Już 21 marca uroczysta Gali Lauri! Poznamy zwycięzców Konkursu Poznaj Moją Nową Firmę
i szczęśliwca, któremu przypadnie ekspres do kawy

Poznaj Moją Nową Firmę

GŁOSOWANIE TRWA od 10 lutego do 6 marca

Ten ekspres

może być Twój!
Jak głosować?

Siedemnaście firm zgłosiło się do konkursu „Poznaj Moją Nową Firmę” (jedna się wycofała).
Która wygra? Hodowla ślimaków czy salon piękności? Projektowanie wnętrz czy eventy dla dzieci? Albo jeszcze inna? Wybór jest duży.
Zwycięzcą zostanie ta, która zdobędzie najwięcej głosów. A to zależy od
Państwa. Wystarczy tylko głosować. W zamian – można wygrać nagrodę,
czyli ciśnieniowy ekspres do kawy renomowanej firmy.

Trzeba wypełnić Kartę do głosowania, a na niej:
1. Zaznaczyć na karcie TYLKO 1 firmę
2. Odpowiedzieć na obowiązkowe pytanie z karty
3. Prawidłowo wypełnić kartę – wpisać swoje dane kontaktowe
4. Podpisać kartę w dwóch miejscach
5. Wrzucić do urny ustawionej w holu starostwa lub wysłać pocztą
6. I czekać, aż szczęście uśmiechnie się do Państwa (losować jak zwykle będzie „sierotka”).

Informujemy, iż zgłoszenie firmy Duo Cafe zostało wycofane przez
wnioskodawcę dnia 26 lutego.
Wszystkie dotychczasowe głosy oddane do dnia 26 lutego na firmę
Duo Cafe biorą udział w losowaniu nagrody głównej w konkursie Nagroda Konsumenta.

Prezentacja firm i karta do głosowania - str. 4 i 5

Kto Najlepszym
Uczniem Powiatu?
Kto Nauczycielem Roku?

Niełatwe zadanie miała kapituła konkursu na „Najlepszego Ucznia Powiatu Strzeleckiego” oraz „Nauczyciela
Roku Powiatu Strzeleckiego”, która
25 lutego oceniała wnioski zgłoszone
przez dyrektorów szkół z terenu naszego powiatu. W jej składzie znaleźli
się: Waldemar Gaida wicestarosta,
Lesław Tomczak Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia

Edukacji, Michał Siek Opolski Kurator
Oświaty, Edyta Bem Przewodnicząca
Komisji Edukacji, Ewa Pinkawa Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki.
O tytuł Najlepszego Ucznia Powiatu
rywalizowało 25 osób, w 5 kategoriach – na każdym poziomie edukacyjnym, a o tytuł Nauczyciela Roku 6
pedagogów.

Nazwiska uhonorowanych zaszczytnymi tytułami
poznamy podczas uroczystej Gali Lauri.

Serce dla Mateusza. Wielkie serce
Jest całe 50 tysięcy!

Już przedpołudnie po koncercie „Serce dla Mateusza” niosło
dobre wieści - na 45 tysiącach złotych się nie skończy. Faktycznie:
jest więcej! Jest całe 50 tysięcy!
Mateusz, 16-letni uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego, od czerwca 2019
choruje na nowotwór złośliwy –

mięsakokostniak kości piszczelowej z przerzutami do płuc. Przeszedł już operację usunięcia guza,
wstawienia endoprotezy, jest w
trakcie chemioterapii. Wymaga
dalszego leczenia i rehabilitacji.
To kosztuje. Dużo. Dlatego właśnie zorganizowano ten koncert,
na którym zagrali: One Brother,

C-Bool i Z.B.U.K.U. Impreza udała
się nadzwyczajnie. A efekt? To owe
50 tysięcy złotych!
- Macie wszyscy wielkie serce!
Ogromnie dziękuję nauczycielom,
uczniom i wszystkim ludziom, którzy zaangażowali się w tę akcję –
to słowa Haliny Kajstury dyrektor
CKZiU.
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Most będzie jak nowy!

Mowa o moście w Grodzisku na
ulicy Głównej, w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko.
Jego stan pogarszał się od lat.
Wystarczy przypomnieć, że projekt
przebudowy został sporządzony już
w roku 2016. Teraz wreszcie już wiadomo: inwestycja rusza! 24 lutego
oficjalnie odbyło się oficjalne przekazanie placu budowy wykonawcy, czyli
katowickiej firmie PTM Construction
Sp. z o.o., która wygrała przetarg.
Rozpoczęcie robót, zgodnie z planem
ma nastąpić 9 marca, a termin ich zakończenia przewidziano na 6 czerwca
tego roku.
Koszt robót wyniesie 931.805,31
zł, ale Powiatowi Strzeleckiemu udało się uzyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 520.375,31 zł. Reszta kwoty
pochodzić będzie z budżetu Powiatu.

Oprócz prac "mostowych" (posadowienie elbetowych fundamentów,
nowe ściany boczne obiektu, kosntrukcje stalowe, montaż elementów
wyposażenia mostu oraz odtworzenie nawierzchni drogowej na moście
i dojazdach) przewidziano również
umocnienie dna potoku Jędrynie i
uporządkowanie terenu pod mostem.
Ponieważ most zostanie w całości
odbudowany, ale najpierw rozebrany,
na czas robót droga powiatowa zostanie zamknięta dla ruchu. Objazdy
wyznaczono drogami powiatowymi
oraz drogą krajową nr 94: Grodzisko –
Borycz – Krośnica – Izbicko – Strzelce
Opolskie ul. Cementowa i ul. 1 Maja
– Rozmierka – Grodzisko, co obrazuje
zamieszczona poniżej mapka.

Będzie więcej miejsca

Rusztowania przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie to widomy znak, że coś się dzieje. Tylko co?
Ruszył pierwszy – długo oczekiwany
- etap prac związanych z poprawą
warunków pracy i przyjęć klientów.
Długo oczekiwany, bo wykonawcę
udało się wybrać dopiero podczas
trzeciego przetargu. W odróżnieniu
od innych inwestycji – przeszkodą w
jego wyłonieniu wcale nie były zbyt
wysokie ceny robót, ale w ogóle brak
zgłoszeń!
Wreszcie po wydłużeniu oczekiwanego przez inwestora, czyli Powiat Strzelecki, terminu zakończenia
robót, wykonawca się znalazł. To
firma Max Plus z Głubczyc. DO prac
przystąpiła 3 września ub.r. i ma je
zakończyć do 30 kwietnia tego roku.
Pierwszy etap prac przewidzianych
w budynku PCPR kosztować będzie
588.731 złotych. Obejmuje remont
dachu i przebudowę poddasza, na
którym dotychczas mieściło się tylko
archiwum.
- Archiwum oczywiście zostanie,
ale nie będzie już zajmować całego
poddasza, a tylko jedno pomieszczenie – mówi Janusz Żyłka członek
Zarządu Powiatu. – Udało się za to
wygospodarować jeszcze dwa: jedno
dla księgowości, drugie – przeznaczone na spotkania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z własnymi

Anicie Wiener
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Teścia
składają
Dyrektor, pracownicy i uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

ba więc stosować takie rozwiązania,
które pod względem finansowym są
do udźwignięcia.
Wracając do tego pierwszego
etapu prac – być może uda się jeszcze wyremontować, a przynajmniej
odnowić, klatkę schodową. Pozostała
część inwestycji, czyli przewidziane
w drugim etapie roboty zewnętrzne (odnowienie elewacji) i remont
ogrodzenia (w trzecim), będzie realizowana w latach późniejszych.
Dodajmy jeszcze, że wszystkie prace
wykonywane są po uzgodnieniach z
wojewódzkim konserwatorem zabytków, bo budynek PCPR jest wpisany
do rejestru zabytków.

Ratyzbona 2020,

czyli o nowych metodach dydaktycznych
„Nauka jest jak niezmierne morze.
Im więcej jej pijesz, tym
bardziej jesteś spragniony.”
Stefan Żeromski

Pani

rodzicami biologicznymi. Dzięki temu
zapewnimy owym spotkaniom więcej
intymności; w takiej przecież atmosferze powinny się odbywać.
Taka przebudowa to absolutna konieczność: wszystkie sprawy
związane z pieczą zastępczą, z interwencjami, czy najogólniej mówiąc: z
ludzkimi problemami, z którymi na co
dzień mają do czynienia pracownicy
PCPR wymagają intymności i dyskrecji, o która trudno, gdy w jednym pomieszczeniu 5 pracowników.
Właściwie, o czym też od dawna
się mówi, PCPR potrzebuje nowej
siedziby, ale na takie rozwiązanie samorządu powiatowego nie stać. Trze-

W ramach programu Erasmus
mogłyśmy w dniach 3.-14 lutego
wyjechać do pięknego bawarskiego
miasta Regensburg. Celem naszego
wyjazdu było „doszlifowanie” języka niemieckiego, poznanie kultury,
historii naszych sąsiadów a także
zapoznanie się z nowymi metodami
pracy dydaktycznej. Szkoła do której
zostałyśmy skierowane to Institut für
Sprache, Kommunikation und Kultur
HORIZONTE. Mieści się ona w samym
sercu miasta na przepięknej starówce, która od 13.07.2007 znajduje się
na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO, tak więc czas pobytu w
mieście to nie tylko poznawanie języka niemieckiego, jego dydaktyki ale
także obcowanie z pięknem zabytkowej starówki. W międzynarodowym
towarzystwie ( uczestnicy pochodzili
z Etiopii, Szwajcarii, Czech, Meksyku,
Rumunii) brałyśmy udział w zajęciach
językowych. W grupie językowej miałam możliwość wzbogacenia mojej
znajomości języka niemieckiego,
zgłębienia się w trudną niemiecką
gramatyką oraz nabycia pewności w
mowie. W grupie zajęć metodycznych
dla nauczycieli języka niemieckiego
w której uczestniczyła p. Aleksandra
Piechaczek oprócz zaawansowanych
zajęć językowych w godzinach popołudniowych odbywały się zajęcia,
których celem było zainspirowanie
nauczycieli do wprowadzenia zmian
w ramach lekcji języka niemieckiego.
Zajęcia te opierały się na gromadzeniu różnorodnych pomysłów, gier,

zabaw językowych, filmów aż po niebanalne
sposoby wprowadzania
słownictwa i gramatyki
przez zabawy ruchowe,
rymowanki itp. Poznane innowacyjne metody nauczania w znacznym stopniu pobudzą
ciekawość poznawczą
uczniów a tym samym
ułatwią im poznawanie
i przyswajanie języka
niemieckiego. Każdorazowo zajęcia w naszych
grupach kończyły się
zadaniem domowym,
które z dnia na dzień
starałyśmy się pilnie
odrobić. Czas indywidualnej nauki języka opierał się na kształtowaniu
umiejętności komunikacyjnych, np. w muzeum,
w czasie spaceru w parku, w czasie
zwiedzania różnorodnych zabytków,
dano nam także możliwość indywidualnego doboru sposobu utrwalania
poznanych wiadomości. Wolny czas
popołudniowy to chwile poznawania
piękna Ratyzbońskiej starówki, spacerów wzdłuż Dunaju oraz uczestnictwa w koncertach. Tak jak wspaniale
prezentuje się starówka, tak bogato
prezentuje się ratyzbońskie życie kulturalne. Od podniosłego nastroju po
zwykłą zabawę, od klasyki po muzykę
ludową.
Wyjątkową wartością była dla nas
integracja wszystkich słuchaczy szkoły (nie tylko z Europy), kształtowanie
umiejętności pracy zespołowej oraz
wzajemne wspieranie się w sytuacjach trudnych. Wszystkie korzyści in-

dywidualne, które nabyłyśmy uczestnicząc w projekcie sukcesywnie będą
przekładać się na naszych uczniów
jak i całe środowisko szkolne, co w
efekcie doprowadzi do podniesienia
jakości nauczania na naszych lekcjach. Niewątpliwą wartością dodaną
wyjazdu jest praca w grupie międzykulturowej oraz możliwość podziwiania tak pięknego miasta jakim jest
Ratyzbona. Poznani ludzie na długo
zostaną w naszej pamięci, a nasza
wspaniała przygoda, mamy nadzieję,
będzie kontynuowana
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji
Szkoły oraz koordynator projektu P. Agnieszce Kozłowskiej za trud Jej pracy,
pomoc jak i otwartość siebie dla nas.
Edyta Bem,
Aleksandra Piechaczek

3

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
Dziecko w Poradni

DYSLEKSJA

We wtorek, 25 lutego 2020, w kawiarence Powiatowego Centrum Kultury,
rozpoczęliśmy cykl spotkań pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
z rodzicami i nauczycielami – „Dziecko w Poradni”.
Pierwsze spotkanie poruszało zawsze aktualny temat: „Moje dziecko ma
problemy z ortografią, pisze brzydko, nie umie czytać… Czy jest dyslektykiem?”
Prowadząca – pedagog Irena Niewęgłowska omówiła trzy ważne zagadnienia:
• Niepokojące sygnały w funkcjonowaniu dziecka
• Drogę do potwierdzenia specyficznych trudności w nauce dziecka
• Kierunki pracy korekcyjno – kompensacyjnej
Rodzice i nauczyciele bacznie obserwując dziecko, mogą zauważyć niepokojące
sygnały. Są to dysharmonie w rozwoju psychoruchowym, ujawniające się w
postaci trudności w czynnościach i zabawach powiązanych z:
 mową (trudności w wypowiadaniu słów, sekwencji słownych, zniekształcanie
nazw, mylenie nazw…)
 spostrzeganiem słuchowym (trudność w zapamiętaniu wierszyków, piosenek,
odtwarzaniem rytmów, zapamiętaniu dłuższych poleceń słownych…)
 spostrzeganiem wzrokowym (rysowanie, układanie klocków, obrazków,
szukanie różnic…)
 motoryką (czynności samoobsługowe, rysowanie, lepienie…)
 lateralizacją (zaburzenia w orientacji w schemacie ciała, mylenie nazw kierunków i położenia w przestrzeni …)
Na tym etapie do oceny przydatne mogą być narzędzia takie, jak Skala Dojrzałości Szkolnej (przedszkole) oraz Skala Ryzyka Dysleksji (przełom przedszkola i
edukacji wczesnoszkolnej).
Ich wyniki pozwalają na określenie stopnia ryzyka dysleksji oraz obszarów,
gdzie pojawiają się trudności. Są to jednocześnie podpowiedzi: Co można zrobić,
by ułatwić rozwój dziecka? Jak pomóc mu w podjęciu nauki na miarę możliwości?
Przy wystąpieniu wysokiego ryzyka dysleksji, gdy pomimo rozpoczęcia intensywnej
pomocy w szkole i w domu nie widać poprawy, wskazana jest diagnoza w Poradni.
Jest to diagnoza ryzyka dysleksji – wskazuje kierunki pracy nad rozwojem ucznia.
Ostateczna diagnoza dysleksji rozwojowej, na którą składają się:
• Diagnoza psychologiczna- poznanie i opis poszczególnych wskaźników funkcji
psychicznych dziecka, określenie cech osobowości, scharakteryzowanie reakcji
emocjonalnych.
• Diagnoza pedagogiczna – ocena poziomu sprawności dziecka w czytaniu,
pisaniu i liczeniu.
• Diagnoza logopedyczna ocena poziomu rozwoju dziecka, wykrycie i usunięcie
jak najwcześniej wady wymowy czy usprawnienie niedojrzałych jej form.
• Diagnoza medyczna - przeprowadzenie badań klinicznych (np.: u neurologa,
okulisty, audiologa), wykluczających lub potwierdzających procesy chorobowe,  
w wyniku których mogą pojawić się trudności w czytaniu i pisaniu oraz ocenę
stanu zdrowia emocjonalnego dziecka.
ma miejsce na przełomie III i IV klasy szkoły podstawowej, nie później, niż
w klasie VI, kiedy zajęcia kompensacyjne w szkole oraz dotychczasowe wsparcie
środowiska domowego w celu złagodzenia trudności w czytaniu i pisaniu nie
przyniosły pożądanych efektów.
Wydana w PPP opinia o specyficznych trudnościach w nauce, ważna jest na
wszystkich etapach edukacji.

Wyjątki…

W wyjątkowych przypadkach w kierunku specyficznych trudności można
przeprowadzić w klasach starszych - na wniosek Rady Pedagogicznej szkoły, do
której dziecko uczęszcza.
W czasie spotkania poruszono też problem pracy z uczniami z dysleksją rozwojową. Omówiony został wpływ:
• zaburzeń spostrzeżeń wzrokowych (analiza i synteza wzrokowa)
• zaburzeń spostrzeżeń słuchowych (analiza i synteza słuchowa – czyli pisanie
ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem)
• zaburzeń funkcjonowania ruchowego (analizatora kinestetyczno-ruchowego)
• zaburzeń lateralizacji i orientacji przestrzennej
na podstawowe umiejętności ucznia: czytanie, pisanie, rysowanie i naukę
przedmiotów szkolnych.
Część spotkania dotyczyła skuteczności podejmowanych działań terapeutycznych, która zależy od:
 głębokości zaburzeń powodujących specyficzne trudności w uczeniu się,
 poziomu sprawności intelektualnej dziecka,
 od tego jak wcześnie podjęto pracę terapeutyczną i
 czy odbywa się przy współudziale rodziców i nauczyciela.
W rozmowie z uczestnikami pojawił się też wątek braku terapii lub terapii
prowadzonej nieprawidłowo. Zaniechanie niezbędnych działań staje się przyczyną zaległości szkolnych, wzmożonej męczliwości, niechęci do nauki, zaburzeń
emocjonalnych związanych z przykrymi przeżyciami, a w ostateczności spadku
motywacji aż do zaprzestania prób uczenia się.
W podsumowaniu spotkania pojawiła się ciekawa wypowiedź uczestnika:
„Nie sądziłem, że dysleksja ma wpływ na tak wiele umiejętności”. Warto więc
poszerzać swoją wiedzę i wziąć udział w kolejnym odcinku cyklu „Dziecko w Poradni” - „Mam Talent”, na który zaprosiła podsumowująca i zamykająca spotkanie
Dyrektor Poradni – Mirosława Stańczak.
Irena Niewęgłowska
Pedagog Poradni psychologiczno-Pedagogicznej

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
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WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

NAUCZYCIEL MATEMATYKI
JEMIELNICA
- wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe,
		
- przygotowanie pedagogiczne,
NAUCZYCIEL INFORMATYKI
JEMIELNICA
- wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe,
		
- przygotowanie pedagogiczne,
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAWADZKIE
- wykształcenie średnie ekonomiczne lub
(1/2 etatu)			 wyższe magisterskie
		
- doświadczenie zawodowe 3 lata
			 (wykształcenie wyższe), 6 lat (wykszt. średnie)
INFORMATYK/AKUSTYK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. średnie
		
- komunikatywna znajomość j. angielskiego
AUTOMATYK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie techniczne,
MECHANIK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie podstawowe
MECHANIK/ ELEKTROMECHANIK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- min. 1 rok doświadczenia zawodowego
PAKOWACZ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie podstawowe
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE		 (praca także dla osób z orzeczonym stopniem
			 o niepełnosprawności)
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie,
W SKLEPIE MEBLOWYM
FRYZJER
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie kierunkowe
FRYZJER
JEMIELNICA
- wykształcenie kierunkowe
LABORANT
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie
(praca 3 h dziennie)		 (pielęgniarstwo, analityk medyczny, laborant)
INSTALATOR WOD – KAN., CO I GAZ
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji
– grupa G3
		
- 2 lata doświadczenia zawodowego
ŚLUSARZ - MECHANIK
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
PRACOWNIK TRANSPORTU
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
KOLEJOWEGO – DO PRZYUCZENIA
TOKARZ - ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
KIEROWCA/ KONDUKTOR
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
		
- prawo jazdy kat. D,
		
- świadectwo kwalifikacji na przewóz osób,
PRACOWNIK BUDOWLANY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- praca na wysokości powyżej 3 m – 2 lata
			 doświadczenia zawodowego
PRACOWNIK BUDOWLANY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
PRACOWNIK BUDOWLANY
POLSKA
BELGIA
ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- uprawnienia energetyczne w zakresie
			 eksploatacji – grupa G1
		
- 2 lata doświadczenia zawodowego
KUCHARZ
ŚWINOUJŚCIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe
(zapewnione zakwat.)
MAGAZYNIER
ZIMNA WÓDKA
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- umiejętność obsługi komputera,
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
KOLONOWSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
		
- uprawnienia do obsługi. wózków jezdniowych
OPERATOR PRODUKCJI
OLSZOWA
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
OLSZOWA
OPEARATOR FORWARDERA
WG ZLECEŃ
- prawo jazdy kat. B, - kurs UDT II Z
MAGAZYNIER/ LOGISTYK
OLSZOWA
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
		
- uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych

Więcej informacji i ofert pracy: http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/
Szukam dodatkowej pracy w gospodarstwie, firmie, przy remontach, prace porządkowe,
inne lub magazyny, produkcja po godz.14-stej.Tel.578513928.
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Poznaj Moją Nową Firmę

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu

POZNAJ MOJĄ NOWĄ FIRMĘ
edycja 2018/2019
- karta do głosowania

Jedna osoba może złożyć TYLKO JEDNĄ kartę do głosowania,
w której odda głos tylko na JEDNĄ firmę, zaznaczając X przy wybranej!

DUO CAFE
AGNIESZKA
NOWOK
BłotnicyWNIOSKODAWCY
Strzeleckiej
ZGŁOSZENIE
WYCOFANO
NAz PROŚBĘ
SKELETON – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA IMPREZ
BARBARA KOPREK z Kolonowskiego
FOTOGRAFIA
BŁAŻEJ DUK z Zalesia Śląskiego
FURTECH
RAFAŁ FURGOŁ ze Szczepanka
VICTORIAʹS SNAILS FARM
KRZYSZTOF ZASADOWSKI z Niezdrowic
+48 STUDIO
DOROTA PYKA z Jemielnicy

SEMPRE BEAUTY
RĘKODZIEŁA PROSTO Z SERCA
Anna Sempryk ze Strzelec Opolskich

ZGŁO
S

ZENIE

AUTOSERWIS
JOACHIM WILCZEK z Kolonowskiego
VICKY BEAUTY & MAKEUP STUDIO
VICTORIA OCHMANN ze Strzelec Op.
ZAQAD FRYZJERSKI
JOANNA CIUPIK z Izbicka
SZTUBA INWENCJI
AGNIESZKA IBROM-MORAWIEC
z Kolonowskiego

SALON URODY
KLAUDIA CIUPKA z Zimnej Wódki

NFY
PATRYK POLANIK
z Błotnicy Strzeleckiej

„PERFECTTO”
KAROLINA FRIEDRICH ze Strzelec Opolskich

NAILS & BEAUTY
ALEKSANDRA MIKA z Izbicka

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
MARIOLA HORNIK z Kolonowskiego

FOTOGRAFIA
KATARZYNA CIAPA z Ujazdu

Należy odpowiedzieć na następujące PYTANIE KONKURSOWE,
zaznaczając X prawidłową odpowiedź:
Które „okrągłe urodziny” obchodził niedawno Powiat Strzelecki?
A) 10
B) 20
C) 40
IMIĘ I NAZWISKO: ..............................................................................................................................
MIEJSCOWOŚĆ: ..................................................................................................................................

WYCO

Duo Cafe
- Agnieszka Nowok
FANO

NA P

ROŚB
Ę

Działalność artystyczna,
WNIO usługi muzyczne.
SKOD
AWC
Y 24
ul. Leśna
Błotnica Strzelecka
Tel: 797 122 808

Skeleton Barbara Koprek
- kompleksowa obsługa imprez
Kompleksowa obsługa imprez rozrywkowych, ze szczególnym uwzględnieniem animacji dla dzieci, DJ, nagłośnienie, muzyka na żywo, fotolustro wraz z akcesoriami, zabawy z Dinozaurem - chodzącą maskotką. Zabawy edukacyjne, prace kreatywne. Indywidualne podejście do
klienta, imprezy tematyczne, firmowe, bale karnawałowe i dożynki.
ul. ks. Czerwionki, Kolonowskie
Tel: 662 035 799

Fotografia Błażej Duk

Działalność fotograficzna w zakresie fotografii ślubnej, reportażowej oraz okolicznościowej, jak również lokalnej fotografii krajobrazowej. Usługi obejmują także możliwość
wydawania kalendarzy z fotografiami lokalnych atrakcji turystycznych - Góry Świętej
Anny i okolic. Do fotografii wykorzystywany
jest tradycyjny aparat oraz dron w celu uwydatnienia walorów lokalnego krajobrazu
i ukształtowania terenu.
ul. Leśnicka 2, Zalesie Śląskie
Tel: 510 70 20 20

ULICA i NR DOMU: .............................................................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY: ...................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu pn. „Poznaj Moją Nową Firmę” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do
zgody).
PODPIS: ………………………………………..………………………
1. Udział w głosowaniu może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Powiatu
Strzeleckiego.
2. Jedna osoba składa TYLKO JEDNĄ kartę z zaznaczoną JEDNĄ firmą – „X” wpisujemy w kratce
przy nazwie firmy.
3. Jednej osobie wyłonionej spośród wszystkich głosujących, którzy prawidłowo odpowiedzą na
pytanie i oddadzą ważny głos , przyznana zostanie nagroda (przy jej odbiorze konieczny jest
dowód tożsamości). Warunkiem odbioru nagrody jest przedłożenie dowodu osobistego lub
innego dokumentu jednoznacznie identyfikującego (np. paszport, dowód osobisty, legitymacja
uczniowska) oraz uregulowanie formalności związanych z obowiązkiem podatkowym wynikającym z przepisów.
4. Karty do głosowania powtarzające się, wypełnione niezgodnie z Regulaminem czy nieczytelne
nie wezmą udziału w głosowaniu.
5. W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Strzeleckiego Starostwa.
6. Głosowanie trwa od dnia 10 lutego do 6 marca 2020 r.
7. Karty do głosowania można wrzucać do urny ustawionej w holu Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 lub wysłać pocztą na w/w adres. Decyduje data wpływu.

FURTECH Rafał Furgoł
Mobilny serwis maszyn ciężkich (koparki, ładowarki, sprzęt rolniczy
itp.) W pracy wykorzystywany jest specjalny sprzęt, który pozwala na
naprawy (tulejowanie, spawanie konstrukcji itp.) u klienta.
ul. Wiktora Knapika 21A
Szczepanek
Tel: 509 601 727

Victoria’s Snails Farm Krzysztof Zasadowski
Firma jest małą rodzinną manufakturą zajmującą się hodowlą ślimaków z rodziny Helix Aspersa Muller oraz Maxima. Produkty te posiadają znakomite walory smakowe doceniane przez najlepszych restauratorów w kraju oraz za granicą, natomiast właściwości śluzu zostały
docenione w kosmetologii. Ślimaki wzrastają na polach, gdzie karmione są specjalną mieszanką zbożową wolną od GMO. Dzięki możliwości
przechowywania w chłodni, firma gwarantuje dostarczenie świeżego
produktu przez cały rok, od żywego ślimaka po ekskluzywny, świeży
biały kawior.
ul. Wiejska 4A, Niezdrowice, Tel: 608 378 070

KLAUZULA INFORMACYJNA
Niniejszą informację otrzymał(a) Pan(i) w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1. Administratorem danych jest Starosta Strzelecki, mający siedzibę w Strzelcach Opolskich(47-100) przy ul. Jordanowskiej 2.
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@powiatstrzelecki.pl,za pośrednictwem ePUAP, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.
3. Starosta Strzelecki wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych, poprzez email iod@powiatstrzelecki.pl lub tel. 77 440 17 82.
4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie pt. „Poznaj Moją Nową Firmę - edycja 2018/2019”. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów art.6 lit. a RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich przez okres organizacji i trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z wymaganiami ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do wycofania zgody na udostępnienie danych osobowych, • prawo dostępu do danych osobowych, • prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. Telefon: 22 531 03 00.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych i brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału konkursie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

..............................................
(podpis uczestnika)
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Poznaj Moją Nową Firmę
+48 Studio
Dorota Pyka

VICKY Beauty & Makeup Studio
Victoria Ochmann

Studio prowadzące projekty architektoniczne wnętrz oraz budynków jednorodzinnych.

Studio wizażu i kosmetyczne.
ul. Piłsudskiego 9
Strzelce Opolskie
Tel: 791 719 462

ul. Wiejska 71
Jemielnica
www.ddp-architekci.pl
Tel: 668 069 001

Salon Urody Klaudia Ciupka

Zaqad Fryzjerski Joanna Ciupik

Salon oferuje usługi pielęgnacji dłoni, stóp oraz paznokci. Zabiegi na twarz i ciało, z wykorzystaniem najnowszej
technologii w dziedzinie kosmetologii Hydrogen H2 oraz
dbając o bezpieczeństwo klientów poprzez stosowanie
kosmetyków posiadających certyfikaty GMP. Firma zajmuje się wykonywaniem profesjonalnego makijażu, stylizacji rzęs, brwi oraz depilacją i masażami. Posiada bogatą
ofertę zabiegów z zakresu podologii.

Salon świadczy wysokiej jakości usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji i upiększania włosów. Główną
ofertą salonu jest profesjonalne doradztwo w zakresie
doboru koloru, fryzury oraz pielęgnacji w zależności
od potrzeb klienta. Firma oferuje bardziej wyszukane
zabiegi – regeneracja – botox, sauna, kreatyna kaszmirowa, infuzja tlenowa, barber, porady trychologiczne.
ul. Gogolińska 1, Izbicko, Tel: 666 130 432

ul. Kwiatowa 2, Zimna Wódka, Tel: 600 185 066

„Perfectto”
Karolina Friedrich

SZTUBA INWENCJI
Agnieszka Ibrom-Morawiec

Firma oferuje świetną zabawę dla dzieci
prowadzoną przez profesjonalnych animatorów. Prowadzi autorskie zabawy, tańce z
ciekawą choreografią, również skierowaną
do seniorów oraz osób niepełnosprawnych.
Specjalizuje się w nowatorskich szkoleniach
z animacji dla dzieci, codziennie szukając
nowych trendów. Prowadzi akcje charytatywne.
ul. Rynek 16, Strzelce Opolskie
Tel: 884 799 985

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
Mariola Hornik
Pranie tapicerek samochodowych i czyszczenie mebli tapicerowanych
przy użyciu innowacyjnych metod. Metoda ta umożliwia szybkie usuwanie brudu i roztoczy oraz szybkie schnięcie czyszczonych powierzchni.
W przypadku tapicerek samochodowych pojazd jest gotowy do odbioru natychmiast po wykonaniu usługi.
ul. 1 Maja 53, Kolonowskie, Tel. 666 567 554

SEMPRE BEAUTY RĘKODZIEŁA PROSTO Z SERCA Anna Sempryk
Salon urody SEMPRE BEAUTY wykonuje: manicure, profesjonalne makijaże okolicznościowe, lekcje makijażu, makijaż permanentny. Usługi na najwyższym poziomie według najnowszych
technologi.
RĘKODZIEŁO PROSTO Z SERCA to pracownia, gdzie wszystkie
prace są niebanalne, ręcznie wykonane. Firma stawia na naturalne produkty i wykonuje zamówienia indywidualne np. ręcznie malowana porcelana, produkty drewniane, mydełka glicerynowe, stroiki.
ul. Konopnickiej 6, Strzelce Opolskie, Tel: 606 399 030

AUTOSERWIS
Joachim Wilczek
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Nowy park maszynowy. Pojazdy naprawiane przy użyciu podnośnika hydraulicznego, nowoczesny
serwis klimatyzacji, konserwacja podwozia. Wypożyczalnia
pojazdów: autolaweta oraz bus dostawczy.
ul. Kościuszki 6, Kolonowskie, Tel: 535 727 173

Firma zajmuje się prowadzeniem warsztatów dla dzieci przez certyfikowanego instruktora zajęć z Sensoplastyki®, eksperymenty
naukowe, tworzenie slime’ów, gniotki, butelki sensoryczne. Kompleksowa obsługa urodzin, komunii, wesel, taniec, zabawy ruchowe, bańki mydlane, malowanie buzi, zabawy z chustą animacyjną,
skręcanie balonów.
ul. Kościuszki 7, Kolonowskie, Tel: 698 674 432

NFY Patryk Polanik

Firma sprzedaje najlepszej jakości tkaniny bawełniane, wypełnienia, polary, a także akcesoria do szycia m.in. pościeli, narzut
itp. Produkcja poszewek spersonalizowanych z nadrukiem wg
projektu. Ponadto firma specjalizuje się w nadrukach na różnego rodzaju tkaninach oraz kubkach i znakowaniu odzieży. Firma
skupia się, aby wykonywane zlecenia były staranne i rzetelnie
wykonane w jednej z 3 technologii: sitodruk, termotransfer
oraz sublimacja. Dysponuje parkiem maszynowym, dzięki czemu każdą realizację wyróżnia precyzyjne odwzorowanie grafiki
i kolorów.
ul. Toszecka 15, Błotnica Strzelecka, Tel: 662-279-455

Nails & Beauty ALEKSANDRA MIKA
Usługi z zakresu pielęgnacji ciała, w szczególności dłoni i twarzy. W ofercie m.in. oczyszczanie, pielęgnowanie dłoni i cery, manicure, pedicure, SPA, depilacja.
Profesjonalna i miła obsługa, nowoczesny sprzęt, gustownie urządzone wnętrze sprawią, że czas spędzony w salonie to czas relaksu, odprężenia i prawdziwej
przyjemności.
ul. Gogolińska 1, Izbicko, Tel: 883 911 175

Fotografia Katarzyna Ciapa
Firma zajmuje się fotografią ciążową, noworodkową, dziecięcą, rodzinną oraz portretową. Zdjęcia wykonywane są w studio,
plenerze lub w innej wybranej przez klienta
lokalizacji. Usługi obejmują także reportaże
ślubne.
www.kasiaciapa.pl
Tel: 795 622 835
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Co musisz wiedzieć o koronawirusie
Podstawowe środki ochronne
przeciwko nowemu koronawirusowi
wywołującemu chorobę COVID-19.
Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei
Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii,
Wietnamu, Singapuru i Tajwanu
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś
w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy,
takie jak: gorączka, kaszel, duszność i
problemy z oddychaniem, to
• bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
lub
• zgłoś się bezpośrednio do oddziału
zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony
zostanie dalszy tryb postępowania
medycznego.
Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2
wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami,
bólami mięśni, zmęczeniem.
Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje
się u ok.15-20% osób. Do zgonów
dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż
u wielu osób z lekkim przebiegiem
zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.
Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są
osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby,
w szczególności przewlekłe.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki
przeciw nowemu koronawirusowi.
Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje
się również w przypadku zapobiegania
innym chorobom przenoszonym drogą
kropelkową np. grypie sezonowej (w
przypadku której, szczyt zachorowań
przypada w okresie od stycznia do
marca każdego roku).
Gdzie do tej pory stwierdzono
przypadki zakażenia koronawirusem?
Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach
(99%), głównie w prowincji Hubei.
Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa
do innych krajów Azji, Europy, Oceanii
i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w
Niemczech, we Francji, w Wielkiej
Brytanii) kolejne osoby.
Dowiedz się więcej o koronawirusie
• Nowy koronawirus SARS-Cov-2 –

ZALECENIA

• Informacja dla uczelni wyższych w

związku z ryzykiem zawleczenia na
obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)
• COVID-19 – informacje. Przesyłki
z Chin
• Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach
lotniczych w związku z ryzykiem
zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)
• Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku
z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa
(SARS-CoV-2)
• SARS-CoV-2 – informacje
• Komunikat krajowego konsultanta
w dziedzinie chorób zakaźnych
ZALECENIA
Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i
wody, a jeśli nie masz do nich dostępu,
używaj płynów/żeli na bazie alkoholu
(min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się
on na rękach.
Stosuj odpowiednie zasady
ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj
ręce używając mydła i wody, a jeśli
nie masz do nich dostępu – płynów/
żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas
kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów.
Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie,
możesz zanieczyścić przedmioty lub
dotykane osoby.
Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr
odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem
powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle
lub kicha, wydala pod ciśnieniem
małe kropelki śliny i śluzu zawierające
wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje
ryzyko, że możesz wdychać wirusa.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu
powierzchni, które mogą być skażone
wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa
lub ust zanieczyszczonymi rękami,
możesz przenieść wirusa z powierzchni
na siebie.
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu
oddechowego z towarzyszącą go-

rączką mogą mieć wiele przyczyn np.
wirusową (wirusy grypy, adenowirusy,
rynowirusy, koronawirusy, wirusy
paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka
Haemophilus influenzaea, pałeczka
krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
Jeśli masz łagodne objawy ze
strony układu oddechowego i nie
podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu
podstawowych zasad ochrony podczas
kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do
zdrowia, jeśli to możliwe.
Chroń siebie i innych przed zachorowaniem
Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2
jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze
Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze
strony układu oddechowego.
Zachęcamy do zapoznania się
informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami
postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz
„Zasadami postępowania z osobami
podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY
LOTNICZEJ ”.
Maseczki
Nie zaleca się używania masek
na twarz przez zdrowych ludzi w celu
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się
SARS-Cov-2
Noszenie maseczki zasłaniającej
usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób
układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje
powstrzymania infekcji i powinno być
połączone ze stosowaniem innych
środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas
kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz
unikaniem bliskiego kontaktu z innymi
ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).
Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.
Używaj maseczek tylko wtedy,
gdy masz objawy ze strony układu
oddechowego (kaszel lub kichanie),
podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi
objawami lub opiekujesz się osobą
z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany
znakiem CE, który potwierdza, że
został prawidłowo zaprojektowany i
skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje informacje
dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa
1. Informacja dla osób powracających z północnych Włoch
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
2. Co musisz wiedzieć o koronawirusie
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
3. Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy
z oddychaniem?
- bezzwłocznie, TELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną,
- zgłoś się BEZPOŚEDNIO do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,
- NIE ZGŁASZAJ SIĘ do lekarza rodzinnego,
- NIE ZGŁASZAJ SIĘ na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izbę Przyjęć.

4. Ważne telefony:
• Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Telefon alarmowy całodobowy: 604958325
• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich
Telefon alarmowy całodobowy: 501723252
• Telefoniczna informacja Pacjenta (bezpłatna, całodobowa)
800 -190- 590
5. Wszystkie aktualne informacje dotyczące koronawirusa można śledzić pod linkiem wsseopole.pis.gov.pl
6. Adresy oddziałów zakaźnych na Opolszczyźnie:
• ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole tel. (77) 44-33-100
• ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300
Nysa, tel. (77) 40 87 800
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Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem, ul. Czarna 2
Ogłasza Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
w wymiarze 0,5 etatu
w ZSS przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422, fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Nieodpłatna Pomoc Prawna /
Poradnictwo Obywatelskie / Mediacja
na terenie Powiatu Strzeleckiego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja
Sanitarno -Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54; 77/ 461 23 20;
tel kom. 604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Skład: P.Z. "Solpress" sp. z o.o.
Opole, ul. Damrota 4
Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia wymagania określone w art.54 ustawy z
dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./:
1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Wymagania niezbędne.
1. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
do tej ustawy.
2. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.
3. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku
dochodowego od osób fizycznych.
4. Umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz.
5. Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko
Windows, Exel, programy finansowo-księgowe, płacowe np.Progmann).
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych
2. Pożądane jest doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego
1. Całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem w świetle obowiązujących przepisów prawno-księgowych.
2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
3. Przygotowanie planów finansowych jednostki.
4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych.
Informacje dodatkowe :
•
Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w biurze w wymiarze 1/2 etatu.
•
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych przy
DPS w Zawadzkiem był niższy niż 6%.
•
Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP oraz
tablicy informacyjnej w szkole.
•
Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i
miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania
formalne zostaną powiadomieni indywidualnie –telefonicznie.
Wymagane dokumenty:
•
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji.
•
List motywacyjny oraz życiorys zawodowy (CV).
•
Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectwa pracy,
oraz posiadane dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia.
•
Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną , że posiada pełną
zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni praw publicznych.
Termin składania dokumentów:
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem” należy składać
osobiście w sekretariacie szkoły, przesłać drogą pocztową lub e -mail na adres : Zespół
Szkół Specjalnych przy DPS 47-120 Zawadzkie, ul. Czarna 2 lub zss_zawadzkie@interia.pl w
terminie do 17.03.2020r (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły, data stępla pocztowego).
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do sekretariatu
szkoły po dniu 17.03.2020r. nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktów w sprawie oferty pracy: Anna Bujmiła – dyrektor Szkoły.
Nr tel. do kontaktu: 774620049, 510190089, 605671306.

Informacje na temat zasad oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ nieodpłatnej mediacji na
terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r. znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Strzeleckiego w zakładce Nieodpłatna Pomoc
Prawna:
http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html oraz pod
numerem telefonu 77 440 17 97.

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

Spotkanie
rolników
11 lutego w Suchej odbyło
się spotkanie szkoleniowo-informacyjne przedstawicieli branży
rolniczej, którego organizatorem
był KRUS Oddział Regionalny w
Opolu, a gospodarzem Placówka Terenowa KRUS w Strzelcach
Opolskich, w którym uczestniczył
Janusz Żyłka członek Zarządu Powiatu.
Uczestnicy mogli zapoznać się z bieżącą pracą KRUS, a także głównymi zasadami zachowania bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym i terminami
zgłaszania wypadków: w tym samym dniu lub następnym - ma to wpływ na prowadzone postępowanie powypadkowe. Mówiono też świadczeniach dla rolników i zasadach korzystania z bezpłatnej rehabilitacji.

Zmiana posiadanych decyzji
w zakresie gospodarki odpadami

Przypominamy że 5 marca 2020 r. mija termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, które wynikają z nowelizacji ustawy o odpadach. Wnioski, które zostały złożone w terminie, ale
zawierają braki formalne, będą mogły zostać uzupełnione w terminie wskazanym przez właściwy organ ochrony środowiska, np. starostę.
Obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami (zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo
pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów) wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa pożarowa). Oznacza to,
że przedsiębiorcy, którzy chcą dalej kontynuować swoją działalność, w zakresie
zbierania lub przetwarzania odpadów, muszą złożyć do 5 marca 2020 roku wnioski o zmianę posiadanych zezwoleń lub pozwoleń.
Termin ten nie odnosi się do obowiązku uzyskania zmiany tych decyzji, tylko
do złożenia w określonym czasie, tj. do 5 marca 2020 r., wniosku o zmianę posiadanej decyzji.
Zgodnie z objaśnieniem prawnym Ministra Klimatu, gdy wniosek zawierający
braki formalne zostanie złożony przed upływem ustawowego terminu, decyzja
w zakresie gospodarowania odpadami nie wygaśnie po upływie 5 marca 2020 r.,
jeżeli wniosek ten zostanie uzupełniony zgodnie przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
Poniżej link do objaśnienia prawnego Ministra Klimatu:
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/Objasnienia_
prawne_dotyczace_wniosku_spelniajacego_wymagania.pdf

DYŻURY APTEK
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.
Dyżury pełnią:
1. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
2. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
3. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
4. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
5. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
6. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów Śląskich 15, tel. 77/461-02-92
7. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
8. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
9. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55

MARZEC 2020
1. „DOZ Apteka”
2. „LIBRA”
3. „Multifarm”
4. „Pro-Pharma”
5. „Gemini”
6. „Śląska”
7. „Słoneczna”
8. „Vita”
9. „Dr. Max”
10. „DOZ Apteka”

11. „LIBRA”
12. „Multifarm”
13. „Pro-Pharma”
14. „Gemini”
15. „Śląska”
16. „Słoneczna”
17. „Vita”
18. „Dr. Max”
19. „DOZ Apteka”
20. „LIBRA”

21. „Multifarm”
22. „Pro-Pharma”
23. „Gemini”
24. „Śląska”
25. „Słoneczna”
26. „Vita”
27. „Dr. Max”
28. „DOZ Apteka”
29. „LIBRA”
30. „Multifarm”
31. „Pro-Pharma”

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur
– można upewnić się, dzwoniąc pod numer
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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Ad multos annos!

Pani Anastazja Spałek, 102 rocznicę ur. obchodziła 17 lutego br.
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym, że grono Jubilatów - mieszkańców powiatu
strzeleckiego - którzy w ostatnim czasie obchodzili swoje okrągłe urodziny,
znów się powiększyło!
Pani Anastazja Spałek, pochodząca z Kolonowskiego, a dziś mieszkająca
w Turzy, 102 rocznicę urodzin obchodziła 17 lutego br. Z tej okazji odwiedził Jubilatkę Janusz Żyłka członek Zarządu Powiatu.
Pani Elfryda Kotyrba, mieszkanka
Balcarzowic, 90. rocznicę świętowała
15 lutego br. Z tej okazji odwiedził Ją
starosta Józef Swaczyna.
Pan Serafin Gach, mieszkaniec
Krasowej, 90 rocznicę urodzin świętował 22 lutego br. Z tej okazji odwiedził
Go starosta Józef Swaczyna.
Pan Leon Grzymek, mieszkaniec
Zawadzkiego, jubileusz 95-lecia urodzin obchodził 12 lutego br. Z tej okazji
odwiedził Go starosta Józef Swaczyna.
Pan Jan Szopa, mieszkaniec Rożniątowa, 90 urodziny obchodził 7 lutego br. Z tej okazji Jubilata odwiedził
wicestarosta Waldemar Gaida.
Pan Siegfried Krawietz, mieszkaniec Wysokiej, 90 rocznicę urodzin
świętował 16 lutego br. Z tej okazji odwiedził Go starosta Józef Swaczyna.
Pani Pelagia Brol, mieszkanka
Strzelec Opolskich, 90 urodziny świętowała 21 lutego br. Z tej okazji Odiwedziła Jubilatkę Sekretarz Ewelina
Jelito.

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
oraz Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
w Strzelcach Opolskich
serdecznie zapraszają wszystkich
na spotkanie

Pani Elfryda Kotyrba 90. rocznicę świętowała 15 lutego br.

Pan Leon Grzymek jubileusz 95-lecia urodzin obchodził 12 lutego br.

Pan Siegfried Krawietz 90 rocznicę urodzin świętował 16 lutego br.

Pan Jan Szopa 90 urodziny obchodził 7 lutego br.

Pani Pelagia Brol 90 urodziny świętowała 21 lutego br.

Na Polanie Śmierci

„Z Rzecznikiem
przy kawie”

z okazji
Światowego Dnia Konsumenta
w dniu 12 marca 2020 r.
godz. 10.00
Sala narad Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Op.
W PROGRAMIE:
• Pogadanka dot. Praw konsumentów i bezpieczeństwa konsumenckiego
• Test świadomości konsumenckiej - możliwość wylosowania
nagrody
• Zasady działania
• Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Dla każdego uczestnika
- niespodzianka!
Także: kawa i ciasto

Pan Seraﬁn Gach, 90 rocznicę ur. świętował 22 lutego br.

1 marca to Dzień Żołnierzy Wyklętych. Nasze – społeczności całego powiatu
– kwiaty i modlitwy dla uczczenia pamięci żołnierzy z oddziału Henryka Flamego, ps. Bartek, zamordowanych tu w w 1946 roku pojawią się tradycyjnie we
wrześniu na Polanie Śmierci pod Barutem.

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Ogólnopolskie Targi
„ZŁOTA RĄCZKA – RODZINA W DOMU”
Wstęp jest bezpłatny i darmowe
są również wszystkie atrakcje i możliwości, jakie będą tam na Państwa
czekać, m.in. warsztaty szpachlowania i kafelkowania, prelekcje dotyczące np. kosztorysu remontu czy budowy domu od A do Z.

Będzie również moc atrakcji dla
dzieci, np. dmuchańce i animatorzy
zabaw, którzy zajmą się Waszymi pociechami.
14 i 15 marca w godz. od 10:00
do 17:00 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

Powiatowe Centrum Kultury
zaprasza

