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Prawdziwie rodzinnego ciep³a i wielu rado�ci

w okresie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia,

a w Nowym 2009 Roku

- zdrowia i wszelkiej pomy�lno�ci,

wiary i nadziei,

¿e ka¿dy dzieñ bêdzie lepszy i piêkniejszy

od poprzedniego,

wszystkim

Mieszkañcom Powiatu

i Waszym Rodzinom

¿ycz¹

Wspólnie ubieramy powiatow¹ choinkê!

To jedna z ponad 40 nades³anych w tym roku na konkurs ozdób, którymi
przystroimy powiatow¹ choinkê 19 grudnia.

Najbli¿sza sesja Rady Powiatu od-
bêdzie siê 30 grudnia 2008 roku o
godz. 13.00, a jej tematem bêdzie
uchwalenie bud¿etu, terminów i te-
matyki sesji Rady Powiatu oraz pla-
nu kontroli Komisji Rewizyjnej na
2009 rok.

INFORMACJA O GODZINACH PRACY STRZELECKIEGO
STAROSTWA W DNIACH 24 i 31 GRUDNIA 2008

W dniu 24 grudnia 2008 roku (Wigilia) urz¹d czynny bêdzie od godziny 7:30 do godziny 13:00.
Natomiast w dniu 31 grudnia 2008 roku - od godziny 7:30 do godziny 14:00. 

Zapraszamy
na Sesjê

Na kilka dni przed �wiêtami
uczniowie klas gastronomicznych
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich zorganizowali
Wystawê Szopek Bo¿onarodzenio-
wych. Na bia³ych obrusach po�ród
�wierkowych i sosnowych ga³¹zek
oraz czerwonych owoców g³ogu usta-
wili oni kilkana�cie prac, które utwo-
rzy³y rodzaj makiety wioski zamierz-
ch³ych czasów. Do budowy szopek
uczniowie wykorzystali takie mate-
ria³y jak pierniki, ciastka, marcepan,
paluszki, czekoladê co stanowi³o nie
lada wyzwanie i wymaga³o wiele prze-

Wystawa szopek

my�leñ i czasu. Wystawa mia³a for-
mê konkursu a wykonawcy naj³ad-
niejszych szopek otrzymali z r¹k
Pani dyrektor Haliny Kajstury piêk-
ne dyplomy i s³odkie upominki ufun-
dowane przez Radê Rodziców. W�ród
laureatów znale�li siê: Sandra Pato³a,
Martina Deja, Justyna Rewerska,
Angelika Stach, Anna Mika, Joanna
Swoboda, Michaela Piontek oraz
Anna Kupka i Anna Szymala. Pomy-
s³odawc¹ i koordynatorem wystawy
by³ ni¿ej podpisany nauczyciel
przedmiotów gastronomicznych

Krystian Grondres

Przyjd� i zobacz !!!

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bibliotece Pedagogicznej w Strzel-
cach Opolskich oraz w Bibliotece w Kad³ubie mo¿na podziwiaæ wystawy
prac dekoracyjnych  z drewna o tematyce �wi¹tecznej.

Wiêcej na str 4

Prezenty przyniesione przez �w.
Miko³aja  najm³odszym mieszkañ-
com  Domu Pomocy Spo³ecznej w
Kad³ubie by³y bogatsze w tym roku,
dziêki akcji -  �wiêty Miko³aj
�nosi� buty, prowadzonej przez
Stowarzyszenie na rzecz Rozwo-
ju, Edukacji i Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych w Kad³ubie.

�wiêty Miko³aj
nosi³ buty

�w. Miko³aj w Jemielnicy

wszystkich uczestników konkursu
na Najpiêkniejsz¹ Ozdobê Powiato-
wej Choinki 2008 na uroczyste roz-
danie nagród oraz wspólne strojenie
naszej choinki !!!

W pi¹tek 19 grudnia o godz. 16.00
w sali narad

Strzeleckiego Starostwa
Strzelce Op., ul. Jordanowska 2

Bêd¹ nagrody, s³odkie upominki
oraz �wi¹teczny poczêstunek!

A to wszystko
przy d�wiêkach kolêd!

Przyjd�cie koniecznie!

Z a p r a s z a m y

Zapraszamy

Wiêcej na str 4

Wiêcej na str 4

13 grudnia jak co roku �w. Miko³aj obdarowa³ prezentami dzieci w siedzibie
TSKN w Jemielnicy

Wybierz Najlepszy Produkt
Powiatu 2008!

Wygraj LAPTOP!

Szczegó³y wewn¹trz numeru


