
Dodatkiem do �wi¹tecznego wydania dwutygodnika
jest �Powiatowy katalog firm�

Z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿yczymy wszystkim Mieszkañcom Powiatu Strzeleckiego

pe³nych rado�ci, spokoju i szczê�cia chwil,
prze¿ywanych w atmosferze domowego ogniska

oraz spe³nienia marzeñ i pomy�lno�ci
w realizacji tak prywatnych,

 jak i zawodowych pasji
w nadchodz¹cym Nowym 2010 Roku

Rada i Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Strzeleckiego

Miód tajony i op³atek -

Wtedy sobie dosich latek

Powinszujem , i niezmiennej

Weso³o�ci i swobody,

Nade wszystko �wiêtej zgody.

Teofil Lenartowicz

Id¹ �wiêta

Cykl przed�wi¹tecznych kiermaszy w holu starostwa zawsze budzi ogromne
zainteresowanie, a co najwa¿niejsze wystawiaj¹cym przynosi skromny dochód.
Na zdjêciu ozdoby �wi¹teczne - wykonane przez uczniów Zespo³u Szkó³ Spe-
cjalnych w Kad³ubie. Nie trzeba dodawac ¿e najszybciej posz³y przepyszne
dro¿d¿ówki.

O konieczno�ci modernizacji po-
³¹czonej z rozbudow¹ oddzia³u ratun-
kowego w strzeleckim szpitalu, by
dostosowaæ je do obowi¹zuj¹cych
wymogów, mówi³o siê od dawna, ale
te¿ od dawna by³o wiadomo, ¿e to
kosztowna inwestycja i gdyby mia³a
zostaæ sfinansowana z bud¿etu Po-
wiatu lub szpitala w ca³o�ci � by³oby
to bardzo trudne. W ubieg³ym roku
pojawi³a siê szansa na dofinansowa-
nie ze �rodków Unii Europejskiej � w
ramach Dzia³ania 12.1 Program Ope-
racyjny Infrastruktura i �rodowisko.
W listopadzie ub. roku szpital z³o¿y³
projekt pn. �Zwiêkszenie dostêpno-
�ci i jako�ci specjalistycznych �wiad-
czeñ zdrowotnych w szpitalnym od-
dziale ratunkowym Zespo³u Opieki

Szpitalny oddzia³ ratunkowy
bêdzie wiêkszy

Wreszcie jest� po miesi¹cach
oczekiwania budowa kompleksu bo-
isk sportowych ORLIK 2012 w Za-
wadzkiem dobieg³a koñca. Choæ jego
oficjalne otwarcie nast¹pi 21 grudnia
tego roku napiszemy o nim ju¿ w tym
wydaniu � ostatnim w bie¿¹cym
roku.

Kolejny ORLIK

dok. na str. 12

Na spotkanie op³atkowe 15 grudnia w³adze powiatu zaprosi³ Zarz¹d Zwi¹zku
Kombatantów i Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP w Strzelcach Op.

PRZYPOMINAMY
O  KONKURSIE  NA

�NAJLEPSZY  PRODUKT
POWIATU  STRZELECKIEGO  2009�!

Szczegó³y wewn¹trz numeru
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