WYNIKI KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY 2014R”
W tym roku trzyosobowa komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Dębe Wielkie w dniu
3 czerwca 2014r. dokonała przeglądu oraz oceny zgłoszonych do konkursu ogrodów. Zgłoszono
10 posesji: Książek Aldona z Rudy, Król Dariusz z Choszczówki Stojeckiej, Król Grzegorz z
Choszczówki Stojeckiej, Nejman Teresa z Olesina, Ostrowski Eugeniusz z Choszczówki
Stojeckiej, Ruta Agnieszka z Choszczówki Stojeckiej, Sokołowska Halina z Rudy, Szymanowska
Elżbieta z Kątów Goździejwskich I, Wieczorek Elżbieta i Jan z Cyganki, Zagórski Robert
z Aleksandrówki.
Priorytetowym celem konkursu było
zachęcenie mieszkańców do dbałości
o czystość i estetykę najbliższego
otoczenia i Gminy. Konkurs był
otwarty dla wszystkich mieszkańców
Gminy. Celem przedsięwzięcia było
kształtowanie świadomości ekologicznej
mieszkańców oraz zmotywowanie ich do
aktywnego podjęcia działań na rzecz
środowiska lokalnego. Uważamy, że
bez
pomocy
wielkich
centrów
ogrodniczych i biur projektantów zieleni
mogą powstawać założenia harmonijne,
pełne
starannie
pielęgnowanych
ogrodów.
Oglądając każdą z posesji odnosimy wrażenie, że odnajdywanie piękna jest pasją każdego
z kolejnych właścicieli, ziszczeniem
ich marzeń. Wskutek przemyślanych
projektów, perfekcyjnych realizacji
i niesłychanej dbałości, niemal każdy
z ogrodów to ciekawa kompozycja
przestrzenna, umiejętnie dobrana
tonacja
kolorów,
bogactwo
różnorodnych zapachów natury. Ale
przecież kogoś trzeba uhonorować trzeba wybrać trzy najpiękniejsze z
nich.
Szczególne wyróżnienie za
wspaniały ogród, który z każdym
rokiem jest coraz piękniejszy,
a przede wszystkim za ogromny
wkład pracy w utrzymanie ogrodu
otrzymał Pan Ostrowski Eugeniusz z Choszczówki Stojeckiej.

NAGRODY główne otrzymali :
III MIEJSCE KRÓL GRZEGORZ Z CHOSZCZÓWKI STOJECKIEJ
II MIEJSCE KRÓL DARIUSZ Z CHOSZCZÓWKI STOJECKIEJ
I MIEJSCE ZAGÓRSKI ROBERT Z ALEKSANDRÓWKI
Wszystkie ogrody zaprezentowane
przez uczestników konkursu były
piękne, w każdym z nich coś
zasługiwało na podziw i uznanie,
a przede wszystkim w każdym z nich
widać ogromną pracę ich właścicieli. To
cieszy, bo oznacza, że nie jest
obojętne, w jakim otoczeniu żyjemy
wszyscy. Nagrody dla wszystkich
uczestników konkursu ufundował
Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan
Krzysztof Kalinowski.
WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII
ZAPRASZAMY

