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POWIAT STR Z E LE C K I

Jeszcze w sierpniu prace
na drodze nr 426

To koszmar.
Droga przez
mêkê  mówi¹
je¿d¿¹cy tras¹
Zawadzkie 
Strzelce Opolskie. Zupe³na
tragedia to odcinek Strzelce
Opolskie
Szczepanek, a dalej w kierunku
Zawadzkiego - Nowe £¹ki.
I wyliczaj¹ detalicznie uci¹¿liwoci podró¿y: asfalt sp³yn¹³, koleiny
s¹ tak g³êbokie, ¿e na pewnych odcinkach rodka pasa niektóre samochody, zw³aszcza stuningowane, zostawiaj¹ lakier; namalowane pasy z linii
prostych przekszta³ci³y siê w esowate, a pobocza s¹ mocno pokarbowane. Podobnie zreszt¹ i niektóre odcinki jezdni bardziej przypominaj¹ tarê
ni¿ drogê wojewódzk¹, któr¹ jest w
istocie.
- Na dobr¹ sprawê ta droga powinna zostaæ zamkniêta, tak fatalny jest
jej stan  twierdzi starosta Józef Swaczyna.  Wszyscy, którzy ni¹ je¿d¿¹

zdaj¹ sobie z tego sprawê. Poniewa¿
jednak ma ona status drogi wojewódzkiej, zaprosi³em tu na spotkanie dyrektora Poliwodê z Zarz¹du Dróg Wojewódzkich i dyrektora Szymañskiego z departamentu infrastruktury drogowej Urzêdu Marsza³kowskiego w
Opolu. Pierwszym punktem ich wizyty w powiecie by³o spotkanie z burmistrzami Strzelec Op., Zawadzkiego
i wójtem Jemielnicy, a drugim  przeja¿d¿ka drog¹ nr 426. Trzeba by³o ich
tu ci¹gn¹æ, by wreszcie przekonaæ ich
o koniecznoci remontu nawierzchni
jezdni, o koniecznoci budowy chodnika i cie¿ki rowerowej. Przejechalimy ca³¹ drogê  mówi dalej J. Swaczyna.  Gocie nie byli zachwyceni
komfortem podró¿owania. Us³ysza³em, ¿e jeszcze w sierpniu zostan¹
wznowione prace przy remoncie nawierzchni, a w ten sposób wreszcie
doprowadzi siê j¹ do mniej wiêcej przyzwoitego stanu.
- Pod koniec roku maj¹ siê natomiast
rozpocz¹æ prace przy cie¿ce rowerowej w Szczepanku, a polizg w tym
terminie zwi¹zany jest z opónieniami w dokumentacji.

W 9 numerze Powiatu Strzeleckiego
pisalimy, ¿e zapad³y decyzje o podziale rodków w ramach ZPORR i
projekt powiatu Lokalne Centrum
Rozwoju w £¹kach Kozielskich - modernizacja ci¹gu komunikacyjnego wsi
- drogi nr 1434 O otrzyma dofinasownie. Minê³y niemal dwa miesi¹ce
od tamtego materia³u zanim uda³o siê

wbiæ ³opatê. Z koñcem padziernika prace powinny byæ zakoñczone a
mieszkañcy £¹k Kozielskich wreszcie przejd¹ przez swoj¹ miejscowoæ
such¹ nog¹, po chodniku i bez uciekania przed chlapi¹cymi autami.
Bêdzie to jedna z wiêkszych inwestycji na drogach powiatowych, poch³onie w sumie ponad 1,5 mln z³otych.

Wreszcie co widaæ...

Dobry
Start
Je¿eli jeste osob¹:
* poni¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestrowan¹ w urzêdzie pracy przez okres do
24 miesiêcy lub
* bezrobotnym absolwentem szko³y wy¿szej, poni¿ej 27 roku ¿ycia, zarejestrowanym w urzêdzie pracy w okresie do 12 miesiêcy od dnia okrelonego w dyplomie, wiadectwie lub innym dokumencie powiadczaj¹cym ukoñczenie szko³y wy¿szej

mo¿esz wzi¹æ udzia³ w projekcie DOBRY START, w ramach którego
proponujemy nastêpuj¹ce dzia³ania:
I ETAP:
* poradnictwo indywidualne
* warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy

II ETAP
* szkolenia zmieniaj¹ce lub uzupe³niaj¹ce kwalifikacje zawodowe
w zakresie:

* KSIÊGOWOÆ MA£YCH I REDNICH FIRM Z OBS£UG¥ KOPUTEROWYCH PROGRAMÓW KSIÊGOWYCH ORAZ Z MODU£EM
KADROWO-P£ACOWYM
Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie:
- ukoñczenie szko³y redniej
* OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH NA UPR. UDT WRAZ Z
OBS£UG¥ KOMPUTERA W ZAKRESIE GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest zaliczenie I ETAPU projektu.
Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie prosimy o kontakt:
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich
ul. Gogoliñska 2a,
pokój numer 4 - telefon 462 18 11
pokój numer 10 - telefon 462 18 14

Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie
zachowañ przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiêbiorczoci, wyrównywania szans oraz inwestowania
w zasoby ludzkie.

Ponownie
w Kontrakcie

Podobnie jak w ubieg³ym roku
w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1
jest realizowane zadanie w ramach
Kontraktu Wojewódzkiego. W zesz³ym roku przebudowano czêæ
warsztatów na sale korekcyjne, a
obecnie modernizuje siê ich dalsz¹
czêæ. Inwestycja wyceniona zosta³a na 226 tysiêcy, z których 100 pochodziæ bêdzie z Kontraktu Wojewódzkiego (dotacja uzyskana przez
Powiat Strzelecki).
Projekt zak³ada przebudowê i modernizacjê hal warsztatowych na potrzeby orodka egzaminacyjnego. Prace budowlane obejm¹ 4 obecnie istniej¹ce hale warsztatowe. W efekcie
powstanie 5 pracowni zajêæ praktycznych:
1. pracownia zajêæ praktycznych
frezarki (powierzchnia 139,8 m2),
2. pracownia zajêæ praktycznych
orodek egzaminacyjny (powierzchnia 140,5 m2),
3. pracownia zajêæ praktycznych
tokarki (powierzchnia 212,2 m2),
4. pracownia zajêæ praktycznych
krajalnia (powierzchnia 68,8 m2),
5. pracownia zajêæ praktycznych
lusarnia (powierzchnia 144,6
m2),
We wszystkich pracowniach wykonana bêdzie instalacja elektryczna
uwzglêdniaj¹ca wymogi ich nowego
przeznaczenia. Oprócz robót wykoñczeniowych przewidziano monta¿
drzwi ³¹cz¹cych wszystkie pracownie umo¿liwiaj¹cych transport ciê¿kich urz¹dzeñ wózkami wid³owymi.
Celem projektu jest zapewnienie
uczniom ZSZ nr 1 dostêpu do zmodernizowanych, spe³niaj¹cych wspó³czesne wymogi pracowni zajêæ praktycznych. Ponadto zostan¹ spe³nione wymagania programu realizowanego przez MENiS, (dofinansowywanego przez Europejski Fundusz Spo³eczny), dziêki czemu trafi¹ tu nowoczesne urz¹dzenia (w tym obrabiarki
CNC) - jako wyposa¿enie orodka
egzaminacyjnego.
Zakoñczenie prac zaplanowano
na koniec sierpnia br.
/bb/

Opolska Marka
2006

Zarz¹d Województwa Opolskiego og³osi³ czwart¹ edycjê konkursu
Opolska Marka 2006.
Konkurs ma na celu wy³onienie
najlepszych produktów, us³ug i najprê¿niej dzia³aj¹cych eksporterów
Opolszczyzny oraz wyró¿nienie ich
presti¿owym symbolem promocyjnym Opolskiej Marki.
Firmy bêd¹ rywalizowaæ w nastêpuj¹cych kategoriach: Produkt,
Us³uga i Eksport, odrêbnie w sektorze MSP oraz du¿ych przedsiêbiorstwach. W tegorocznej edycji konkursu zosta³a utworzona nowa kategoria
pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo. Jej
celem jest uhonorowanie najlepszych
i najprê¿niej rozwijaj¹cych siê firm,
zarówno w sektorze du¿ych przedsiêbiorstw jak i MSP.
Warto zauwa¿yæ, ¿e organizatorzy konkursu zapewniaj¹ laureatom,
zdobywcom statuetek Opolskiej
Marki, promocjê w województwie
oraz poza jego granicami.
Zapewne i w tegorocznej edycji
konkursu laureatami zostan¹ firmy z
powiatu strzeleckiego. Przypomnijmy, ¿e presti¿owe statuetki otrzyma³y ju¿ Silesia McBride ze Strzelec
Op. i Izostal SA z Zawadzkiego.
Termin zg³oszeñ, kierowanych do
Departamentu Wspó³pracy
z Zagranic¹ i Promocji Regionu
Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. 77 442 93 43
up³ywa 30 wrzenia 2006.

OFERTY PRACY

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

STANOWISKO
MURARZ
DOCIEPLENIOWIEC

KIEROWCA A,B,C,D,E
SPAWACZ, PALACZ,
TOKARZ, LUSARZ
KUCHARKA

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

- Sta¿ pracy mile widziany
- Wysokoæ wynagrodzenia do
1900 z³ brutto.
DZIEWKOWICE - wiadectwo kwalifikacji.
WG ZLECEÑ

DZIEWKOWICE - Wynagr. do uzgodnienia.
JEMIELNICA
- Min. Zawodowe kierunkowe
- dyspozycyjnoæ
KUCHARZ
ZAWADZKIE
- dyspozycyjnoæ
ELEKT. - ELEKTRONIK
DYLAKI
- kierunkowe
MONTER KABIN
KOLONOWSKIE - Min. Zawodowe
SANITARNYCH
- sta¿ pracy mile widziany
- prawo jazdy kat. B
KIEROWCA KAT. B + C
¯ÊDOWICE
- zawodowe
PRACOWNIK PRODUKCJI
¯ÊDOWICE
- Wynagr. 1500 z³ brutto,
- zawodowe
TECHNIK FARMACJI
UJAZD
- rednie kierunkowe
- sta¿ pracy mile widziany
LUSARZ - TOKARZ
SZCZEPANEK - Uprawnienia spawacza
elektrycznego
MONTA¯YSTA
STRZELCE OP. - zawodowe
ELEMENTÓW
- 2 lata
ZE STALI
- spawanie metod¹ TIG
NIERDZEWNEJ
SPRZEDAWCA
STRZELCE OP. - Min. zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany
- ksi¹¿eczka zdrowia.

U W A G A!
Je¿eli jeste osob¹:
* powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestrowan¹ w urzêdzie pracy w Strzelcach
Opolskich przez okres do 12 miesiêcy
(z wy³¹czeniem bezrobotnych absolwentów) lub
* powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestrowan¹ w urzêdzie pracy w Strzelcach
Opolskich przez okres od 12 do 24 miesiêcy
mo¿esz wzi¹æ udzia³ w projekcie AKTYWNY POWRÓT, w ramach
którego proponujemy nastêpuj¹ce dzia³ania:
I ETAP:
* poradnictwo indywidualne
* warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
II ETAP
* szkolenia zmieniaj¹ce lub uzupe³niaj¹ce kwalifikacje zawodowe
w zakresie:
* SPAWANIE METOD¥ MAG (135) I TIG (141)
Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest zaliczenie I ETAPU projektu.
Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie prosimy o kontakt:
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich
ul. Gogoliñska 2a,
pokój numer 4 - telefon 462 18 11
pokój numer 10 - telefon 462 18 14

Przypominamy o konkursie na
Tradycyjny Produkt Opolszczyzny
Prawo do wpisu na Listê Produktów Tradycyjnych maj¹ produkty, które
charakteryzuj¹ siê tradycyjn¹, ugruntowan¹ w czasie (jako najkrótszy przyjmuje siê okres 25 lat) metod¹ wytwarzania, których jakoæ lub wyj¹tkowe
cechy i w³aciwoci wynikaj¹ ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Na Listê Produktów Tradycyjnych mog¹ zostaæ wpisane produkty
rolne i rodki spo¿ywcze oraz napoje spirytusowe.
Nabór zg³oszeñ trwa od 1 czerwca do 31 padziernika 2006 r.
Rozstrzygniêcie nast¹pi do dnia 24 listopada br , po rozpatrzeniu wniosków przez Komisjê Konkursow¹.
Nagrody w wysokoci 1000 z³ otrzyma 10 produktów, które zostan¹ ocenione zgodnie z przyjêtymi kryteriami.
Dodatkowych informacji udziela:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzêdu Marsza³kowskiego,
Referat Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich osob¹ do kontaktu jest Magdalena Wrzeszcz
tel. 077 541 64 24, e-mail m.wrzeszcz@umwo.opole.pl

