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POWIAT STR Z E LE C K I

dok. ze str. 1
Jeszcze kilka lat temu nikt nawet
nie myla³, ¿e iglaki w przydomowym ogródku w okresie wi¹t Bo¿ego Narodzenia mog¹ przybraæ ciekawe kolory czy kszta³ty, a nie tylko
straszyæ zimow¹ por¹ na ogo³oconych trawnikach. ¯e przystrojone
choinki wyjd¹ z domów na zewn¹trz
i bêd¹ cieszyæ oko wszystkich mieszkañców. Zwyczaj ten szczególnie intensywnie rozgoci³ siê na Opolszczynie, wzoruj¹c siê na naszych zachodnich s¹siadach. Najpierw pojawia³y siê wiec¹ce gwiazdy w oknach
kupowane w niemieckich kaufhausach i przesy³ane przez krewnych z
Zachodu w paczkach razem ze wi¹tecznymi smako³ykami, potem boom
prze¿ywa³y wieczniki ustawiane na
parapetach.
A¿ wreszcie, ku szczególnej uciesze najm³odszych, do g³osu dosz³y
przydomowe choinki ubierane w kolorowe wiate³ka. I w taki sposób
mieszkañcy przecigaj¹c siê w pomys³ach, o¿ywiaj¹ swoje domostwa. Na
krótki czas nasze ulice nabieraj¹ bajkowych kolorów i fantazyjnych
kszta³tów.
Trudno przejæ obojêtnie obok
rozb³yskuj¹cej setkami wiate³ek choinki czy feerycznych kompozycji
szopek bo¿onarodzeniowych. Dlatego te¿ trud w³o¿ony w przygotowanie takich mieni¹cych siê cudeniek nale¿y z ca³ych szacunkiem doceniæ i
jeli tylko jest ku temu okazja nagrodziæ.
W tym celu Zarz¹d Powiatu
Strzeleckiego og³osi³ konkurs na
Najpiêkniej przystrojon¹ choinkê Powiatu Strzeleckiego w okresie wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Gminy swoich kandydatów zg³asza³y do etapu powiatowego, który
by³ etapem fina³owym. W finale o
tytu³ tej najpiêkniejszej walczy³o 9
choinek z gmin: Kolonowskie, Lenica, Strzelce Opolskie i Ujazd. Komisja powo³ana przez Zarz¹d Powiatu,
a sk³adaj¹ca siê z radnych i pracow-

Najpiêkniejsza w powiecie

Osiek - Anna i Hubert Pato³a - I miejsce
ników starostwa powiatowego, mia³a za zadanie oceniæ przystrojone
drzewka kieruj¹c siê wczeniej ustalonymi kryteriami, jak np. wieloæ i
ró¿norodnoæ zastosowanych elementów dekoracyjnych czy oryginalnoæ proponowanej kompozycji
owietlenia. Por¹ wieczorow¹, aby
szczególnie uwydatniæ nastrój wietlnych kompozycji, 5-osobowa komisja puka³a do drzwi w³acicieli najpiêkniejszych choinek naszego powiatu, aby je oceniæ. Ka¿da choinka
mia³a w sobie co urzekaj¹cego, ka¿da w inny sposób prezentowa³a swoje wdziêki, które nada³a jej przecie¿
sama natura, a jej w³aciciele udekorowali j¹ w wiate³ka.
I tak, komisyjnie I miejsce zajê³a choinka Pañstwa Anny i Huber-

Spórok - Janina Urbañczyk - II miejsce

ta Pato³a z Osieka, II miejsce
drzewko Pani Janiny Urbañczyk
ze Spóroka, a na miejscu III uplasowa³a siê choinka zg³oszona
przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ w Strzelcach Opolskich.
Wyró¿nienie za indywidualny styl, w³o¿on¹ pracê w samodzielnie wykonan¹ szopkê wraz z drewnianymi figurami wkomponowan¹
w przystrojone choinki Komisja
przyzna³a nastoletniemu £ukaszowi, synowi pani Ilony Grochli ze
Spóroka.
Przed nami jeszcze uroczyste
wrêczenie nagród oraz nadzieja, ¿e
spadnie choæ trochê niegu, by nasze choinki mog³y w pe³ni zaprezentowaæ siê w prawdziwie zimowej krasie.
J.K.

Czy odlatuj¹, czy zostaj¹?

Spó³dzielnia mieszkaniowa - III miejsce

Spórok - Ilona Grochla - wyró¿nienie

Kiermasze by³y i bêd¹

Opolszczyzna
roda 10 stycznia.
Temperatura w nocy:
6-8 stopni Celsjusza
Temperatura w dzieñ:
11-13 stopni Celsjusza
Wiatr zachodni,
umiarkowany.
Cinienie 992 hPa.
Za oknem s³oñce. Cieplutko.
Nikt nie uwierzy³by, patrz¹c przez
okno, ¿e zima w pe³ni. Na trawnikach kwitn¹ stokrotki, pszczo³y
wylatuj¹ z uli (co budzi niepokój
pszczelarzy), na bzach p¹czki s¹
wyj¹tkowo du¿e...

W lasach te¿ ju¿ przedwionie?  z tym pytaniem zwróci³am
siê do Jana Spa³ka, zastêpcy nadleniczego Nadlenictwa Zawadzkie.
- Wegetacji rolin na razie nie widaæ. Tylko na bardzo silnie nas³onecznionych powierzchniach wydaje siê,
¿e niektóre krzewy chc¹ siê rozwijaæ. Natomiast zmiany w pogodzie
widaæ w stanie zwierzyny. Zwierzêta maja bardzo dobre warunki bytowania, ¿adnych problemów z pokarmem. W efekcie - s¹ w wietnej kondycji.

Nie przypadkiem zdjêcia z przedwi¹tecznych kiermaszy publikujemy ju¿ po
okresie wi¹t. Chcemy pokazaæ, jakie cudeñka mo¿na tu by³o kupiæ (tanio!) i
równoczenie zachêciæ do odwiedzenia starostwa przed wiêtami wielkanocnymi - podobne kiermasze napewno bêda zorganizowane.
- A gdyby przysz³y mrozy?
- Przy takich warunkach, jak panowa³y w ostatnich tygodniach, roliny w zasadzie nie wesz³y w stan
spoczynku. Gdyby teraz nadesz³y
dwudziestostopniowe i wiêksze mrozy  mog³yby uszkodziæ system korzeniowy. Jeli natomiast do tego nie
dojdzie i nadal aura tak ³agodnie bêdzie nas traktowaæ, a temperatura
bêdzie siê utrzymywaæ na dotychczasowym poziomie  roliny szybko wejd¹ w okres wegetacji.
- W lasach nie by³oby ¿adnych
problemów?
- Niekoniecznie. Wprawdzie cis³ej

korelacji miêdzy wysoka temperatur¹ a masowym wysypem szkodników lenych nie stwierdzono, to
jednak potencjalnie taki problem
mo¿e wyst¹piæ. To jednak na razie
kwestia tylko przewidywañ.
- W ostatnich dniach widaæ na
niebie klucze ptaków.
- Faktycznie, nie tylko widaæ, ale
i s³ychaæ lec¹ce gêsi. Jedne lec¹ na
pó³noc, inne na po³udnie, ale trudno
stwierdziæ, czy odlatuj¹, czy wracaj¹. Generalnie nie zaobserwowa³em ¿adnych powrotów wêdrownych ptaków. Nie widaæ szpaków,
nie widaæ boæków...

