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Jak za kilka lat bêdzie wygl¹-
da³ popyt na pracowników kon-
kretnych bran¿? W tym tek�cie
spróbujemy odpowiedzieæ na te
pytania.

Unia od lat systematycznie pro-
wadzi badania na jakiego typu zawo-
dy i specjalno�ci bêdzie zapotrzebo-
wanie w najbli¿szych latach. Eksper-
ci dzia³aj¹ we wspó³pracy z uczel-
niami, doradzaj¹c niezbêdne korekty
w programach nauczania. Dziêki ak-
tualizacji odpowiadaj¹ zmieniaj¹cym
siê wymogom rynku pracy oraz pla-
nom zatrudnienia w najbli¿szych la-
tach. Mo¿na oczywi�cie próbowaæ
zastanowiæ siê, na jakie zawody praw-
dopodobnie bêdzie popyt, uwzglêd-
niaj¹c tendencje spo³eczno-gospodar-
cze Europy i �wiata. Ale to te¿ s¹
tylko przewidywania. Bior¹c pod
uwagê procesy demograficzne - po-
trzeba bêdzie pracowników zajmu-
j¹cych siê chorymi, niepe³nospraw-
nymi lub osobami starszymi - st¹d
personel medyczny i pracownicy
socjalni, ale te¿ ci, którzy bêd¹ dbaæ
o piêkno i zachowanie zdrowia, np.
chirurg plastyczny czy kosmetycz-
ki, instruktorzy fitness, dietetycy, fi-
zjoterapeuci, logopedzi. Ze wzglêdu
na pojawiaj¹ce siê problemy cywili-
zacyjne potrzebni bêd¹ psychologo-
wie, psychoterapeuci i psychoanali-
tycy, ale te¿ psychologowie biznesu
czy osoby zajmuj¹ce siê cudzymi
dzieæmi ze wzglêdu na brak czasu ich
rodziców.

Rozwój cywilizacji i wzrastaj¹-
ca rola szeroko rozumianej medycy-
ny oraz farmacji spowodowaæ mo¿e
wiêksze zapotrzebowanie na bio-
technologów, biologów i specjalistów
ochrony �rodowiska (recykler�ów),
technologów ¿ywno�ci.

Potrzebni te¿ bêd¹ specjali�ci od
szeroko rozumianej rozrywki (per-
sonel i obs³uga mediów - telewizja,
radio, internet, a tak¿e osoby od do-
starczania wra¿eñ (tak mocnych jak
survival czy skok na bungee), czyli
specjali�ci ds. organizacji czasu wol-
nego i rekreacji - animatorzy projek-
tów rekreacyjno-sportowych), czy
te¿ turystyki.

Ze wzglêdu na potrzebê zdoby-
wania coraz nowych kompetencji i
sta³ego rozwoju � zwiêkszy siê ilo�æ
ofert dla: nauczycieli, szkoleniow-
ców, trenerów, doradców zawodo-
wych, po�redników edukacyjnych.
Rozwój cywilizacji to tak¿e wrasta-
j¹ca rola technologii, generuj¹cej
zwiêkszone zapotrzebowanie na in-
formatyków, specjalistów transmisji
danych, specjalistów z dziedziny te-
lekomunikacji, systemów zintegro-
wanych, projektowania i rozwoju
systemów elektronicznych, progra-
mistów, specjalistów tworzenia i or-
ganizacji systemów oraz grafików
komputerowych.

Inn¹ ga³êzi¹ prê¿nie siê rozwija-
j¹c¹ ma byæ, wed³ug prognoz, szero-
ko rozumiany sektor energetyczny
oraz komunikacja - st¹d zapotrzebo-
wanie na sprzedawców i dystrybu-
torów energii, specjalistów ds. prze-
sy³u energii elektrycznej, in¿ynierów
z do�wiadczeniem w bran¿y trans-
portowej, planistów trakcji kolejo-
wych, in¿ynierów ds. elektryfikacji,
z do�wiadczeniem w budowie dróg i
mostów oraz transportu, in¿ynierów
budowy, ds. infrastruktury, plani-
stów transportu, in¿ynierów ds. or-
ganizacji ruchu, planistów oraz in¿y-
nierów zarz¹dzaj¹cych sieciami szyb-
kiego ruchu, licencjonowanych in¿y-
nierów ds. transportu powietrznego.
Biznes staj¹c siê bardziej globalny,
bêdzie wiêc potrzebowa³ z jednej
strony pracowników dbaj¹cych o jego
innowacyjno�æ i konkurencyjno�æ,
czyli m.in. mog¹ to byæ specjali�ci ds.
projektowych i badawczo-rozwojo-
wych (w bran¿ach najbardziej docho-

dowych - m.in. nowoczesne techno-
logie, prace in¿ynieryjne, informa-
tyczne), ale te¿ osoby prowadz¹ce
przedsiêbiorstwa - m.in. mened¿ero-
wie ma³ych i �rednich firm, przedsiê-
biorcy-innowatorzy, ale i ich pracow-
nicy - negocjatorzy, dobrzy sprze-
dawcy, marketingowcy, profesjonal-
na obs³uga klienta, logistycy, kierow-
cy. Nie mo¿na te¿ zapomnieæ o oso-
bach obs³uguj¹cych biznes oraz
wspieraj¹cych przedsiêbiorczo�æ -
specjalistach finansowych, doradcach
podatkowych, inwestycyjnych czy
funduszy emerytalnych, agentach
ubezpieczeniowych, analitykach fi-
nansowych i prawnikach.

Ze wzglêdu na rozwój m.in. bran-
¿y us³ugowej potrzebni bêd¹ ludzie
zajmuj¹cy siê teleprac¹, zarz¹dcy
(budynków mieszkalnych, biuro-
wych i innych obiektów), te¿ - za-
wody zwi¹zane z ochron¹ budyn-
ków, mienia, danych komputero-
wych. 

Swoje piêæ minut bêd¹ te¿ mieli
ró¿nego rodzaju po�rednicy i dorad-
cy, poniewa¿ normalnemu cz³owie-
kowi coraz trudniej zorientowaæ siê
w rzeczywisto�ci, która go otacza.

Du¿e mo¿liwo�ci realizacji bêd¹
mieli tzw. specjali�ci od organizacji
czasu wolnego i rekreacji - animato-
rzy kultury, których zadaniem bêdzie
zapewnienie interesuj¹cych progra-
mów rekreacyjno-sportowych dla
coraz bardziej wymagaj¹cych i bo-
gatszych klientów.

Oczywi�cie wszystko, co zosta-
³o tutaj przedstawione, to prognozy.
I tak jak to bywa - mog¹ one siê urze-
czywistniæ albo nie. Warto siê jednak
nad nimi zastanowiæ. Dotyczy to
zw³aszcza m³odych ludzi, stoj¹cych
przed wyborem kierunku studiów
czy szkó³ policealnych. Jest to tak¿e
propozycja dla tych, którzy maj¹
inny zawód. W nowych uwarunko-
waniach trzeba przecie¿ liczyæ siê
konieczno�ci¹ ewentualnego prze-
kwalifikowania.

kos

27 maja w Zespole Szkó³ Specjal-
nych przy DPS w Kad³ubie mia³a
miejsce niecodzienna uroczysto�æ �
35 urodziny szko³y. We wspólnym
�wiêtowaniu uczestniczyli go�cie:
wicestarosta Józef Swaczyna, starszy
wizytator Stefania Chatys reprezen-
tuj¹ca Opolskiego Kuratora O�wia-
ty, Andrzej Piontek, naczelnik Wy-
dzia³u EKT w Strzelcach. Byli te¿ dy-
rektorzy szkó³ specjalnych: Anna
Bujmi³a � ZSS przy DPS w Zawadz-
kim, Dorota £akis � ZSS w Strzel-
cach Opolskich, Ryszard Baszuk �
SOSW w Le�nicy, Barbara Kemska-
Guga - PPP w Strzelcach Opolskich
oraz delegatka ZS w Strzelcach Opol-
skich. Nie zabrak³o tak¿e pañ, które
35 lat temu rozpoczê³y nauczanie w
naszej szkole. No i oczywi�cie byli
mieszkañcy DPS w Kad³ubie, z któ-
rych wiêkszo�æ to absolwenci szko-
³y.

Uczniowie przygotowali akade-
miê pod has³em �Szanujmy wspo-
mnienia� - opart¹ o ¿ycie szkolne.
Potem wspólne Sto lat i tort z 35
�wieczkami, ¿yczenia od mi³ych go-
�ci i prezenty, a tak¿e wspólne pa-
mi¹tkowe zdjêcie.

Na zakoñczenie uczniowsk¹ za-
bawê prowadzi³ zespó³ STARS ze
Spóroka.

Dziewiêædziesiêciu piêciu m³o-
dych zwolenników �królowej spor-
tu�, uczniów czterech szkó³ ponad-
gimnazjalnych powiatu strzeleckiego,
by³o bohaterami zorganizowanych 14
maja na stadionie �Pionier� w Strzel-
cach Opolskich Powiatowych Indy-
widualnych Mistrzostw w Lekkiej
Atletyce. Uczniowie Zespo³ów Szkó³
i Liceów Ogólnokszta³c¹cych ze
Strzelec Opolskich oraz z Zawadz-
kiego rywalizowali ze sob¹ w 17 kon-
kurencjach (biegi, rzuty i skoki). Po-
czynaniom m³odych lekkoatletów
przygl¹dali siê zaproszeni przez or-
ganizatora (Liceum Ogólnokszta³c¹-
ce w Strzelcach Opolskich) go�cie.
W�ród nich byli miêdzy innymi
przedstawiciele w³adz powiatu, jak
równie¿ wielokrotni reprezentanci
kraju w lekkiej atletyce bracia Krzysz-
tof i Ronald Mehlich.

W ogólnej klasyfikacji najlepsi
okazali siê zawodnicy reprezentuj¹-
cy Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Mieszka I z Zawadzkiego. Pomimo
ch³odnej aury zawody przebiega³y w
sportowej atmosferze i by³y one
ostatnim sprawdzianem przed fina-
³em wojewódzkim, który odbêdzie
siê na pocz¹tku czerwca w Namys³o-
wie.

Wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy i ¿yczymy dalszych sukcesów
sportowych.

Wyniki uzyskane w poszczegól-
nych konkurencjach:
100 m ch³opców: 1. Skrabania Adam
(LO Zawadzkie), 2.Rodzewicz
£ukasz (LO Zawadzkie), 3. Budnik
Rados³aw (ZSZ Zawadzkie)
100 m dziewcz¹t: 1. Padus Justyna
(ZSZ Zawadzkie), 2. Nowak Sabina
(LO Zawadzkie), 3. Garcorz Dorota
(LO Zawadzkie)
200 m ch³opców: 1. Budnik Rado-
s³aw (ZSZ Zawadzkie), 2. Szeremet
Artur (ZSZ Strzelce Op.), 3. Foryt
Bartek (LO Strzelce Op.)
200 m dziewcz¹t: 1. Jelito Zuzanna
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(ZSZ Strzelce Op.), 2. Glagla Iwona
(LO Strzelce Op.)
400 m ch³opców: 1. Krzy¿ Jakub
(ZSZ Strzelce Op.), 2. D¹browski
Adrian (ZSZ Strzelce Op.)
400 m dziewcz¹t: 1. Muszkiet We-
ronika (LO Strzelce Op.), 2. Ciupka

Jadwiga (ZSZ Strzelce Op.)
800 m ch³opców: 1. Poza konku-
rencj¹: 1. Kmiecik Bartosz (PG nr 1
Strzelce Op.), 2. Palka Bogus³aw
(ZSZ Zawadzkie), 3. Kosytorz Rafa³
(ZSZ Zawadzkie)
800 m dziewcz¹t: 1. Przepiórkow-
ska Roksana (LO Strzelce Op.),
2.Imie³owska Gra¿yna (ZSZ Za-
wadzkie), 3. Bieñ Aleksandra ( LO
Strzelce Op.)
1500 m ch³opców: 1. Poza konku-
rencj¹: Misztal Adam (LO nr 6 Opo-
le),2. Ful Krzysztof (LO Zawadzkie),
3. Kaczmarczyk Adam (ZSZ Strzel-
ce Op.)
1500 m dziewcz¹t: 1. G³odowicz
Justyna (ZSZ Strzelce Op.)
3000 m ch³opców: 1. Hejna Grze-
gorz (LO Zawadzkie), 2. Cukier Ma-
teusz (ZSZ Zawadzkie), 3. Janocha
Tomasz (ZSZ Strzelce Op.)
4 x 100 m ch³opców: 1. LO Zawadz-
kie,2. ZSZ Strzelce Op.,3. LO Strzel-
ce Op.
4 x 100 m dziewcz¹t: 1. LO Strzelce
Op., 2. LO Zawadzkie
Skok w dal ch³opców: 1. Hasikow-
ski Grzegorz (LO Zawadzkie), 2.
Ko³odziej Micha³ (ZSZ Strzelce
Op.), 3. Wojda Grzegorz (LO Strzel-
ce Op.)
Skok w dal dziewcz¹t: 1. Padus Ju-
styna (ZSZ Zawadzkie), 2. Ludwig
Weronika (LO Zawadzkie), 3. Radom-
ska Katarzyna (LO Zawadzkie)
Pchniêcie kul¹ ch³opców: 1. Szew-
czyk Micha³ (ZSZ Strzelce Op.), 2.
Zalewski Bartek (LO Strzelce Op.),
3. Bia³as Pawe³ (ZSZ Strzelce Op.)
Pchniêcie kul¹ dziewcz¹t: 1. W³o-
darczyk Ewelina (LO Zawadzkie), 2.
Chudala Justyna (LO Strzelce Op.),
3. Pa�dzior Judyta (LO Strzelce Op.)
Rzut oszczepem ch³opców: 1.Bur-
cek Adam (ZSZ Strzelce Op.), 2. Za-
górowicz  Damian (ZSZ Zawadzkie),
3. Zalewski Bartek (LO Strzelce Op.)

Beata Mehlich


