿¹ w³asne rodki  chce rozkrêciæ w³asny biznes. Dla
nich najistotniejsze by³y informacje o
tym, w jaki sposób mo¿na pozyskaæ
wsparcie na uruchomienie w³asnej
dzia³anoci gospodarczej.

Sydoraj?
Do us³ug
Nie masz czasu
na porz¹dki wi¹teczne?
Na czyszczenie dywanów
i obiæ mebli?
Nie wiesz, kiedy posprz¹tasz
po remoncie lub kto wykona
drobne prace remontowe?
Kiedy znajdziesz czas
na uporz¹dkowanie
ogrodu przed zim¹?
Nie martw siê - Strzelecka Spó³dzielnia Socjalna SYDORAJ
wszystko to wykona za Ciebie.
W dodatku tanio i profesjonalnie.
W ofercie ma tak¿e inne us³ugi,
m.in.:
czyszczenie tapicerki samochodowej, sprz¹tanie biur, ca³oroczna opieka nad grobami, drobne us³ugi poligraficzne.
Skorzystaj z naszych us³ug raz, a
potem staniesz siê naszym sta³ym
klientem. Przekonasz siê, ¿e warto.
Kontakt:
Strzelecka Spó³dzielnia Socjalna
SYDORAJ
ul. Krakowska 4, 47-100
Strzelce Opolskie
tel. 077 461 23 29
lub tel. kom. 506 073 864

OFERTY PRACY

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

STANOWISKO
TELEMARKETER

DYSPOZYTOR
SPEDYTOR
LOGISTYK
Z-CA KIEROWNIKA
SKLEPU

KIEROWNIK SKLEPU

SPRZEDAWCA

SPRZEDAWCA
KUCHARZ
KUCHARZ
KIEROWCA AUTOBUSU
KIEROWCA C+E

KIEROWCA KAT. C
KIEROWCA C+E
PRAC. NA BUDOWIE
PRAC. BUD.
WYKOÑCZENIA
WNÊTRZ
ROBOTNIK BUD.
MURARZ
OPERATOR SPRZÊTU
BUDOWLANEGO
LUSARZ KONSTRUKCJI
STALOWYCH
LUSARZ LUB
POMOCNIK LUSARZA
SPAWACZ GAZOWY

STRZELCE OP.

wykszt. min. rednie
dobra dykcja
obs³uga komputera
dyspozycyjnoæ
komunikatywnoæ
ROZMIERZ
wykszta³cenie rednie
SZYMISZÓW
mile widziana znajomoæ
j. niem., angielskiego
- dyspozycyjnoæ
KOLONOWSKIE - wykszta³cenie min.
rednie
- mile widziane dowiad.
w handlu
- dobra obs³uga komputera
KOLONOWSKIE - min. rednie
- mile widziane
dowiadczenie w handlu
- dobra obs³uga komputera
STRZELCE OP.
- wykszt. min. zawodowe
- mile widziane dowiad.
w gastronomii
- wymagana aktywna
ksi¹¿eczka zdrowia
IZBICKO
- mile widziane dowiad.
JEMIELNICA
- dowiadczenie
GÓRA W. ANNY - wykszt. kierunkowe
- dowiad. mile widziane
ZAWADZKIE
- prawo jazdy kat. D
UJAZD
- uprawnienia na przewóz
KAMIEÑ L¥SKI
osób
ZAWADZKIE
- wykszta³cenie zawodowe
- prawo jazdy kat. C+E
- odpowiedzialnoæ,
umiej. pracy w zespole
STRZELCE OP.
- prawo jazdy kat. C
POLSKA-NIEMCY - prawo jazdy kat. C+E
KOLONOWSKIE - pracowitoæ
WG ZLECEÑ,
G£ÓWNIE GM.
KOLONOWSKIE, -wymagane dowiadczenie
ZAWADZKIE

-

WG ZLECEÑ
KOLONOWSKIE

- mile widziane dowiad.
- dowiadczenie

STRZELCE OP.

- dowiadczenie
- znajomoæ rys. techn.

POZNOWICE
ZAWADZKIE

TOKARZ
STOLARZ

POZNOWICE
GRODZISKO

MAGAZYNIER

ZAWADZKIE

MECH. UTRZYMANIA
RUCHU

ZAWADZKIE

OPER. WYKRAWARKI
LASEROWEJ

G¥SIOROWICE

MONTER KONSTRUKCJI
STALOWYCH
ELEKTROMONTER
ELEKTRYK

STRZELCE OP.

KRAWIEC
WIZA¯YSTKA

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

STRZELCE OP.
KOLONOWSKIE
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

- mo¿liwoæ przyuczenia
- upraw.a mile widziane
-

wykszta³cenie zawodowe
dowiadczenie
wykszta³cenie rednie
dowiad. na stanowisku
magazyniera
- obs³uga komputera
- uprawnienia na wózek
wid³owy
- wykszta³cenie zawodowe
- uprawnienia spawacza
elektrycznego, gazowego,
palacza
- odpowiedzialnoæ,
umiej. pracy w zespole
- wykszt. min. rednie
kierunkowe
- b. doba obs³uga komp.
- dowiadczenie
- znajomoæ rys. techn.
- dowiad. mile widziane
- wykszta³cenie rednie
- upraw. SEP E do 1 kV
- dowiadczenie
- wykszt. kierunkowe
- mile widziane dowiad.

O B WI E S Z C Z E N I E S TAR O S TY S T R Z E LE C K I E G O
o wydaniu decyzji zatwierdzaj¹cej projekt budowlany
i udzielaj¹cej pozwolenia na budowê
Dzia³aj¹c na podstawie art. 28 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 721 z pón. zmianami) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r.Kodeks postêpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z
pón. zmianami)
zawiadamiam, ¿e w dniu 3 listopada 2008r.
Starosta Strzelecki wyda³ decyzjê administracyjn¹ Nr 452/08 o pozwoleniu na rozbudowê z przebudow¹ wraz z budow¹ chodnika i odwodnienia
drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Otmice  Kamieñ l¹ski, na
dzia³kach o nastêpuj¹cych numerach ewidencyjnych:
111/2, 28, 3/8, 109/5, 106, 105/2, 102, 101, 100, 99, 98/3, 97, 96/1, 94/2, 93/2,
93/1 k.m. 1 obrêb ewidencyjny Otmice,
471, 469/2, 473/14, 473/12, 50/9, 50/7, 49/3, 49/5, 27/4, 26/1, 48/3, 469/1, 473/
16, 473/15 k.m. 2 obrêb ewidencyjny Otmice.
W terminie 28 dni od daty ukazania siê niniejszego obwieszczenia zainteresowane
strony mog¹ zapoznaæ siê z treci¹ decyzji w Starostwie Powiatowym w Strzelcach
Opolskich  Wydzia³ Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piêtro,
pokój nr 211 (w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530).
Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomoci na okres od 20 listopada
2008r. do 17 grudnia 2008r.
STAROSTA
JÓZEF SWACZYNA

