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Dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1
w Strzelcach Opolskich

informuje, ¿e z dniem 1.09.2004r.
istnieje mo¿liwo�æ zatrudnienia nauczycieli

w nastêpuj¹cych specjalno�ciach:

1. Filologia angielska
2. Filologia germañska
3. Geografia
4. Fizyka
5. Teoretyczne przedmioty zawodowe grupy mechanicznej
( bardzo dobra znajomo�æ obs³ugi komputera oraz programu
AUTOCAD)

Termin sk³adania projektów w ra-
mach kontraktu wojewódzkiego w
Urzêdzie Marsza³kowskim up³yn¹³
19 maja. Samorz¹dy, organizacje po-
zarz¹dowe i stowarzyszenia z³o¿y³y
w sumie 355 podañ, z czego zdecy-
dowan¹ wiêkszo�æ w ostatnim dniu.
Ogólna warto�æ wniosków siêga pra-
wie 48 mln z³, choæ Opolszczyzna
ma otrzymaæ 21,5 mln z³ na realizacjê
kontraktu wojewódzkiego. Sk¹d wiêc
taka ró¿nica? Nie ma w tym nic dziw-
nego. Zasad¹ wykorzystania �rodków
przewidzianych na realizacjê projek-
tów jest bowiem podzia³ pieniêdzy:
je�li projekt zostanie zaakceptowa-
ny, to wprawdzie z bud¿etu na jego
realizacjê wnioskodawca otrzyma 50
procent warto�ci, ale drug¹ po³owê
musi pokryæ z w³asnych funduszy.
Kontrakt wojewódzki na rok 2004
obejmuje dzia³ania zgodne z Rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia
25 marca 2003 r. m.in.: z zakresu:
transportu i ³¹czno�ci, turystyki,
o�wiaty i wychowania, ochrony zdro-
wia, pomocy spo³ecznej, gospodarki
komunalnej i ochrony �rodowiska.

Co dalej bêdzie siê dzia³o z wnio-
skami? Regionalny Komitet Steruj¹-
cy � po ich ocenie � utworzy swo-
isty ranking najlepszych, które bêd¹
mog³y liczyæ na dotacje z bud¿etu.
Wska¿e tak¿e te wnioski, które znajd¹
siê na �li�cie rezerwowej�. O tym,
które projekty zyska³y uznanie Re-
gionalnego Komitetu Steruj¹cego i
zosta³y zarekomendowane Zarz¹do-
wi Województwa Opolskiego � do-
wiemy siê pod koniec czerwca. Wów-

czas poznamy los wniosków zg³o-
szonych przez Powiat Strzelecki.

W sumie zg³oszono ich 5,
³¹cznie opiewaj¹cych na 2,72 mln
z³, co przy obowi¹zuj¹cych zasa-
dach dofinansowania oznacza, ¿e
gdyby zaakceptowano wszystkie
wnioski, mo¿emy liczyæ na 1,36 mln
z³. Poni¿ej prezentujemy najwa¿niej-
sze informacje o zg³oszonych wnio-
skach.

- Adaptacja dwóch wydzia³ów
produkcyjnych na warsztatach
szkolnych  ZSZ nr1 w Strzelcach
Opolskich (ka¿dy po 144 m  kw.),
na dwie sale do æwiczeñ korekcyj-
nych i ogólnorozwojowych. Koszt
realizacji projektu wyniesie 200
tys.z³.

Realizacja projektu jest wymu-
szona przewidywanym zwiêksze-
niem ilo�ci klas (oddzia³ów) oraz obo-
wi¹zuj¹cymi nowymi podstawami
programowymi z wychowania fi-
zycznego zgodnie z rozszerzon¹
siatk¹ godzin dla klas, które roz-
poczn¹ naukê we wrze�niu.
- Remont pokrycia dachowego
Zespo³u Szkó³ w Strzelcach Opol-
skich. Koszt tego przedsiêwziêcia
szacowany jest na 140 tys. z³
Wykonanie zadania jest niezbêdne z
uwagi na konieczno�æ zabezpiecze-
nia budynku szko³y przed zalewa-
niem deszczem.
- Remont oczyszczalni �cieków
dzia³aj¹cej na potrzeby Domu Po-
mocy Spo³ecznej w Zawadzkiem,
gdzie wydatki siêgn¹ 80 tys. z³.

Realizacja inwestycji stanowi ele-
ment modernizacji infrastruktury tech-
nicznej zwi¹zanej z ochron¹ �rodo-
wiska. Prowadziæ ma do poprawy
jako�ci wód powierzchniowych, po-
przez uzyskanie lepszych parame-
trów czysto�ci �cieków zrzucanych
do rzeki Ma³a Panew.
- Remont i adaptacja budynku
po by³ym szpitalu w Le�nicy przy
ulicy Szpitalnej  20  na potrzeby
Domu Pomocy Spo³ecznej w
Strzelcach Opolskich, filia w Le-
�nicy - 800 tys. z³. Realizacjê pro-
jektu rozpoczêto w 1999 r. Budynek
bêdzie przeznaczony dla osób prze-
wlekle somatycznie chorych i niepe³-
nosprawnych fizycznie. Uzyskane
�rodki pozwol¹ na utworzenie 25
pokoi (1-, 2- i 3-osobowe), w któ-
rych zamieszka 49 mieszkañców,
zgodnie z wymogami standaryzacji
zapisanymi w przepisach ustawy o
pomocy spo³ecznej.
- Wymiana systemu monitoru-
j¹cego funkcje ¿yciowe pacjentów
na Oddziale Intensywnej Terapii
oraz na Bloku Operacyjnym Szpi-
tala Powiatowego w Strzelcach
Opolskich, 1.500 tys. z³.

Sfinalizowanie zadania pozwoli
na dostosowanie Oddzia³u Intensyw-
nej Terapii i  Anestezjologii, poprzez
wymianê obecnie wyeksploatowane-
go ju¿ w du¿ej mierze wyposa¿enia
systemu monitoruj¹cego, tak aby
spe³nia³ aktualne wymogi w tym za-
kresie.

/isa/

Mniej wiêcej dwa tygodnie temu
w mediach do�æ sporo mówi³o siê o
stanie dróg w województwie. W lu-
stracji najgorzej wypad³y drogi po-
wiatowe.
- Nie znam tych danych, ale taki
stan rzeczy wcale mnie nie dziwi -
mówi Andrzej Ful, zastêpca naczel-
nika Wydzia³u Ruchu Drogowego i
Dróg Powiatowych w Starostwie
Strzeleckim. - To wynik wieloletnich
zaniedbañ w drogownictwie, które
�odziedziczyli�my� z ca³ym doro-
dziejstwem inwentarza w momencie
przejmowania przez powiaty czê�ci
dróg wojewódzkich, co nastapi³o od
1 stycznia 1999 r.
- A gdyby mia³ Pan oceniæ stan
dróg na terenie powiatu strzelec-
kiego?
- Przecie¿ niczym siê nie ró¿ni od
�redniej. Tak jak wszêdzie - stan wiêk-
szo�ci dróg powiatowych, a ich sieæ
na naszym terenie ma 312 km, nie
spe³nia wymagañ technicznych okre-
�lonych w rozporz¹dzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e wiêkszo�æ tych
dróg zosta³a zaprojektowana i wy-
konana dawno temu - jeszcze w la-
tach sze�ædziesi¹tych i siedemdzie-
si¹tych. Potem dosz³y te drogi budo-
wane dekadê pó�niej, czyli w latach
80. Te¿ ju¿ nie s¹ nowe. Czê�æ dróg
budowanych kilkadziesi¹t lat temu nie
spe³nia w ogóle ¿adnych wymagañ
technicznych: jako�æ u¿ytych mate-
ria³ów, a i samo wykonanie pozosta-
wiaj¹ wiele do ¿yczenia.

Przypomnieæ te¿ warto, ¿e nie-
jeden kilometr tych dróg zosta³ zbu-
dowany w czynie spo³ecznym. Nie
patrzono wtedy na normy technicz-
ne, byle droga by³a.
- Wszystkiego jednak nie da siê
zrzuciæ na stare metody budowy.
- Oczywi�cie, ale komfort jazdy
w³asnie od tego zale¿y w du¿ej mie-
rze. Na obecny stan nawierzchni ma

wp³yw kilka czynników. Po pierw-
sze: nieodpowiednia konstrukcja. Na-
wierzchnie smo³obetonowe s¹ nieod-
porne na dzia³anie zarówno wyso-
kich jak i niskich temperatur, ponad-
to ich trwa³o�æ obni¿a siê z czasem.
Latem tworz¹ siê zatem na nich kole-
iny, a mróz wp³ywa na ich pêkanie.
Kolejn¹ przyczyn¹ z³ego stanu jest
podbudowa: zbyt cienka warstwa,
wykonana z t³ucznia wapiennego,
ulegaj¹cemu z biegiem czasu lasowa-
niu. Brak równie¿ warstw ods¹cza-
j¹cych i mrozoodopornych w kon-
strukcji jezdni. To jest w³a�nie przy-
czyn¹, ¿e w okresie zimowym do-
chodzi do tak du¿ych zniszczeñ:
ubytków, prze³omów i wysadzin;
trac¹ szorstko�æ, szczelno�æ i wykru-
szaj¹ siê. Innym problemem jest brak
odwodnienia dróg, a istniej¹ce syste-
my wymagaj¹ udro¿neinia i powa¿-
niejszych remontów. Równie¿ stan
obiektów in¿ynieryjnych - przepu-
stów, wiaduktów i mostów pozosta-
wia wiele do ¿yczenia.
- W�ród wymienionych przez Pana
problemów by³y zniszczenia pozi-
mowe. Teraz, u progu lata, jesz-
cze o nich mówimy?!
- Tegoroczna zima da³a siê nam nie-
�le we znaki ilo�ci¹ zniszczeñ. £ata-
nie dziur pozimowych zakoñczymy
dopiero z koñcem czerwca, dlatego
teraz w³a�nie jest okazja, by o tym
mówiæ. Do po³owy czerwca skoñ-
czymy te¿ pierwsze wiosenne ko-
szenie traw i chwastów na poboczach
oraz karczowanie krzewów, prowa-
dzimy remonty oznaczeñ piono-
wych dróg, malujemy barierki i porê-
cze.
- To s¹ jednak tylko remonty. A co
z inwestycjami przewidzianymi
na ten rok?
- Budowaæ bêdziemy chodnik przy
ul. ¯yrowskiej w Le�nicy i rozpocz-
niemy prace w Boryczy, zwi¹zane z
budow¹ kanalizacji deszczowej. Z

tym, ¿e akurat zadanie w Boryczy
przewidziane jest do realizacji w
dwóch etapach: na ten rok planujmy
etap pierwszy, a drugi - budowê chod-
nika - na rok 2005. W najbli¿szym
czasie zostanie tak¿e w tej miejsco-
wo�ci odnowione oznakowanie po-
ziome jezdni (przej�cie dla pieszych)
oraz wykonane zostan¹ prace zwi¹-
zane z wymian¹ i monta¿em oznako-
wania pionowego.
- Nie wspomnia³ Pan jeszcze o naj-
wa¿niejszej inwestycji zaplanowa-
nej na ten rok.
- Najwiêkszym zadaniem inwestycyj-
nym jest remont mostu w Stanisz-
czach Ma³ych. Koszt wyniesie 550
tysiêcy z³otych, przy czym i to za-
danie  zosta³o podzielone na dwa eta-
py, realizowane w tym i przysz³ym
roku. Wiêkszo�æ  kosztów jednak
poniesiemy w bie¿¹cym roku, ade-
kwatnie do zakresu prac, którcyh
równiez wiêkszo�æ zaplanowana zo-
sta³a na ten rok. Wykonawca zosta-
nie wy³oniony w przetargu, a otwar-
cie ofert nast¹pi 14 czerwca.
- To ju¿ kolejny przetarg?
- Tak, drugi z kolei, do pierwszego
nikt nie przyst¹pi³.
- Na koniec wróæmy jeszcze do
warunków u¿ytkowania naszych
dróg - niedawno robione by³y po-
miary natê¿enia ruchu...
- Jak co - pomiary takie wykonuje-
my dwukrotnie ka¿dego roku: w maju
i w pa�dzierniku. Na ich podstawie
mo¿emy oceniæ, jak zmienia siê sy-
tuacja. Otóz od kilku lat obserwuje-
my sta³y, poowlny wzrost natê¿enia
ruchu. Zw³aszcza widoczna jest ten-
decja wzrostowa samochodów ciê¿a-
rowych.
- O ile wzros³o natê¿enie ruchu?
- W stosunku do roku 2000 o ok. 10
procent. Taki wzrost ma bardzo istot-
ny wp³yw na stan jezdni.

Rozmawia³a M. Górka

BARMAN /-KA B£OTNICA STRZEL.
BARMANKA JEMIELNICA
BUFETOWA STRZELCE OP. - do�wiadczenie

BUFETOWA i KELNERKI PIOTRÓWKA
ELEKTROTECHNIK KRAPKOWICE - wykszta³cenie wy¿sze mechaniczne

FREZER � 2osoby
SPAWACZ � 2osoby OZIMEK - upr. podstawowe na spawacza

FRYZJERKA STRZELCE OP.,
KOLONOWSKIE - wykszta³cenie zawodowe lub �rednie

FUNKCJONARIUSZ - wykszta³cenie �rednie gastronomiczne;
-KUCHARZ STRZELCE OP. - nie karany, po wojsku

KASJERKA 3/4 etatu STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie;
- aktualna ks. sanepidu

KELNER STRZELCE OP. - sta¿ pracy w tym zawodzie
KIEROWCA AUTOBUSU WED£UG ZLECEÑ

KIEROWCA KAT.C+E WED£UG ZLECEÑ
KOWAL MATRYCOWY ZAWADZKIE - wykszta³cenie zaw.; - upr. piecowego

KRAWCOWA STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
KSIÊGOWA STRZELCE OP, - wykszta³. min.�rednie ekonom.;

- do�wiadczenie
LAKIERNIK SAM. STRZELCE OP.E - wykszta³cenie zawodowe

MALARZ, TOKARZ, DZIEWKOWICE - wykszta³cenie zawodowe
�LUSARZ

MALARZ-P£YTKARZ WED£UG ZLECEÑ - wykszta³cenie zawodowe
mgr FARMACJI STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze

MONTER WI¥ZEK DYLAKI - wykszta³cenie zawodowe;
KRAPKOWICE - manualno�æ; - rozró¿nianie kolorów

MURARZ
TYNKARZ

KAFELKARZ POWIAT STRZEL. - do�wiadczenie
MURARZ � 3 osoby
MALARZ � 3 osoby LE�NICA - wykszta³. zaw.; - rok sta¿u pracy

NAUCZYCIEL J. ANG. STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze z przygotowaniem
pedagog.; - min. 3 lata sta¿u pracy;

NAUCZYCIEL J. ANG. KIELCZA - wy¿sze wykszta³cenie z przygotowaniem
pedagogicznym

NAUCZYCIEL STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze z przygotowaniem
�WIETLICY pedagogicznym

OPERATOR D�WIGU WED£UG ZLECEÑ - upr. na d�wig; - prawo jazdy kat.C
do 10 ton

OPERAT.OBRABIAREK STRZELCE OP.
STEROWANYCH
NUMERYCZNIE

OPERATOR WÊZ£A STRZELCE OP. -upr. na operatora wêz³a betoniarskiego
 BETONIARSKIEGO (2 os.)

PIEKARZ STRZELCE OP. - zawodowe � kierunkowe
CUKIERNIK

PIEKARZ UJAZD
KOLONOWSKIE

PIELÊGNIARKI STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
POMOC PIELÊGNIAR. STRZELCE OP.

PRACOWNIK BIUROWY ZAWADZKIE - wykszta³cenie m.in. �rednie;
- do�w. w pracy; - obs³uga urz¹dzeñ
biurowych; - prawo jazdy kat.B

PRACOWNIK FIZYCZNY
(koszenie traw) KLUCZ - umiejêtno�æ pos³ugiwania siê kos¹

PRACOWNIK FIZYCZNY - wykszta³cenie zawodowe;
-�LUSARZ ZAWADZKIE - upr. spawacza - do�wiadczenie

PRZEDST. HANDLOWY STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. zawodowe;
- komunikatywno�æ

RATOWNIK MEDYCZNY ZOZ STRZELCE OP. - min. �rednie zawodowe kier. ratownictwo
medyczne

REKRUTANT �
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. �rednie,

- bieg³a znajomo�æ j. niem. lub j. ang.
RZE�NIK UBOJOWY PIOTRÓWKA

SALOWA-PORZ¥DKOWA STRZELCE OP. - gr.inwalidzka
SANITARIUSZE STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie

SPAWACZ � 2osoby
�LUSARZ � 2 osoby

TOKARZ BARUT
SPRZEDAWCA STRZELCE OP., - wykszta³cenie zawodowe

SUCHA
STOLARZ STRZELCE OP.,

KOLONOWSKIE,
KRASIEJÓW

SZWACZKI STRZELCE OP.
TARTACZNIK KOLONOWSKIE

TECHNIK BUD. � 2 os. STRZELCE OP.
ROBOTNIK BUD. � 10 os. I  OKOLICE

(murarz, tynkarz, cie�la)
TECHNOLOG STRZELCE OP - wykszta³cenie wy¿sze
¯YWNO�CI

TOKARZ, �LUSARZ G¥SIOROWICE - wykszta³cenie zawodowe
WYRÓB NAGROBKÓW

(praca przy maszynach) NIEZDROWICE - kwalifikacje budowlane
WYTACZARZ OZIMEK - wykszta³cenie zawodowe;

- praktyka w zawodzie tokarza lub
�lusarza;
- znajomo�æ rysunku technicznego

D r o g i    n a s z e

Czy projekty z powiatu maj¹ szansê?


