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Liczba bezrobotnych zarejestrowa-
nych w Powiatowym Urzêdzie Pra-
cy w Strzelcach Opolskich na koniec

Wrzesieñ na rynku pracy
wrze�nia 2006 r. wynosi³a 3349 osób
i w porównaniu do stanu na koniec
wrze�nia 2005 roku (3257) by³a wy-

¿sza o 92 osoby. Ogromna wiêkszo�æ
z nich, bo 3122 to osoby bez prawa
do zasi³ku, co stanowi 93,22 % ogó³u
bezrobotnych.

W poszczególnych gminach naszego powiatu sytuacja kszta³towa³a siê nastêpuj¹co:

W�ród ogó³u bezrobotnych w tym
okresie zarejestrowano:
* 227 osób z prawem do zasi³ku

(6,78 % ogó³u bezrobotnych)
* 1623 mieszkañców wsi

(48,46 %)
* 173 osoby zwolnione z przyczyn

dotycz¹cych zak³adu pracy
(5,17 %)

* 111 niepe³nosprawnych
(3,31 %)

W strzeleckim PUP odnotowano
w tym okresie 74 osoby poszukuj¹ce
pracy.

W ogólnej liczbie bezrobotnych na
terenie naszego powiatu grubo ponad
po³owê stanowi¹ kobiety � jest ich
2116 osób (63,18 % ogó³u). Spo�ród
nich:
* 642  (30,34 %) dotychczas nie

pracowa³o;

* 2011 (95,04 %) nie posiada pra-
wa do zasi³ku;

* 1088 (51,42 %) to mieszkanki wsi.
Pod wzglêdem poziomu wy-

kszta³cenia struktura bezrobotnych na
koniec wrze�nia br. przedstawia siê
tak:
* wy¿sze -

137    /4,09 %/
* policealne i �rednie zawodowe -

559  /16,69 %/
* �rednie ogólnokszta³c¹ce -

240    /7,17 %/
* zasadnicze zawodowe -

970  /28,96 %/
* gimnazjalne i poni¿ej -

1443  /43,09 %/
Bior¹c pod uwagê natomiast wiek

osób bez pracy zauwa¿y nale¿y, ¿e
stosunkowo du¿o bezrobotnych to
ludzie m³odzi � niemal po³owa osób
bez pracy w naszym powiecie nie

przekroczy³a 35 roku ¿ycia.
Najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ ci w

wieku 18-24 lata - 870 osób, tj. 25,98
% ogó³u bezrobotnych. Niewiele mniej,
bo 23,89% ogó³u bezrobotnych, czyli
800 osób to ludzie w wieku 25-34 lata.
W dalszej kolejno�ci wymieniæ nale-
¿y: 684 osób w wieku 35-44 lata,  tj.
20,42 % ogó³u; 783 osób w przedziale
wiekowym 45-54 lata (23,23%) oraz
w wieku 55-59 lat - 188 osób, tj. 5,61
% i 24 osoby w wieku 60-64 lata,
czyli 0,72 % ogó³u bezrobotnych.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na ilo�æ
zg³oszonych w naszym powiecie ofert
pracy. O ile w lipcu by³o ich 64, o tyle
w sierpniu znacznie wiêcej, we wrze-
�niu znów by³o ich mniej - 97. W po-
wiecie strzeleckim w tym miesi¹cu
by³o 35 bezrobotnych przypadaj¹cych
na 1 ofertê pracy, a w ca³ym woje-
wództwie - 23.

Dlaczego zjawisko ogranicze-
nia bezrobocia obserwowane w ca-
³ym kraju nie jest widoczne jest
równie¿ w powiecie strzeleckim? �
zwracam siê do dyrektora strzelec-
kiego PUP Norberta Jaskó³y.

Liczba wyjazdów do pracy zagra-
nicê, któr¹ w skali setek tysiêcy ob-
serwujemy w Polsce, ma podstawo-
we znaczenie przy obni¿eniu skali
bezrobocia. W powiecie strzeleckim
zjawisko to wystêpowa³o od dawna,
dlatego obecnie nie obserwujemy ta-
kiej dynamiki spadku liczby bezro-
botnych jak w innych regionach. Licz-
ba bezrobotnych waha siê oko³o 3300
osób i na koniec wrze�nia wynosi³a
3349 osób. Nale¿y przypuszczaæ, i¿
w pa�dzierniku i listopadzie tak¿e nie
nast¹pi¹ wiêksze zmiany. Zazwyczaj
w tych miesi¹cach nastêpowa³ ju¿
wzrost liczby bezrobotnych.

Czy mimo tego poziomu praco-
dawcy nadal nie mog¹ znale�æ fa-
chowców ?

Rzeczywi�cie tak jest. Obserwu-
jemy du¿y popyt na pracowników,
zw³aszcza bran¿y budowlanej. Praco-
dawcy nie potrafi¹ znale�æ pracowni-
ków o odpowiednich kwalifikacjach i
czêsto musz¹ rezygnowaæ z dodatko-
wych zleceñ. Ten problem bêdzie na-
rasta³, gdy¿ ludzie szukaj¹ pracy, która
bêdzie wynagradzana du¿o wy¿ej ni¿
p³aca minimalna. Czê�æ pracodawców
ju¿ proponuje wy¿sze wynagrodze-
nia. To mo¿e u³atwiæ pozyskiwanie

pracowników.
Jak Pan ocenia mo¿liwo�æ wy-

p³aty zasi³ków w wysoko�ci 800 z³
dla ka¿dego zarejestrowanego bez-
robotnego?

Propozycja wyp³aty zasi³ków w
wysoko�ci 800 z³ jest nierealna. To
rozwi¹zanie mia³o ju¿ zastosowanie
w 1990 roku, kiedy zasi³ki przyzna-
no wszystkim zarejestrowanym w
rejonowych biurach pracy. Szybko siê
z tego wycofano, choæ bezrobotnych
by³o tylko kilkaset tysiêcy. Obecnie,
przy liczbie 2,5 mln bezrobotnych w
kraju w bud¿ecie pañstwa musia³oby
siê znale�æ kilkana�cie, a nawet kilka-
dziesi¹t miliardów z³otych. Du¿ej
czê�ci pracuj¹cych �nie op³aca³oby
siê� nawet chodziæ do pracy! Uwa-
¿am, i¿ bardziej celowe by³oby prze-
znaczenie wiêkszych �rodków Fun-
duszu Pracy na ró¿ne formy wspar-
cia zatrudnienia bezrobotnych. Pra-
codawcy tworz¹cy miejsca pracy s¹
zainteresowani dofinansowaniem no-
wych stanowisk pracy. W�ród bez-
robotnych równie¿ jest coraz wiêk-
szy odsetek tych, którzy w rozpo-
czêciu w³asnej dzia³alno�ci widz¹
swoje miejsce na rynku pracy. Strze-
lecki urz¹d pracy prawie1 mln z³, tj.
40 % wszystkich �rodków, którymi
dysponowa³ w tym roku przeznaczy³
na wsparcie utworzenia blisko 100
nowych miejsc pracy. Jest to niew¹t-
pliwie najlepsza forma ograniczania
bezrobocia.

Powy¿ej publikujemy nieco danych na temat kszta³towania
siê sytuacji na rynku pracy w powiecie strzeleckim na ko-
niec wrze�nia br. I, jak siê okazuje,  jest ona nieco inna ni¿ w
ca³ym kraju w tym samym okresie.

Niektórzy pracodawcy ju¿
proponuj¹ wiêksze pensje

Dzia³aj¹ca przy Staro�cie Strze-
leckim Powiatowa Spo³eczna Rada ds.
Osób Niepe³nosprawnych pe³ni rolê
organu organu opiniodawczego i do-
radczego. Do zakresu dzia³ania Rady
nale¿y inspirowanie przedsiêwziêæ
zmierzaj¹cych do integracji zawodo-
wej i spo³ecznej osób niepe³nospraw-
nych oraz realizacji praw osób niepe³-
nosprawnych. Podsumowania jej dzia-
³alno�ci w roku 2006 dokonano 16
pa�dziernika w siedzibie Starostwa
Powiatowego.

W posiedzeniach Rady w 2006
roku udzia³ brali cz³onkowie Rady (Sta-
nis³aw D³utowski - przewodnicz¹cy,
Barbara Kamiñska, Teresa Koprek,
Marianna Malinowska oraz Katarzy-
na Bia³as), a tak¿e zaproszeni go�cie
(Starosta Józef Swaczyna, Sekretarz
Powiatu Ewelina Jelito, Dyrektor
PCPR Bernard Klyta i Dyrektor PUP
Norbert Jaskó³a).

Rada w br. zajmowa³a siê opinio-
waniem projektów uchwa³ podejmo-
wanych przez Radê Powiatu pod k¹-
tem ich skutków dla osób niepe³no-
sprawnych. Wydane zosta³y dwie po-
zytywne opinie. Pierwsza z nich do-
tyczy³a przesuniêcia �rodków
PFRON w kwocie 20.000 z³ na finan-
sowanie w bie¿¹cym roku zadañ z
zakresy rehabilitacji spo³ecznej osób
niepe³nosprawnych z zadania zaopa-
trzenie w sprzêt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i �rodki
pomocnicze przyznane osobom nie-
pe³nosprawnym na zadanie sport,
kultura, rekreacja i turystyka osób nie-

Podsumowanie
dzia³alno�ci

Powiatowa Spo³eczna Rada
ds. Osób Niepe³nosprawnych

30 pa�dziernika 2006
odbêdzie siê konferencja organizowana

przez Brytyjsko-Polsk¹ Izbê Handlow¹ w Warszawie
i Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego w Opolu.

Celem spotkania jest umo¿liwienie polskim firmom nawi¹zania kontaktów
handlowych z firmami brytyjskimi i co za tym idzie stworzenie mo¿liwo�ci
wymiany handlowej miêdzy obydwoma pañstwami.
W czasie spotkanie prowadzone bêd¹ prelekcje ekspertów Brytyjsko Pol-
skiej Izby Handlowej: Martina Oxley�a � Dyrektora Generalnego Brytyjsko
Polskiej Izby Handlowej, Micha³a Dembiñskiego � Dyrektora ds. Polityki
Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej oraz Jakuba Matyjeka � Specjalisty ds.
eksportu i zarz¹dzania strategicznego.
Konferencja rozpocznie siê o godzinie 9.30 w Urzêdzie Marsza³kowskim

Województwa Opolskiego w Opolu w sali na Ostrówku,
przy ul. Piastowskiej 14

Bli¿sze informacje oraz zg³oszenia udzia³u pod numerem telefonu:
+48 22 830 13 19 oraz poczt¹ elektroniczn¹ na adres:

i.stanislawiszyn@umwo.opole.pl

¿e w dniu 27 listopada 2006 roku o godzinie 11oo w siedzibie Staro-
stwa Strzeleckiego przy ul. Jordanowskiej nr 2, w sali narad na II
piêtrze odbêdzie siê V przetarg ustny nieograniczony w celu sprze-
da¿y nieruchomo�ci Powiatu Strzeleckiego, po³o¿onej w Kad³ubie
przy ul. Wodnej nr 13, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielo-
rodzinnym o powierzchni u¿ytkowej 792,64 m2. Nieruchomo�æ ozna-
czona jest numerem dzia³ki 1156/2 o powierzchni 0,4852 z mapy 7,
a wpisana jest w ksiêdze wieczystej nr 51749 prowadzonej przez
S¹d Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci � 80.000,00 z³.
Wadium  (p³atne w pieni¹dzu) -  4.000,00 z³

Minimalne post¹pienie ceny �  800,00 z³
Wadium nale¿y wp³aciæ do dnia 23 listopada 2006 r. na konto Staro-
stwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spó³dzielczy Le-
�nica, Oddzia³ Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089
2002 0090 0007 0006.
Wadium wp³acone przez uczestnika przetargu, który przetarg wy-
gra, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomo�ci, a w przypad-
ku odst¹pienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez
sprzedaj¹cego � przepada.

Bli¿szych informacji mo¿na zasiêgn¹æ w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo�ciami,

pod numerem telefonu 0-77-4401-740.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
informuje

dok. na str. 7


