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POWIAT STR Z E LE C K I

Zakoñczenie inwestycji w ZSZ nr 1
w Strzelcach Op.

15 grudnia 2006 roku w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich odby³o siê uroczyste otwarcie zmodernizowanej bazy szko³y. Z tej okazji do szko³y przybyli: Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Wicestarosta Waldemar Gaida, dyrektorzy szkó³ z terenu Powiatu Strzeleckiego, wykonawcy
robót inwestycyjnych, zaproszeni gocie oraz gospodarze. W ci¹gu zaledwie 2
lat zrealizowano a¿ 5 zadañ inwestycyjnych na kwotê prawie 1,3 mln z³:

* Wykonano przebudowê i modernizacjê hali warsztatów szkolnych na
salê do æwiczeñ gimnastyczno-korekcyjnych
Wartoæ zadania
W tym:
z bud¿etu Powiatu Strzeleckiego

105.000 z³

Wartoæ zadania
W tym:
z Kontraktu Wojewódzkiego
z bud¿etu Powiatu Strzeleckiego

221 550 z³

105.000 z³

* Wykonano przebudowê i modernizacjê kolejnej hali warsztatów szkolnych na salê do æwiczeñ gimnastyczno-korekcyjnych oraz przeprowadzono remont ci¹gów komunikacyjnych przy przebudowanych salach budynku warsztatów szkolnych

99.400 z³
122.150 z³

* Dokonano przebudowy bazy edukacyjnej szko³y  modernizacjê hal
warsztatów i dostosowania ich na potrzeby orodka egzaminacyjnego

Wartoæ zadania
W tym:
z Kontraktu Wojewódzkiego
z bud¿etu Powiatu Strzeleckiego

223 353 z³

98.800 z³
124.553 z³

* Przeprowadzono termomodernizacjê g³ównego budynku szko³y przy
ul. Powstañców l.

Wartoæ zadania
W tym:
z bud¿etu Powiatu Strzeleckiego

585 355 z³

585.355 z³

* Nast¹pi³a modernizacja ogrodzenia od ulicy Powstañców l. oraz przebudowa drogi wjazdowej do szko³y oraz parkingu

Wartoæ zadania
W tym:
z bud¿etu Powiatu Strzeleckiego

143 545 z³

143.545 z³

rodki na przeprowadzenie wszystkich inwestycji pochodzi³y z bud¿etu
Powiatu - kwota 1.080.603 z³ oraz z
funduszy kontraktu wojewódzkiego kwota 198.200 z³ o któr¹ Powiat Strzelecki wystara³ siê sk³adaj¹c dwukrotnie wnioski o pozyskanie tych¿e rodków finansowych. W trakcie uroczystego otwarcia dyrektor szko³y Eugeniusz Szymaniec zaprezentowa³ kolejno zrealizowane zadania inwestycyjne wskazuj¹c zmiany jakie zasz³y
w infrastrukturze szkolnej oraz korzyci, jakie wynios¹ z przeprowadzonych dzia³añ uczniowie, nauczyciele
oraz pracownicy szko³y. Starosta
Strzelecki Józef Swaczyna podziêkowa³ obecnym za zaanga¿owanie w realizacjê poszczególnych zadañ, a
zw³aszcza Waldemarowi Gaidzie 
Wicestarocie Strzeleckiemu - za pozyskiwanie rodków finansowych
zapewniaj¹cych sprawny przebieg
inwestycji. Wykonawcy robót (DOR
BUR Przedsiêbiorstwo Us³ugowoHandlowe i Produkcyjne - Tadeusz
Burek, Kazimierz Doros ze Strzelec
Op., Przedsiêbiorstwo Alba sp. z o.o.
Tadeusz Osmañczyk z Góry w.
Anny; Firma BRUK-POL Jerzy
Szczêdzi³a z Kalinowa) z dum¹ podziwiali efekty w³asnej pracy.
Zamiast tradycyjnej czêci artystycznej zaproszeni gocie zapoznali siê z
prac¹ uczniów prezentuj¹cych przebieg egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe w zawodzie lusarz w nowo otwartym orodku egzaminacyjnym, a tak¿e pracuj¹cych w
poszczególnych halach warsztatów
szkolnych pod nadzorem instruktorów. Uczennice klasy III Ls pod kierunkiem Izabeli Kozio³ek  nauczycielki wychowania fizycznego uwietni³y uroczystoæ pokazem aerobiku na
jednej z sal do æwiczeñ gimnastyczno-korekcyjnych. Na zakoñczenie nie
zabrak³o równie¿ poczêstunku przygotowanego przez uczniów klasy III
Tg kierowanych przez Ma³gorzatê Tacicê  nauczycielkê przedmiotów gastronomicznych.
Modernizacja bazy szkolnej Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Strzelcach
Opolskich jest kolejnym du¿ym zadaniem inwestycyjnym. Wczeniej w
Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Strzelcach Op. wybudowano now¹
salê gimnastyczn¹ wraz z kompleksem boisk sportowych oraz dokonano remontu budynku szkolnego. Zmodernizowane obiekty coraz lepiej s³u¿¹
zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych
uczniów wp³ywaj¹c niew¹tpliwie na
podnoszenie jakoci kszta³cenia w
szko³ach dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Strzelecki.
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STANOWISKO
KIEROWNIK
DS.SPRZEDA¯Y;
KSIÊGOWA;
SPRZEDAWCA;
MAGAZYNIER
KONSULTANT DS.
OBS£UGI KLIENTA

STRZELCE OP.
lub
ZDZIESZOWICE

DORADCA MOBLINY

OPOLE+
OPOLSZCZYZNA

DORADCA
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P£ATNICZYCH
KSIEGOWA 1/2 ETATU
KASJER-SPRZEDAWCA
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OBS£UGA BUFETU
BARMAN
KUCHARZ
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KUCHARZ

INFORMATYK

MONTER SIECI
INFORMATYCZNYCH

ELEKTRONIK
ELEKTRO
- INSTALATOR
PALACZ CO POW.50kV
SZWACZKA
SZWACZ OVERLOCK
TAPICER
STOLARZ
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DIAGNOSTA SAM.
-MECHANIK

LAKIERNIK SAM.
MECHANIKKIEROWCA KAT.C+E
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KIEROWCY KAT.C+E;
KIEROWCY KAT.T;
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OBS£UGA SOLARIUM
FRYZJER
DAMSKO-MÊSKI
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STRZELCE OP.

STRZELCE OP.
WOJ.OPOLSKIE
STRZELCE OP.
SZYMISZÓW
STRZELCE OP.
PIOTRÓWKA
LENICA

STRZELCE OP.
LENICA
ZAWADZKIE

STRZELCE OP.
+ OKOLICE
¯ÊDOWICE
STRZELCE OP.

STRZELCE OP.

STRZELCE OP.
SZCZEPANEK
STRZELCE OP.

STRZELCE OP.

KOLONOWSKIE
STRZELCE OP.

STRZELCE OP.
KRAJ

WG.ZLECEÑ

WG.ZLECEÑ
KRAPKOWICE
STRZELCE OP.;
ZAWADZKIE
STRZELCE OP.

-

-

dobra dykcja;
wykszta³cenie min.rednie;
odpornoæ na stres;
kreatywnoæ;
³atwoæ nawi¹zywnia
kontaktów;
dyspozycyjnoæ;
dobra znajomoæ komp.
wykszta³cenie rednie;
prawo jazdy kat.B;
min.1 rok dowiadczenia
wykszta³cenie wy¿sze;
min.1 rok dowiadzcenia

-

praktyka;
obs³uga kasy fiskalnej;
min.zawodowe;
sta¿ pracy mile widziany;
obs³uga kasy fiskalnej;
wykszta³cenie min. zaw.

-

wykszt. folrystyczne;
sta¿ pracy mile widziany
dowiadczenie;
pr. jazdy kat.B;
pr. jazdy kat.B;
wykszt. kierunkowe;
dowiadczenie;

- wykszta³cenie min. zaw.
- min.2 lata sta¿u pracy
na sam. stanowisku;
- znajomoæ dokumentacji
magazynowej, obs³uga
kasy fiskalnej
oraz komputera;
- uregulowany stosunek
do s³u¿by wojskowej;
- mile widziane pr. jazdy
kat.B;
- upr.na wózek wid³owy
- sta¿ pracy mile widziany

-

wykszta³cenie zawodwe;
sta¿ pracy mile widziany;
wykszt. kierunkowe
wykszt. gastronomiczne;
dowiadczenie w ¿ywieniu
zbiorowym;
- aktualne badania lek.
- wykszta³cenie wy¿sze
z przygot. pedagog.

-

wykszta³cenie rednie;
sta¿ pracy mile widziany;
wykszt. kierunkowe;
wykszt. min.zawodowe;
sta¿ pracy min.2 lata
uprawnienia na kot³y
parowe i cinieniowe
pow.50kV;
- dowiadczenie;
- dowiadczenie
- wykszt. min.zawodowe;
- sta¿ pracy mile widziany;
- wykszt. min.zawodowe;
- sta¿ pracy mile widziany;
- wykszta³cenie zawodwe;
- dowiadczenie-spawanie
MAG;
- wykszt. min.rednie;
- sta¿ pracy mile widziany;
- upr.diagnostyczne;

- dow. jako mechanik
i kierowca

- osoby studiuj¹ce;
- wykszta³cenie kierunkowe;

