
P O W I A T   S T R Z E L E C K I8

Stanê³a na �rodku sali, ma 4 me-
try wysoko�ci, wy¿szej starostwo
w swej sali nigdy wcze�niej nie wi-
dzia³o... To ona � Powiatowa Choin-
ka.

Jest piêkna... bo ozdobiona pra-
cami kilkudziesiêciu mieszkañców na-
szego powiatu.

Jest jasna, bo stoi w blasku mi-
gocz¹cych lampek i w koñcu - jest
nasza, czyli wszystkich mieszkañ-
ców Powiatu Strzeleckiego. Ka¿da
ozdoba z pieczo³owito�ci¹ i staran-
no�ci¹ zosta³a w³asnorêcznie przy-
gotowana i dostarczona do starostwa
na Konkurs na Najpiêkniejsz¹ Ozdo-
bê Powiatowej Choinki 2007.

Organizatorem konkursu by³ Za-
rz¹d Powiatu Strzeleckiego, a wczo-
raj choinka ta zosta³a ukoronowana
najpiêkniejszymi ozdobami.

Na uroczyste rozdanie nagród
przybyli chyba wszyscy uczestni-
cy konkursu, a by³o ich ponad sie-
demdziesiêciu, poczynaj¹c od malut-
kiego Floriana na rêkach swej mamy,
poprzez uczniów, studentów i

Pierwszy Konkurs na Najpiêkniejsz¹ Ozdobê Powiatowej Choinki 2007 rozstrzygniêty

Przyznamy: liczyli�my ¿e idea kon-
kursu siê spodoba, ale nie spodzie-
wali�my siê takich wspania³o�ci,
ani tylu prac: sto cztery ozdoby za-
wis³y na pierwszej w historii Na-
szej Wspólnej Choince Powiatowej.
Ile ich bêdzie za rok? - nie �miemy
nawet marzyæ. Pewne jest jednak,
¿e choinkê bêdziemy ubieraæ po-
nownie! I to razem z Wami, naszy-
mi Czytelnikami.

Nasza choinka 2007 Winszuja tako - Ponboczka ³aski
Niych w ¿ycie wiedom jak gwiozdek blaski

To nom pisane zowdy z Godami
Przi Dziecionteczku my niy som sami.

Drodzy Czytelnicy

Zwyciê¿y³a wielka bombka, która, jak zdradzi³a jej
twórczyni pani Sabina Pluta z Centawy.

mieszkañców Domów Pomocy Spo-
³ecznej.

Ka¿dy chcia³ zobaczyæ swoj¹
bombkê, anio³ka, gwiazdkê czy ³añ-
cuch na tej wspania³ej choince. Nad
ca³ym spotkaniem si³¹ rzeczy góro-
wa³a nasza choinka, dumnie prezen-
towa³a wszystkie 104 ozdoby. Ko-
misja, której zadaniem by³o wy³onie-
nie zwyciêzców mia³a bardzo twar-
dy orzech do zgryzienia. Bo jak z tej
plejady cudeniek wybraæ te naj...

By³y tu anio³ki na gwiazdkach,
makaronowe kwiaty, dzwoneczki z
masy solnej, bombki precyzyjnie i
cierpliwie oklejone koralikami czy
ziarnami, niewiarygodne origami, ³añ-
cuchy z orzechów, a ka¿dy orzech
opatulony tkanin¹ jak babuleñka,
gwiezdne poduszeczki, gliniane ba-
letnice, znalaz³y sie nawet zwyk³e
wyt³aczanki po jajkach przeobra¿o-
ne w �mieszne anio³ki.

Nagrodzono sze�æ prac - trzy
miejsca oraz trzy wyró¿nienia.

Zwyciê¿y³a wielka bombka,
która, jak zdradzi³a jej twórczyni

Grono nagrodzonych

pani Sabina Pluta z Centawy, jest
gumow¹ pi³k¹ jej psa, oklejon¹ mas¹ i
piêknie pomalowan¹ farbami � z jed-
nej strony namalowany jest strzelec-
ki ratusz,a a z drugiej pocysterski
klasztor w Jemielnicy.

Pani Sabina otrzyma³a z r¹k sta-
rosty Józefa Swaczyny oraz wice-
starosty Waldemara Gaidy czek na
500 z³. Drugie miejsce zaj¹³ wspo-
mniany ju¿, imponuj¹cy ³añcuch
z orzechowych Miko³ajek-babule-
niek, który ma 7 metrów d³ugo�ci!
Pani Alicja Szaforz-Gabor z War-
m¹towic przyzna³a, ¿e w jego przy-
gotowaniu pomaga³a jej ca³a rodzina.
Za drugie miejsce pani Alicja otrzy-
ma³a czek na 350 z³.

A miejsce trzecie oraz czek na 200
z³ otrzyma³a pani Katarzyna Kraw-
czyk ze Strzelec Opolskich za
swój ³añcuch, którego piêkne ele-
menty w weso³ych kolorach wyko-
nane s¹ z masy.

Ponadto komisja  wyró¿ni³a jesz-
cze trzy prace, których twórcy
otrzymali czeki po 100 z³ ka¿dy.
Ich autorkami s¹ trzy panie: Mirela
Sz³apa, Maria Korzonek i Anasta-
zja £opatka.

Pod choink¹ czeka³y s³odkie upo-
minki dla wszystkich uczestników
konkursu, a po rozdaniu nagród go-
spodarze spotkania zaprosili wszyst-
kich przyby³ych na poczêstunek
przy d�wiêkach kolêd.

I tak przystroi³a siê Powiatowa
Choinka. Miejmy nadziejê, ¿e w przy-
sz³ym roku bêdzie ona jeszcze bar-
dziej cieszyæ oczy nas wszystkich,
bo przecie¿ ustrojona jest ona dla nas
- mieszkañców.

Joanna Koszela

Wszystkich ozdób nie mogli�my nagrodziæ, a szkoda.
Ka¿da by³a piêkna, ka¿da inna, wykonana inn¹ technik¹.

Na wszystkich przyby³ych czeka³y s³odko�ci


