Nasze drzewko

Zima  oby nie z³a

Wybierz Najlepszy
Produkt Powiatu 2007.
Wygraj nagrodê.

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.

11 listopada spad³ pierwszy
nieg. I to w du¿ej iloci. Podobnie
obfitych opadów ma byæ sporo tej
zimy. A jeli ta prognoza siê sprawdzi  czy drogowcy nie bêd¹ znów
zaskoczeni?
Wszystko wskazuje na to, ¿e w
tym roku zima ich nie przechytrzy.
Po 15 listopada (od tej daty starostwo strzeleckie ma zawarte umowy
z trzema firmami odnie¿aj¹cymi i 
osobno  z gmin¹ Kolonowskie. W
sumie na drogi powiatowe wyjedzie
7 p³ugo-piaskarek (w tym jeden samochód ciê¿ki  powy¿ej 10 t), 2
p³ugi, a dodatkowo nieg bêd¹ mog³y

rozgarniaæ jeszcze, w razie potrzeby,
4 ³adowarki. W czasie nadchodz¹cych
zimowych miesiêcy nie powinnicie
Pañstwo narzekaæ na warunki jazdy
 drogi powinny byæ dobrze przygotowane do ruchu.
Zreszt¹ mimo ¿e nieg spad³ jeszcze przed sezonem, wieczorem w
niedzielê, po godzinie 22.00, sprzêt
odnie¿aj¹cy wyjecha³ na drogi powiatowe w gminie Lenica i Ujazd.
Wiêcej o utrzymaniu dróg w zimie, o
podziale powiatu na rejony odnie¿ania i sprzêcie, jaki bêdzie w nich pracowa³  na stronie 10.

Nowy chodnik w Centawie

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.

Zróbmy sobie prezent
Do wi¹t Bo¿ego Narodzenia zosta³o jeszcze trochê czasu, ale to chyba dobry
moment, by w³anie teraz pomyleæ o stworzeniu ma³ej wi¹tecznej kuchni
strzeleckiej - z tradycyjnymi przepisami, wed³ug których przygotowuje siê
w naszych domach wigilijne i wi¹teczne potrawy. Wiêkszoæ z nich to receptury stosowane od pokoleñ, ale te¿ coraz czêciej otwieramy siê na nowinki
- przyby³e wraz z nowymi cz³onkami rodzin z innych stron czy podpatrzone
w innych regionach czy krajach. W ten sposób menu wzbogaca siê, a tradycja
- zmienia.
dok. na str. 12

9 listopada odby³ siê odbiór koñcowy zadania pn. Budowa chodnika
w ci¹gu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica  granica województwa (Kotulin) w m. Centawa  czêæ Etapu
II. Komisja odbiorowa dokona³a oceny robót budowy chodnika na odcinku d³ugoci 100 m w centrum wsi.
Prace polega³y na wstawieniu krawê¿ników, wykonaniu solidnej podbudowy oraz u³o¿eniu nawierzchni z kost-

ki brukowej betonowej. Podczas prowadzenia robót zosta³o tak¿e wykonane odwodnienie drogi na ww. odcinku.. Na zakoñczenie prac zosta³a
wykonana wzd³u¿ wybudowanego
chodnika nawierzchnia z mieszanek
mineralno  bitumicznych grysowych.
Koszt wykonanych robót to
71970,65 z³, z czego po³owê rodków zapewni³a Gmina Jemielnica.

Wiêcej czytaj str. 6-7

Gmina Jemielnica

Studenci
zapytaj¹
o zabytki
Tak¹ histori¹, jak¹ ma Jemielnica,
niewiele miejscowoci mo¿e siê poszczyciæ  mówi Piotr Pyka, zastêpca wójta. Mamy wspania³y, szeroko
znany, zabytek w postaci pocysterskiego zespo³u klasztornego, ale równie¿ sporo innych zabytków. Na pewno nie znamy wszystkich, ba  sami
w³aciciele byæ mo¿e nie wiedz¹, jakie skarby posiadaj¹. Ale to mo¿e siê
zmieniæ ju¿ wkrótce: po wizycie studentów historii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Bêdzie to spora grupa 
28-osobowa, która odwiedzi gminê w
dniach 16-18 listopada br. W so³ectwach Jemielnica, Centawa, G¹siorowice i £aziska bêd¹ chodziæ od domu
do domu i pytaæ o przedmioty sprzed
1945 roku. Ta wizyta zainauguruje
wspó³pracê gminy z prof. Janem
Kêsikiem z Instytutu Historii Uniwersytetu Wroc³awskiego polegaj¹cej na przeprowadzeniu prac polegaj¹cych na dokumentacji obiektów zabytkowych  budynków oraz ruchomych w zagrodach wiejskich.
dok. na str. 2

