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Z okazji

Międzynarodowego Dnia Kobiet

Starostowie z całej Polski
na Górze Św. Anny

Wszystkim Paniom – mieszkankom Powiatu Strzeleckiego
przekazujemy najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, uśmiechu na co dzień,
spełnienia marzeń, tych osobistych i zawodowych
oraz sukcesów w dążeniu do celu
Rada i Zarząd Powiatu Strzeleckiego

Padł rekord: ponad 2,5 tysiąca głosów!
wybierać spośród zgłoszonych przez samorządy gminne firm, które
powstały w latach 2016-2017, a krótkie wizytówki firm startujących
w tegorocznej edycji i walczących o prestiżowy tytuł oraz reklamę
w postaci baneru i filmu reklamowego publikowane były na łamach
naszego dwutygodnika, na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego oraz na FB. Wszędzie tam, podobnie jak w holu starostwa, można
było znaleźć również Kartę do głosowania. Wystarczyło wskazać na
niej jedną firmę i odpowiedzieć na proste pytanie, by wziąć udział

Po raz pierwszy Dom Pielgrzyma
gościł podczas dwudniowego (5 i 6 marca) spotkania członków Zarządu Związku
Powiatów Polski – z inicjatywy starosty
Józefa Swaczyny, który jest równocześnie
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
ZPP.
Spotkanie było okazją nie tylko do
zatwierdzenia materiałów na Kongres
Związku Powiatów Polskich, zaplanowany w Warszawie na kwiecień br., ale również do dyskusji m.in. na temat sytuacji w

oraz działań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie finansowania szkolnictwa zawodowego. Stąd właśnie spotkanie
z minister Anną Zalewską. Na pamiątkę
otrzymała ona drewnianą figurkę w. Anny
Samotrzeciej, przekazaną przez starostę
Józefa Swaczynę.
Goście, członkowie Zarządu ZPP podczas pobytu na Górze św. Anny zapoznali
się z naszym - czekającym na rewitalizację
– Pomnikiem Historii; odwiedzili również
Kamień Śląski – z kaplicą św. Jacka i Se-
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