
PIELÊGNIARKA
+ STARSZY OPIEKUN LE�NICA wykszta³cenie kierunkowe;
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. _
EKSPEDIENTKA (1/2 etatu) STRZELCE OP. - aktualna ksi¹¿eczka zdrowia;
SZWACZKI (3osoby)
OBS£UGA DZIURKARKI
(1 osoba) STRZELCE OP.
SZWACZKI UJAZD - do�wiadczenie
MAGAZYNIER STRZELCE OP. - wykszt. �rednie rolnicze lub ogrodnicze

- prawo jazdy kat. B mile widziane C;
SPRZEDAWCA - wykszta³cenie min. �rednie;
MAGAZYNIER STRZELCE OP - pr. jazdy kat. B;

- znajomo�æ komputera
PRACOWNIK BUD. KRAJ - wykszta³cenie zawodowe;

- uprawnienia do monta¿u rusztowañ
PRACOWNIK OCHRONY �ZAK£ADY

AZOTOWE�
K-KO�LE - licencja pracownika ochrony

PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe lub �rednie;
- kurs lub licencja ochroniarza

OCHRONIARZ DOZORCA GÓRA �W. ANNY
WYSOKA

PROBOSZOWICE
CHECH£O - wykszta³cenie �rednie lub zawodowe

LEKTORZY
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
I
JÊZYKA NIEMIECKIEGO STRZELCE OP.
PILARZ (2 osoby)
TRAKTORZYSTA (1 osoba) TEREN LE�NICTWA, - pisarz � upr. na pi³y spalinowe;

KLUCZ, - traktorzysta Pr. jazdy kat. �T�
£¥KI KOZIELSKIE

PRACOWNIK TEREN LE�NICA,
FIZYCZNY KLUCZ,

£AKI KOZIELSKIE
PRZEDS. HANDLOWY CA£Y KRAJ - pr. jazdy kat. B
ROBOTNIK LE�NY SZKÓ£KA KALINÓW - znajomo�æ pracy w ogrodnictwie-

� PODBORZANY   le�nictwie
MURARZ WG.ZLECEÑ _
MURARZE STRZELCE OP.; - samodzielno�æ;

TARNÓW OPOLSKI - do�wiadczenie w murowaniu;
  tynkowaniu, betonowaniu

SZEF PRODUKCJI STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze;
- obs³uga komputera (Office, W indows,
  Internet, AUTO-CAD lub inne r. graf.)

KONSTRUKTOR - program graficzny AUTO-CAD,
-TECHNOLOG STRZELCE OP.   program 3D
TAPICER SAM. STRZELCE OP. - do�wiadczenie
PRAC. HURTOWNI STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. �rednie;

- obs³uga komputera;
- komunikatywno�æ

3P O W I A T   S T R Z E L E C K I

O F E R T Y  P R A C Y
POWIATOWY URZ¥D PRACY

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

STANOWISKO
M IEJSCE

PRACY

WYMAGANIA

OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

Matura to egzamin, który wszy-
scy pamiêtaj¹, nawet po latach. Tego-
roczna zapisze siê w pamiêci szcze-
gólnie: wszystko jest NOWE. Cho-
cia¿ nie do koñca to prawda, bo prze-
cie¿ równolegle uczniowie pi¹tych klas
techników i liceów profilowanych sta-
rego typu, choæ stanowi¹ ogromn¹
mniejszo�æ, bêd¹ j¹ zdawaæ �po stare-
mu�. Na kilka dni przed pocz¹tkiem
egzaminacyjnej gor¹czki warto zapy-
taæ, ile to nowe bêdzie kosztowaæ.
Przypomnijmy, ¿e podobne pytanie
pad³o w czasie spotkania nauczycieli
i dyrektorów szkó³ powiatu strzelec-
kiego z ministrem edukacji Miros³a-
wem Sawickim.

Wówczas Ryszard Pagacz, dy-
rektor zawadczañskiego LO zwróci³
uwagê na koszty nowej matury, które
bêd¹ musia³y ponie�æ samorz¹dy. Jak
wyliczy³ � obci¹¿enie dla nauczycieli
bêdzie zdecydowanie wiêksze teraz:
przy starej maturze wynosi³o ono 379
godzin, a przy nowych zasadach 564
godzin, czyli o 185 godzin wiêcej. W
dodatku w jeszcze wiêkszym stop-
niu obci¹¿eni zostan¹ nauczyciele od-
delegowani do innych szkó³. Zainte-
resowany tym minister poprosi³ o wy-
liczenia, zapewniaj¹c, ¿e przeanalizuje
je. Mo¿na by³o zatem spodziewaæ siê,
¿e jaka� odpowied� nadejdzie. Te
oczekiwania by³y jednak p³onne.
- Nie doczekali�my siê odpowiedzi
� mówi dyrektor Pagacz. � Nasze
wyliczenia wskazuj¹ jednak, ¿e � przy-
najmniej w przypadku naszej szko³y
� pismo MENiS jest nieprawdziwe,
bo nauczyciele przepracuj¹ wiêcej
godzin, ni¿ w przypadku starej matu-
ry. Nie podejrzewam, by by³ to od-

osobniony przypadek, choæ byæ
mo¿e w skali globalnej to w³a�nie mi-
nisterstwo ma racjê. W ka¿dym razie
wynagrodzenie nauczycieli w naszej
szkole wzro�nie o ok. 5.600 z³ w sto-
sunku do �starej� matury. Zgodnie z
interpretacj¹ MENiS � to szko³y zo-
sta³y obarczone przeprowadzeniem
egzaminu maturalnego. Jak to bêdzie
p³acone? Raczej nie tak, jak do tej pory,
czyli nie za pe³ne godziny zegarowe i
nie jak za godziny ponadwymiarowe,
choæ takie zapisy uchwalone s¹ przez
Radê Powiatu w warunkach p³aco-
wych do Karty Nauczyciela. Mówi
siê natomiast o tym, ¿e wynagrodze-
nie za pracê w komisjach egzamina-
cyjnych zostanie przeliczone na do-
datek motywacyjny, choæ przecie¿
ten dodatek ma s³u¿yæ zupe³nie in-
nym celom. W ka¿dym razie bud¿et
powiatu bêdzie to musia³ ud�wign¹æ,
choæ nie wiem jak - dodaje. - Ale  prze-
cie¿ nie s¹ to wszystkie wydatki szko-
³y. Nie ewidencjonujê osobno kosz-
tów zwi¹zanych z matur¹, bo prze-
cie¿ to niemo¿liwe. Niezbêdny sprzêt
mieli�my ju¿ wcze�niej, dokupili�my
trzy radiomagnetofony, co oznacza³o
wydatek rzêdy ok. 1.000 z³, a wiêc
niewiele. Znacznie wiêksze koszty
bêd¹ wi¹zaæ siê z kserokopiami � ju¿
wykonanymi i tymi, które nas jesz-
cze czekaj¹ po maturze, bo ka¿dy
uczeñ musi mieæ skserowany indywi-
dualnie swój protokó³.

Dyrektor strzeleckiego Zespo³u
Szkó³ Zawodowych Eugeniusz Szy-
maniec pytanie o koszty nowej ma-
tury kwituje krótko: bêd¹ du¿o wy-
¿sze w porównaniu do starej. Wstêp-
ne szacunki wskazuj¹, ¿e ilo�æ godzin

pracy naszych nauczycieli wzro�nie
w stosunku do roku ubieg³ego o ok.
60 procent. Sporo kosztowa³y te¿
zakupy nowego sprzêtu, a i tak bêdê
negocjowa³ z dwójk¹ uczniów, by zre-
zygnowali z wykorzystania w swo-
ich prezentacjach z rzutnika multime-
dialnego; mo¿e uda mi siê ich namó-
wiæ? No i wreszcie doliczyæ trzeba
bêdzie kserowanie, choæby 106 pro-
toko³ów.

W podobnym duchu wypowia-
daj¹ siê dyrektorzy pozosta³ych
dwóch szkó³ �rednich w powiecie.
Dyrektor Jan W róblewski z Zespo-
³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzel-
cach Op. twierdzi, ¿e szko³a jest bar-
dzo dobrze wyposa¿ona w nowocze-
sny sprzêt, wszelkie niezbêdne po-
moce i materia³y, nie trzeba by³o wiêc
my�leæ o dodatkowych zakupach. Ma
nadziejê, ¿e rzutnik multimedialny lub
odtwarzacz DVD, z których maj¹ za-
miar korzystaæ pojedynczy ucznio-
wie, uda mu siê po¿yczyæ. Nie w tym
problem, a w rozliczeniu (i zap³ace-
niu!) pracy nauczycieli, którzy prze-
pracuj¹ przy maturach o ok. jedn¹
trzeci¹ wiêcej godzin ni¿ w ub. roku.
M arian Pudo, dyrektor ZSZ w Za-
wadzkiem, jest jednak pe³en optymi-
zmu: dodatkowe �rodki na pewno siê
znajd¹ w bud¿ecie powiatu; zupe³nie
nie wyobra¿a sobie, by w ogóle by³o
inaczej.

Ile wiêc bêdzie kosztowa³a tego-
roczna matura? Na razie nikt jeszcze
nie jest w stanie tego oceniæ, a ogrom-
ne sumy przewidywanych wydatków
samorz¹dów, o których mówiono w
mediach, mog¹ okazaæ siê znacznie
przesadzone. U nas na razie wszyscy
s¹ bardzo ostro¿ni w szacunkach;
przecie¿ i tak nied³ugo poznamy rze-
czywiste koszty. I wtedy oka¿e siê,
czy racjê mieli dyrektorzy szkó³, czy
resort edukacji.

M. Górka

Droga matura

W zwi¹zku z konieczno�ci¹ remontu sali rejestracji w Starostwie
Strzeleckim informujemy, ¿e w nastêpuj¹cych dniach rejestracja
pojazdów bêdzie odbywaæ siê w godzinach:

- poniedzia³ek 11 kwietnia NIECZYNNE
- �roda 13 kwietnia od 7.30 do 17.00
- czwartek 14 kwietnia od 7.30 do 17.30
- pi¹tek 15 kwietnia od 7.30 do 12.00
- poniedzia³ek 18 kwietnia NIECZYNNE

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

W pi¹tek 8 kwietnia 2005 roku, zwi¹zku z pogrzebem
Ojca �w. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

bêdzie nieczynne.

UWAGA!!!

Kiedy rejestrowaæ
samochód

Wypalanie traw ju¿ siê zaczê³o.
O tym zwyczaju jak najgorszego zda-
nia s¹ ekolodzy i biolodzy. Niszczy
siê w ten sposób wszelkie ¿ycie bio-
logiczne � mówi¹ � i przekonanie wielu
rolników, ¿e przyczyniaj¹ siê w ten
sposób do u¿y�niania gleby jest ab-
solutnie b³êdne. Bo przecie¿ wysoka
temperatura dzia³a nie tylko na po-
wierzchni ziemi, ale siêga te¿ kilka
centymetrów w g³¹b gleby - do war-
stwy najbardziej ¿yznej i tam sieje
spustoszenie. Niszczone s¹ nie tylko
suche trawy, obumieraj¹ce ro�liny i
chwasty, ale te¿ grzyby, porosty i glo-
ny glebowe, które w³a�nie przyczy-
niaj¹ siê do wysokiej jako�ci gleby.

O ile wypalenie ro�lin, które uzna-
wane s¹ za chwasty, mog³oby jeszcze
byæ zrozumia³e, to niezrozumia³e jest
niszczenie organizmów, które s¹ na-
turalnymi wrogami szkodników ro�lin
uprawnych. Podczas po¿aru gin¹ ro-
puchy, je¿e, krety, chomiki, ryjówki,
jaszczurki, padalce, ³asice a tak¿e wie-
le innych drobnych p³azów i gryzoni.
To w³a�nie one niszcz¹ �limaki i dru-
towce oraz inne owady ¿eruj¹ce na

uprawach. Gin¹ d¿d¿ownice i mnó-
stwo po¿ytecznych owadów (trzmie-
le, osy, biedronki, z³otooki, biegacze,
skorki, paj¹ki), które zjadaj¹ mszyce i
pozosta³e szkodniki.

Równie¿ ptaki niszcz¹ce szkod-
niki na polach i w ogrodach (takie jak
sikory, sikorki modre, pleszki ogro-
dowe, rudziki, pokrzywnice strzy¿y-
ki i inne) - gin¹, gdy¿ zakrzaczenia i
zadrzewienia �ródpolne, wystêpuj¹-
ce na nieu¿ytkach czy miedzach s¹
ich naturalnym siedliskiem i miejscem
lêgowym.

Je�li te argumenty nikogo nie prze-
konaj¹, to mo¿e warto podaæ, ¿e skut-
kiem wypalania traw jest spadek plo-
nowania traw a¿ o 30%, za� rozprze-
strzeniaj¹cy siê ogieñ jest zagro¿eniem
dla s¹siednich pól, lasów, a nawet za-
budowañ.
- W takich przypadkach w³a�nie
stra¿ po¿arna mo¿e ukaraæ w³a�cicie-
la ³¹ki czy nieu¿ytku mandatem �
mówi Joanna Badowska-Ganeth,
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Stra¿y Po¿arnej w Strzelcach
Opolskich. � Mandat � w wysoko-

W I kwartale tego roku stra¿ po¿arna wyje¿d¿a³a na terenie kraju prawie 4,5
tysi¹ca razy do pal¹cych siê traw. W powiecie strzeleckim takich wyjazdów by³o
ma³o; mniej nawet ni¿ w poprzednich latach � tylko 118 od pocz¹tku stycznia
do koñca marca. Za to pocz¹tek kwietnia zacz¹³ siê gorzej.

Grozi grzywna lub areszt

�ci od 40 do 500 z³ - nak³ada prewen-
tysta lub oficer upowa¿niony przez
komendanta stra¿y � dodaje. � W tym
roku jeszcze nikt nie zosta³ ukarany
w taki sposób; nie jest jednak wyklu-
czone, ¿e bêdzie tak, jak w poprzed-
nich latach, czyli: mandaty posypi¹
siê. Faktem jest, ¿e do tej pory w na-
szym powiecie wyjazdów by³o zde-
cydowanie mniej ni¿ w poprzednich
latach, kiedy w ci¹gu jednego tylko
dnia wzywano nas do pal¹cych siê
traw 13-15 razy. Tej wiosny najgor-
szy, jak na razie, by³ dzieñ 25 marca,
kiedy trzeba by³o wyjechaæ 6 razy.
Taka ilo�æ wyjazdów nie stwarza nam
problemów; zaczynaj¹ siê wtedy, gdy
jest ich kilkana�cie i to w du¿ych od-
leg³o�ciach od siebie.

Mandaty na³o¿one przez stra¿ to
nie jedyne sankcje finansowe, z któ-
rymi trzeba siê liczyæ. Znacznie bar-
dziej dolegliwe mo¿e byæ pozbawie-
nie rolników dop³at bezpo�rednich,
je�li w trakcie kontroli (a w tym roku
ma zostaæ skontrolowanych wybra-
nych losowo 11 % gospodarstw, a nie
5 %, jak w zesz³ym roku) oka¿e siê,
¿e wypalaj¹ ³¹ki, trawy lub nieu¿yt-
ki, co jest niezgodne z tzw. dobr¹ prak-
tyk¹ roln¹.

Na koniec mo¿na dodaæ, ¿e za
wypalanie traw mo¿e groziæ kara
aresztu lub grzywny - zgodnie z art.
59 ustawy z dn.16 pa�dziernika 1991
r. o ochronie przyrody.

�Cz³owiek niech bêdzie szlachetny, pomocny bli�nim, dobry.

Bo tylko wtedy jest inny od wszystkich znanych nam istot.�

Johann Wolfgang Goethe

Z okazji �wiatowego Dnia S³u¿by Zdrowia, w imieniu Zarz¹du

Powiatu Strzeleckiego, ¿yczymy wszystkim pracownikom opieki


