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Ogrody mieszkaƒców Ciechocinka
24 wrzeÊnia podczas uroczystoÊci w Urz´dzie Miejskim nagrodzeni zostali laureaci konkursu na

naj∏adniejszy balkon i ogródek przydomowy w Ciechocinku.

W tym roku komisja konkursowa w sk∏adzie: Joanna
Rutkowska, Czes∏awa Florczak, Klara Drobniewska,
Jerzy Draheim i Karolina Jasiƒska dokona∏a przeglàdu
ogródków przydomowych i balkonów oraz wykona∏a
dokumentacj´ zdj´ciowà. Przy ocenie kierowano si´
nast´pujàcymi kryteriami: stanem elewacji i ogrodzenia,
sposobem urzàdzenia terenu (kwiaty, drzewa, krzewy),
oryginalnoÊcià dekoracji, ro˝norodnoÊcià gatunków
kwiatów i roÊlin oraz sposobem ich wyeksponowania.

W tym roku obrady komisji by∏y niezwykle trudne,
gdy˝ w Ciechocinku nie brakowa∏o pi´knych miejsc.
Cz∏onkowie komisji odwiedzili nie tylko ogrody i bal-
kony du˝e, idealnie zaprojektowane, ale równie˝ te
tworzone w∏asnymi r´koma, z ogromnà starannoÊcià.
A przecie˝ niezale˝nie od wielkoÊci i zasobnoÊci portfela
w∏aÊciciela, ka˝dy ogród, w którym widaç pasj´ i radoÊç
p∏ynàcà z ogrodnictwa, jest pi´kny. Ostatecznie nagro-
dy, które podczas uroczystoÊci wr´czy∏ burmistrz Le-
szek Dzier˝ewicz, otrzymali:

- w kategorii „ogródki przydomowe”:
I miejsce - Janina i Edward Adamscy,
II miejsce ex aequo - Ewa i Bogdan Krzemiƒscy

oraz Henryka i Romuald Terpi∏owscy,
III miejsce - Hanna B∏a˝ejczyk,
wyró˝nienia - Joanna i Mi∏osz Derengowscy oraz

Krystyna Trelewicz;

- w kategorii „balkony”:
I miejsce - Alicja Szeremeta,
II miejsce - Agata i Jacek Olkiewicz,
III miejsce - Lilianna Wasilkowska.
Zwyci´zcom jeszcze raz gratulujemy, a wszystkim

bioràcym udzia∏ w konkursie dzi´kujemy za wk∏ad
w letni wystrój uzdrowiska. JednoczeÊnie ju˝ dziÊ
zach´camy Paƒstwa do udzia∏u w konkursie na
naj∏adniejsze dekoracje Êwiàteczne. Szczegó∏owe
informacje na ten temat w listopadowym wydaniu
gazety.
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Wyró˝nienie - ul. Topolowa 17



III miejsce - ul. Piaskowa 37a

II miejsce - ul. Wiejska 1b

II miejsce - ul. Graniczna 16

I miejsce - ul. Kopernika 37

Wyró˝nienie - ul. Topolowa 3

III miejsce - ul. Osiedlowa 7/57

II miejsce - ul. Ogrodowa 16/1

I miejsce - ul. Lipowa 3/23


