
Przeczytaj:

* Sesja Rady Powiatu

* Obozy pracy w powiecie

* Pomó¿ hospicjum

* 50 lat Nieprzetartego

Szlaku

* Oferty pracy

Od lat �Dni Xaverianum� wieñczy uroczy-
sto�æ przyznania przez Jezuicki O�rodek For-
macji i Kultury w Opolu nagród im. �w. Francisz-
ka Ksawerego �¯ar Serca�. To niezwyk³e wyró¿-
nienia dla tych, którzy wzorem �wiêtego � wk³a-
daj¹ serce w to, co robi¹ i po�wiêcaj¹ siê realizacji
wielkich pragnieñ, dlatego te¿ odlane w br¹zie serca maj¹ odci�niête kszta³ty
d³oni. Co roku nagrody s¹ tylko trzy � w kategorii m³odzie¿y akademickiej, w
kategorii pracowników naukowych oraz dla osoby lub instytucji dzia³aj¹cej
charytatywnie, ale spoza �rodowiska akademickiego.

¯ar Serca
dla ks. Józefa Krawca Mo¿e i przychodzi. Gdzie in-

dziej. Na pewno nie w powiecie
strzeleckim. Tu nie chc¹ przycho-
dziæ.

Jeszcze rok temu w akcji prze-
siewowych badañ w ramach profilak-
tyki raka piersi uczestniczy³o 2137
pañ w wieku 50-69 lat (w programie
podstawowym) i 362 panie w tzw.

Przychodzi baba do lekarza
programie pog³êbionym.
W tym roku z badaniami profilak-
tycznymi raka piersi jest tragedia: w
ci¹gu 10 miesiêcy 2008 r. na badania
zg³osi³a siê zaledwie jedna trzecia
ubieg³orocznej liczby:  770 kobiet, z
tego w ramach profilaktyki raka pier-
si � 544, a w ramach poradni chorób
sutka � 426.

Id¹ �wiêta

Przypominamy
o Konkursie na Najpiêkniejsz¹ Ozdobê

Powiatowej Choinki
Jak rok temu w tygodniu poprzedzaj¹cym Bo¿e Narodzenie wspólnie bêdzie-
my ubieraæ nasz¹ choinkê - bêd¹ pierniki, aromatyczna herbata, kolêdy, no i
oczywi�cie nagrody dla zwyciêzców!

A teraz do roboty �
przygotowujcie Wasze cudeñka (nie wiêcej trzy)

i zg³aszajcie je do konkursu!
Na ozdoby czekamy do 12 grudnia 2008!

Swoje prace sprzedaj¹ uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêciowej w Zawadz-
kiem.
Od pocz¹tku grudnia w holu starostwa trwaj¹ kiermasze ozdób i ozdóbek,
oryginalnych kartek. Warto tu przyj�æ, a ka¿dego dnia jest inny wybór - bo
ka¿dego dnia swoje rêkodzie³a sprzedaje inna placówka.

Grudniowy finisz
Choæ miesi¹c ten kojarzy siê z przygotowaniami do �wi¹t, porz¹dkami  i �wi¹-
tecznym nastrojem na powiatowych obiektach dalej wre inwestycyjna gor¹cz-
ka. Taki to urok dotacji � otrzymujesz j¹ w drugiej po³owie roku i musisz
spo¿ytkowaæ do koñca grudnia� Ale, jak mówi porzekad³o, darowanemu ko-
niowi nie zagl¹da siê w zêby!

DPS w Strzelcach � stary jak nowy. Wiêcej czytaj na str. 8

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego starosta Józef Swaczyna i wicestarosta
Waldemar Gaida na kolejnych spotkaniach z pracownikami Domów Pomocy
Spo³ecznej sk³adali im podziêkowania za tak pe³n¹ po�wiêcenia i zaanga¿o-
wania pracê i oddanie serca podopiecznym. A specjalnymi wyró¿nieniami
uhonorowali panie najd³u¿ej pracuj¹ce w DPS Strzelce Opolskie z filiami w
Le�nicy i Szymiszowie: Reginê Kowalczyk, Gabrielê Markieton oraz Edytê
Zu�lik.

PRZYPOMINAMY
O  KONKURSIE NA

�NAJLEPSZY
PRODUKT
POWIATU

STRZELECKIEGO
2008�!

zapraszamy wszystkie firmy dzia³a-
j¹ce na terenie Powiatu Strzeleckie-
go, które zechc¹ poddaæ ocenie swoje
produkty w kategoriach:
-  przetwórstwo rolno spo¿ywcze
-  dzia³alno�æ produkcyjna
Zg³oszenia nale¿y przesy³aæ do 10
grudnia 2008 roku na adres: Staro-
stwo Powiatowe w Strzelcach Opol-
skich, ul. Jordanowska 2, 47-100
Strzelce Op. z dopiskiem �Najlepszy
Produkt Powiatu Strzeleckiego 2008�

Kto zdobêdzie
tytu³

�Najlepszy uczeñ
powiatu�?

To pierwszy taki konkurs w hi-
storii powiatu!  Jest o co walczyæ, bo
liczy siê nie tylko zaszczytny tytu³,
ale i konkretne pieni¹dze - zwi¹zane
z tytu³em. I co wa¿ne - �Najlepszy
uczeñ� wybierany bêdzie spo�ród
kandydatów ze wszystkich szkó³ i
placówek opiekuñczo-wychowaw-
czych, niezale¿nie od tego, czy Po-
wiat Strzelecki jest czy nie jest ich
organem prowadz¹cym.

Wiêcej szczegó³ów na str. 2

Dzieñ Pracownika Socjalnego
- uroczy�cie
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dok. na str. 4


