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Z pocz¹tkiem marca we wszyst-
kich mediach pojawi³y siê informacje
o mo¿liwo�ci uzyskania stypendiów
przez uczniów szkó³ ponadgimna-
zjalnych i studentów z ubogich ro-
dzin. Dla wszystkich tych, którzy
nie zd¹¿yli siê zg³osiæ w podanym
terminie, mamy dobr¹ wiadomo�æ!
Zgromadzone zg³oszenia nie stano-
wi¹ listy odbiorców pomocy, a po-
s³u¿y³y samorz¹dowi województwa
opolskiego do wstêpnego podzia³u
dostêpnych �rodków.

W chwili obecnej odpowiedni
program pod nazw¹ �Wyrównanie
szans edukacyjnych poprzez progra-
my stypendialne� jest przygotowy-
wany przez Starostwo Strzeleckie.
Zostanie on zg³oszony do finanso-
wania w ramach Opolskiego Zinte-
growanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Dziêki wcze-
�niejszemu rozeznaniu wiemy, ¿e na
terenie powiatu stypendiami i dota-
cjami zainteresowanych jest: 481
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz 136 studentów.

Przypominamy, ¿e s¹ to warto-
�ci orientacyjne. Ostateczny nabór
zostanie dokonany w momencie usta-
lenia kryteriów funkcjonowania sys-
temu. Wtedy te¿ kandydaci bêd¹
musieli przed³o¿yæ wymagan¹ doku-

�Wyrównania szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne�

mentacjê (m.in. potwierdzenie wyso-
ko�ci dochodów oraz zameldowania).

Na dzieñ dzisiejszy kryteria kwa-
lifikacji s¹ nastêpuj¹ce:
- uczniowie pochodz¹cy z rodzin

znajduj¹cych siê w trudnej sytu-
acji materialnej, mieszkaj¹cy na
obszarach wiejskich (obszary
po³o¿one poza granicami admini-
stracyjnymi miast i miasta do
5 tys. mieszkañców, podejmuj¹-
cy naukê lub ucz¹cy siê w szkole
umo¿liwiaj¹cej uzyskanie �wia-
dectwa dojrza³o�ci.

- studenci mieszkaj¹cy na obsza-
rach zmarginalizowanych (teren
ca³ego powiatu strzeleckiego) i
znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji
materialnej (podstawa: dochód
rodziny w przeliczeniu na osobê,
próg dla województwa zostanie
ustalony przez Urz¹d Marsza³-
kowski), wsparcie udzielone zo-
stanie studentom szkó³ wy-
¿szych prowadzonych w syste-
mie dziennym, wieczoro-
wym, zaocznym i eksternistycz-
nym.
W ramach programu uczniowie i

studenci bêd¹ mogli otrzymaæ nastê-
puj¹ce �wiadczenia:
- ca³kowite lub czê�ciowe pokry-

cie kosztów zakwaterowania w

bursie, internacie lub na stancji,
- ca³kowite lub czê�ciowe pokry-

cie kosztów posi³ków,
- ca³kowite lub czê�ciowe pokry-

cie kosztów zakupu podrêczni-
ków,

- ca³kowite lub czê�ciowe pokry-
cie op³aty za studia w szkole wy-
¿szej prowadzonej        w syste-
mie dziennym, wieczorowym,
zaocznym i eksternistycznym.
Maksymalna kwota stypendium

dla uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych wynosiæ bêdzie 250 z³ w skali
miesi¹ca, natomiast dla studentów
szkó³ wy¿szych wynosiæ bêdzie 350
z³ w skali miesi¹ca. Stypendium zo-
stanie przyznane na czas trwania na-
uki w danym roku szkolnym / akade-
mickim, jednak nie d³u¿ej ni¿ na 10
miesiêcy.

Wszelkich dodatkowych
informacji udziela Bernadetta
Kaluza z Wydzia³u Edukacji,
Kultury, Kultury Fizycznej

i Turystyki Starostwa Powiato-
wego w Strzelcach Opolskich

tel. 463 90 90, wew. 223
oraz Irena Brolik z Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich

tel. 461 39 01.

Wykonanie robót ogólnobu-
dowlanych i instalacyjnych zwi¹-
zanych z modernizacj¹ pomiesz-
czeñ szkolnych w budynku Zespo-
³u Szkó³ Specjalnych w Strzelcach
Opolskich. (2004-04-15 00:00:00)
Strzelce Opolskie, dn. 15.04.2004 r.
Og³oszenie o przetargu nieogra-
niczonym o warto�ci poni¿ej 60 000
EURO 

Zespó³ Szkó³ Specjalnych w
Strzelcach Opolskich og³asza prze-
targ nieograniczony na wykonanie
robót ogólnobudowlanych i insta-
lacyjnych zwi¹zanych z moderni-
zacj¹ pomieszczeñ szkolnych w
budynku Zespo³u Szkó³ Specjal-
nych w Strzelcach Opolskich, ul.
Ks. Wajdy 3.
1. Zamawiaj¹cy: Zespó³ Szkó³ Spe-

cjalnych w Strzelcach Opolskich.

wy³¹cznie o w³a�ciwej jako�ci zdro-
wotnej. My z kolei, jako instystucja
kontrolna, bêdziemy dzia³aæ w dro-
dze administracyjnej, zobowi¹zuj¹c
dany podmiot do usuniêcia uchybieñ
lub stosowania ostrzejszych metod,
je�li s¹ to uchybienia zagra¿aj¹ce
zdrowiu lub ¿yciu. Od 1 maja sys-
tem HACCP bêdzie obowi¹zkowy,
ale ju¿ od roku 2002 i 2003 starali-
�my siê - przez instrukta¿e - przy-
gotowywaæ producentów i zajmuj¹-
cych siê obrotem ¿ywno�ci do jego
wej�cia w ¿ycie.
- Jak sprawdzaæ bêdziecie, czy
dany sklep wdro¿y³ system
HACCP?
- Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e ten sys-
tem mo¿e byæ - ale nie musi - po-

2. Rodzaj zamówienia: roboty re-
montowe ogólnobudowlane i in-
stalacyjne zwi¹zane z moderni-
zacj¹ pomieszczeñ szkolnych w
budynku Zespo³u Szkó³ Specjal-
nych przy ul. Ks. Wajdy 3 w
Strzelcach Opolskich zgodnie z
zakresem robót okre�lonych w
kosztorysie wstêpnym

3. Okres realizacji zamówienia: do
15 tygodni od dnia podpisania
umowy, przy czym w okresie
roku szkolnego przewiduje siê
przebieg robót z wy³¹czeniem
jednego pomieszczenia klasowo-
lekcyjnego, bez zaburzania po-
rz¹dku organizacji pracy szko³y.
4. W postêpowaniu stosowane s¹
preferencje krajowe.

5. Uproszczon¹ specyfikacjê istot-
nych warunków zamówienia ode-

twierdzony certyfikatem uzyskanym
w instytucji certyfikuj¹cej. I choæ ma
to efekt marketingowy, poprawiaj¹-
cy wizerunek firmy, to jednak jest
do�æ kosztowne. Natomiast wdro¿e-
nie systemu HACCP kosztowne byæ
nie musi. W ma³ym sklepie ³atwo za-
uwa¿yæ czy faktycznie postêpuje siê
zgodnie z zapisanymi procedurami,
czy s¹ np. termometry lub higrome-
try w magazynie, czy przestrzega siê
zasad higieny, czy okre�lone zosta³y
unkty krytyczne z uwzglêdnion¹ spe-
cyfik¹ danej placówki i czy przewi-
dziano procedury koryguj¹ce wyst¹-
pienie nieprawid³owo�ci. Do takich
trzeba zaliczyæ np. instrukcje postê-
powania z towarem np. na wypadek
braku pr¹du.

- Czêstotliwo�æ Waszych kontroli
zwiêkszy siê po 1 maja?
- Mogê odpowiedzieæ tylko tak: na
pewno ka¿da placówka zostanie
przez nas skontrolowana przynaj-
mniej raz w roku. Natomiast jesli za-
istniej¹ okoliczno�ci, które uzasadni¹
zwiêkszon¹ w danym sklepie ilo�æ
kontroli - przeprowadzimy je.
- Co to za okoliczno�ci?
- Na przyk³ad stwierdzone przez nas
nieprawid³owo�ci lub potwierdzone
sygna³y od klientów. Czêstszych
kontroli mog¹ te¿ spodziewaæ siê pla-
cówki, w których istnieje zwiêkszo-
ne ryzyko wyst¹pienia jakich� nie-
prawid³owo�ci, np. placówki na tar-
gowisku, lodziarnie czy ciastkarnie.

Rozmawia³a Marta Górka

braæ mo¿na w siedzibie zamawia-
j¹cego, Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opolskich, ul. Ks.
Wajdy 3, tel. 4612882. Osob¹
upowa¿nion¹ do kontaktów z
oferentami jest dyrektor szko³y
� Dorota £akis.

6. Sk³adanie ofert: siedziba Zespo-
³u Szkó³ Specjalnych w Strzelcach
Opolskich, ul. Ks. Wajdy 3, pok.
206, Sekretariat, do dnia 11 maja
2004 r. godz. 1000.

7. Otwarcie ofert: siedziba Zespo³u
Szkó³ Specjalnych w Strzelcach
Opolskich, ul. Ks. Wajdy 3, w
dniu 11 maja  2004 r., godz. 1100

8. Kryteria oceny ofert: cena �
100%,

9. W prowadzonym postêpowaniu
nie przewiduje siê pobierania wa-
dium. 

Sklepów nie ubêdzie?
c.d ze str. 1
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BARMAN /-KA STRZELCE OP. -wykszta³cenie �rednie gastronomiczne;
BARMAN /-KA B£OTNICA ST.

   BLACHARZ-DEKARZ KRO�NICA -wykszta³cenie zaw.; -3 lata sta¿u pracy
BRUKARZ � 3 osoby STRZELCE OP.

DEKARZ WED£UG ZLECEÑ -rok sta¿u pracy
DEKARZ

lub POMOCNIK DEKARZA WOJ.OP. I �L¥SKIE -wykszta³cenie zaw.; -prawo jazdy kat.B
ELEKTROTECHNIK KRAPKOWICE -wykszta³cenie wy¿sze mechaniczne

FRYZJERKA -dyplom zawodowy potw. kwalifikacje;
DAMSKO-MÊSKA STRZELCE OP. -2 lata sta¿u pracy
IN¯.TECHNOLOGII ZAWADZKIE -wykszta³cenie wy¿sze, -sta¿ pracy

ODLEWNICTWA
  KIEROWCA AUTOBUSU WED£UG ZLECEÑ
 KIEROWCA KAT.A+B+C+D

1/2etatu DZIEWKOWICE -�w.kwalifikacji
KIEROWCA KAT.C+D+E WOJ. OP. I �L¥SKIE -prawo jazdy kat.C+D+E;

-�wiadectwo kwalifikacji;-upr. ADR
KIEROWCA KAT.C+E KRAJ,

TR. MIÊDZYNAR. -sta¿ pracy; -�w.kwalifikacji;
-mile widziane upr. na ADR;
-aktualne badania lekarskie

  KIEROWCA RUCHU TOW. TR. MIÊDZYNAR. -prawo jazdy kat.C+E, -�w.kwalifikacji
KIEROWNIK DOMU STRZELCE OP. -wykszta³cenie wy¿sze
WYCIECZKOWEGO -co najmniej rok sta¿u pracy

KIEROWNIK REJONU
�BIEDRONKA� STRZELCE OP. -wykszta³cenie min. �rednie

KOWAL MATRYCOWY ZAWADZKIE -wykszta³cenie zaw.; -upr. piecowego
KUCHARKI

POMOC KUCHENNA PIOTRÓWKA
LAKIERNIK SAM. STRZELCE OP. -wykszta³cenie zaw.; -ksi¹¿eczka zdrowia
LAKIERNIK SAM. STRZELCE OP. -wykszta³cenie zawodowe

MAGAZYNIER CHECH£O -stopieñ niepe³nosprawno�ci
MAG.-KIEROWCA STRZELCE OP. -wykszta³cenie zawodowe lub �rednie;

-upr. na wózki wid³owe; -prawo jazdy kat.B
MALARZ-P£YTKARZ WED£UG ZLECEÑ -wykszta³cenie zawodowe
MECH.POJ. CIÊ¯AR. ROZMIERZ -sta¿ pracy; -upr.spawacza

elektryczno-gazowego (niekoniecznie)
  MECH.-KIEROWCA C+E KRAJ -praktyka zawodowa; -kwalifikacje

mgr FARMACJI STRZELCE OP. -wykszta³cenie wy¿sze
MISTRZ  DZ. SERW.

(samodzielny mech.sam.) STRZELCE OP. -wykszta³cenie min.zawodwe;
MISTRZ SPAWANIA
MISTRZ MONTA¯U OPOLE -wykszta³cenie zawodowe
MONTER INSTAL.

GAZOWEJ STRZELCE OP. -znajomo�æ elektryki
MONTER WI¥ZEK DYLAKI

KRAPKOWICE -wykszta³cenie zawodowe;
-manualno�æ; -rozró¿nianie kolorów

MURARZ WED£UG ZLECEÑ -wykszta³cenie zawodowe;
    POMOCNIK MURARZA -sta¿ pracy

MURARZ
TYNKARZ

KAFELKARZ POWIAT STRZEL. -do�wiadczenie
MURARZ � 3 osoby
MALARZ � 3 osoby LE�NICA -wykszta³cenie zaw.; -rok sta¿u pracy

MURARZ, BRUKARZ CA£Y KRAJ -wykszta³cenie zaw., -rok sta¿u pracy
MURARZE

TYNKARZE
P£YTKARZE

  MALARZE-TAPECIARZE WED£UG ZLECEÑ
NAUCZYCIEL J. ANG. STRZELCE OP. -wykszta³cenie wy¿sze z przygotowaniem

pedagog.; -min. 3 lata sta¿u pracy;
   NAUCZYCIEL MATEM. JEMIELNICA -wykszta³cenie wy¿sze z przygotowaniem

pedagogicznym
OPERATOR HDS STRZELCE OP.

 OPERATOR OBRABIAREK
STEROWANYCH NUM. STRZELCE OP.

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

PIEKARZ (2 osoby) UJAZD
PIELÊGNIARKA STRZELCE OP. -wykszta³cenie �rednie

PILARZ OTMICE
KALINÓW

POMOC W SOLARIUM STRZELCE OP. -wykszta³cenie �rednie;
-bieg³a znajomo�æ j. ros. i ukraiñskiego

  PRACOWNIK BUDOWL. -wykszta³cenie zawodowe;
  (docieplanie budynków) WED£UG ZLECEÑ -min. rok sta¿u pracy
PRACOWNIK FIZYCZNY-

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

  PRACOW.  RESTAURACJI
McDonald�s OPOLE

  PRACOW.TRANSPORTU KRAPKOWICE -wykszta³cenie min.zawodowe;
-upr.na wózki o napêdzie gazowym

PRASOWACZKA STRZELCE OP. -umiejêtno�æ szycia
PRZEDST. HANDLOWY STRZELCE OP. -wykszta³cenie min. zawodowe;

-bieg³a znajomo�æ j.niem. w mowie i pi�mie
PSYCHOLOG 1/2etatu JEMIELNICA -wykszta³. wy¿sze z przygotowaniem

pedagog.
 RATOWNIK MED. (4 osoby)  ZOZ STRZELCE OP. - min. �rednie zawod. kier. ratow. medyczne

RZE�NIK UBOJOWY PIOTRÓWKA -wykszta³cenie zawod. rze¿nik-wêdliniarz;
-rok sta¿u pracy

SPAWACZ OPOLE -upr. ponadpdstawowe
SPAWACZ � 2osoby
�LUSARZ � 2 osoby

TOKARZ BARUT
SPRZEDAW CA IZBICKO -wykszta³cenie zawodowe lub �rednie;
SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE -wykszta³cenie zawodowe lub �rednie;

-obs³uga komputera
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. -wykszta³cenie �rednie

  SPRZEDAWCA 3/4 etatu STRZELCE OP.
STOLARZ

 i POMOCNIK STOLARZA KRASIEJÓW -wykszta³cenie zawodowe kierunkowe;
-do�w. w produkcji okien i drzwi

SZWACZKI STRZELCE OP.
�LUSARZ OPOLE -do�w. w pracach monta¿owych

    WYRÓB NAGROBKÓW
(praca przy maszynach) NIEZDROWICE -kwalifikacje budowlane

Z-CA KIEROW.
DOMU WYCIECZK. STRZELCE OP -wykszta³cenie min.�rednie hotelarskie


