Wybierz!
Najlepszy Produkt Powiatu 2007!
Wygraj!

Kino domowe Yamaha
- markowego producenta sprzêtu audio-video czeka!
To nagroda w konkursie!

Model Antila 120 robi w rzeczywistoci jeszcze wiêksze wra¿enie ni¿ na publikowanym zdjêciu. To sprzêt nie tylko o sporych gabarytach, ale i zapewniaj¹cy rewelacyjn¹ jakoæ dwiêku i
obrazu.
Amplituner Yamaha HTR-5930 o potê¿nej mocy dwiêku przestrzennego
a¿ 525W oraz z dwoma wyjciami
optycznymi pozwala na otrzymanie
maksymalnej jakoci dwiêku nie tylko z odtwarzacza DVD, ale tak¿e
wszystkich innych odtwarzaczy w³¹cznie z dekoderami cyfrowymi.
Kszta³t oraz materia³, z jakiego zrobione s¹ g³oniki Prism 5.1, pozwala nam
osi¹gn¹æ niesamowity efekt dwiêku
przestrzennego  a¿ do 89 dB, który
sprawi, ¿e poczujemy siê jak w kinie.
Firma Yamaha s³ynie równie¿ z produkcji znakomitej jakoci odtwarzaczy
DVD. Jeden z modeli tej firmy znajduje siê w zestawie naszego kina domowego: to odtwarzacz Yamaha DVDS559.
Kino w domu? Na w³asnym telewizorze? Bezcenne i nic prostszego
Wype³nij kupon na Najlepszy Produkt Powiatu 2007 i wygraj.

w setce
Zapraszamy na Kiermasze Nasi
najwiêkszych
Bo¿onarodzeniowe

Kiermasz SOSW w Lenicy
Tradycyjnie ju¿, jak co roku, w okresie przedwi¹tecznym, zapraszamy
wszystkich do holu Starostwa Powiatowego - na kiermaszek ozdób choinkowych i kartek wiatecznych.
Te oryginalne ma³e rêkodzie³a ciesz¹ sie sporym powodzeniem. Mog¹ zreszt¹
stanowiæ nie tylko ozdoby, ale i niebanalne prezenty gwiazdkowe.
7 grudnia  Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie oraz Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Kad³ubie
10 grudnia  Centrum Integracji Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich
11 grudnia  rodowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich
12 i 13 grudnia  Centrum Integracji Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich
14 grudnia  Warsztaty Terapii Zajêciowej przy DPS w Zawadzkiem

Opublikowana w Rzeczpospolitej (27 listopada) lista przynosi zestawienie stu najwiêkszych i dynamicznie rozwijaj¹cych siê firm województwa opolskiego. Podstawowym
kryterium tego zestawienia by³y przychody osi¹gniête w roku 2006.
Pierwsza trójka najwiêkszych na
Opolszczynie to: Zak³ady Koksownicze Zdzieszowice (2,35 mld z³ przychodów), BOT Elektrownia Opole
(1,77 mld z³ przychodów) oraz Zak³ady Azotowe Kêdzierzyn-Kole (1,48
mld z³).
W setce najwiêkszych firm
Opolszczyzny znalaz³y siê równie¿
te, które funkcjonuj¹ na terenie naszego powiatu.
Na miejscu 31 uplasowa³a siê Intersilesia McBride w Strzelcach Opolskich (z przychodami ponad 117,6 mln
z³ i zyskiem ponad 6,9 mln z³), na miejscu 46  IZOSTAL SA w Zawadzkiem
(przychody przekraczaj¹ce 80 mln i
zysk 3,9 mln z³), Walcowania Rur Andrzej w Zawadzkiem z przychodami
ze sprzeda¿y ponad 62,9 mln z³ i zyskiem 2,4 mln z³  na miejscu 53. Dziesiêæ oczek ni¿ej sklasyfikowano KolTram w Zawadzkiem (przychody 47,4
mln z³ i zysk blisko 5,7 mln z³), a na
miejscu 71  strzeleckie Przedsiêbiorstwo Przemys³u Obuwniczego (przychody  38,6 mln z³ i zysk  blisko 7,3
mln z³).

Nasze drzewko

ZRÓB W£ASNORÊCZNIE ORYGINALN¥ OZDOBÊ !
DO 14 GRUDNIA ZG£O J¥ W KONKURSIE
na Najpiêkniejsz¹ Ozdobê Powiatowej Choinki 2007
OZDOBY NALE¯Y PRZYNIEÆ
DO STAROSTWA POWIATOWEGO W STRZELCACH OP.,
ul. JORDANOWSKA 2, pokój 312
NAGRODA G£ÓWNA RÓWNOWARTA JEST 500 Z£ !
REGULAMIN KONKURSU DOSTÊPNY NA:
www.powiatstrzelecki.pl
Ta choinka jest nasza  bêdziemy
mogli powiedzieæ o drzewku, na którym zawisn¹ zrobione przez nas w³asnorêcznie ozdoby.
Kto mo¿e wzi¹æ w konkursie
udzia³? Wszyscy mieszkañcy powiatu. Nie jest wa¿ny ani wiek, ani p³eæ,
ani rodzaj ozdoby, ani technika wykonania. Mo¿e to byæ ³añcuch. Mo¿e
to byæ pomalowana w³asnorêcznie
bombka. Mo¿e to byæ kogucik, Miko³aj, je¿yk Co tylko nam przyjdzie do g³owy i co zrobimy. Bo to jest
jeden jedyny warunek  ozdoba choinkowa musi byæ dzie³em naszych
w³asnych r¹k.

W dodatku  choinkê bêdziemy
ubieraæ wszyscy razem! Drzewko
stanie w Sali narad starostwa powiatowego.
O dok³adnym terminie wspólnej
zabawy, czyli zawieszania na nim
wszystkich przyniesionych przez
Pañstwa ozdób, poinformujemy w
nastêpnym numerze naszego dwutygodnika. Na pewno bêdzie to
przedwi¹teczny tydzieñ grudnia.
Bêd¹ nagrody dla zwyciêzców
konkursu, bêdzie kawa, ciasto
Jak to na rodzinnym spotkaniu
tu¿ przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia.

Szanowni Pañstwo !
W dniu 24 grudnia br. (Wigilia) Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich pracowaæ bêdzie
w godzinach od 8.00 do 13.00.
W zwi¹zku z tym wyd³u¿one zostan¹ godziny urzêdowania
w kolejne dwa poniedzia³ki stycznia 2008 roku, tj.:
7 stycznia 2008 roku od godziny 8.00 do 18.00
14 stycznia 2008 roku od godziny 8.00 do 17.00

