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4 i 5 stycznia rozstrzygniêto
trzeci etap VI edycji konkursu na
Najpiêkniej przyozdobion¹ pose-
sjê Powiatu Strzeleckiego w okre-
sie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Do tego etapu zakwalifikowa³o
siê 17 posesji z miejscowo�ci takich
jak: Balcarzowice, Olszowa, Kad³u-
biec, Dolna, Otmice, Kro�nica, Roz-
mierz, G¹siorowice, Piotrówka, Ba-
rut, Kielcza, ̄ êdowice, Zawadzkie i
Osiek po³o¿onych na terenie 6 gmin
powiatu strzeleckiego. Z³o¿ona z 6
osób komisja mia³a za zadanie wy-
braæ najpiêkniejsz¹ z nich. Kryteria
by³y jasne:
- ogólny wyraz artystyczny
- oryginalno�æ proponowanej

kompozycji
- wielo�æ i ró¿norodno�æ zastoso-

wanych elementów dekoracyj-
nych

- wykorzystanie istniej¹cych ele-
mentów architektoniczno - przy-
rodniczych

- wielko�æ terenu objêtego ilumi-
nacj¹

- stopieñ wykorzystania symbo-
liki �wi¹t Bo¿ego Narodzenia

- wk³ad pracy wniesiony w przy-
gotowanie kompozycji
Niestety, w tym roku ocenê

utrudni³a trochê pogoda. O ile w la-
tach ubieg³ych �nieg i zaspy utrud-
nia³y dojazd do niektórych posesji,
o tyle w tym roku deszcz i silny wiatr
poniszczy³ czê�æ dekoracji. Poza
tym odrobina �niegu na pewno pod-
nios³aby walory artystyczne. Ale i
tak posesje robi³y wra¿enie: na ka¿-
dym kroku widaæ by³o wielki trud,
jaki niektórzy mieszkañcy wk³adaj¹
w przyozdobienie swoich obej�æ.
Wiêkszo�æ z nich robi to dla w³asnej
satysfakcji: dekoruj¹c, nie my�l¹ o
konkursie. Na pytanie o ilo�æ lam-
pek wiêkszo�æ z nich odpowiada³a:
du¿o. Za to milczenie zapada³o, gdy
pytano o rachunek za energiê elek-
tryczn¹. Ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e
�wiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ tylko
raz do roku.

Wiêkszo�æ startuj¹cych w kon-
kursie zapala �wiate³ka na swoich
posesjach dwa tygodnie przed �wiê-
tami, a gasi je w po³owie stycznia.
Zdarzaj¹ siê jednak i tacy, których
domostwa �wiec¹ od pierwszej nie-
dzieli adwentu do drugiego lutego.
Coraz czê�ciej na wzór amerykañski
ozdabiane s¹ obrysy domów, ale
przewa¿a³y przyozdobione rosn¹ce
przed domem drzewka. Na uwagê
zas³ugiwa³y równie¿ znajduj¹ce siê
przed niektórymi domami szopki.
Trudno by³o dokonaæ wyboru. Ka¿-
da z nich by³a piêkna na swój spo-
sób. Po wielu dyskusjach i sporach
jury ostateczna klasyfikacja jest na-
stêpuj¹ca:
1. miejsce � Hubert i Anna Pato³a

z Osieka
2. miejsce � Jan Foltyn z Rozmie-

rzy
3. miejsce � Wies³awa i Alojzy

Karwot z Dolnej
Wyró¿nienia:
- Maria i Jerzy Kampa z Otmic
- Bernard Foltyn z Rozmierzy

Na zakoñczenie pozostaje mi
tylko pogratulowaæ zwyciêzcom i
wszystkim uczestnikom konkursu
oraz ¿yczyæ im nowych pomys³ów
w przysz³ym roku.

NAJPIÊKNIEJSZE Z PIÊKNYCH

Drugie miejsce
w tegorocznym konkursie zaj¹³a posesja pana Jana Foltyna z Rozmierzy.

Trzecie miejsce
jury przyzna³o posesji Wies³awy i Alojzego Karwotów z Dolnej.

Wyró¿nieniem
uhonorowano inwencjê w przystrajaniu posesji pañstwa Marii i Jerzego Kam-
pów z Otmic.

W taki sam sposób
jury doceni³o wystrój posesji pana Bernarda Foltyna z Rozmierzy

Dom sk³ada siê z 1
i 2-osobowych pokoi
mieszkalnych, pokoju
wypoczynkowego,
aneksu kuchennego i
pomieszczeñ  pomoc-
niczych. Zakoñczenie
tej inwestycji by³o
mo¿liwe dziêki du¿e-
mu zaanga¿owaniu,
¿yczliwo�ci i solidno-
�ci zarówno projektan-
tów jak i wykonaw-
ców. W ich gronie s¹:
in¿. Joachim Ja³owy,
in¿. Aleksander Kro-
pielnicki, in¿. Renata Klimek oraz
in¿. Rudolf Okoñ i firma BIL z Tar-
nowa Opolskiego, firma KAJA ze
Strzelec Opolskich, Jerzy Szendzie-
lorz -firma z Centawy.

W  DOMU �W. JÓZEFA

Dziêki ¿yczliwo�ci  �wiat staje
siê bardziej ludzki i jest w nim miej-
sce dla wszystkich i dla s³abych i dla
mocnych.

podwieczorków przegl¹dn¹æ stare
albumy, czy inne skrytki listów,
zdjêæ, kiedy� tylko czarno bia³ych i
najstarsze mo¿na by przekazaæ do
owego muzeum, a przynajmniej do-
brze skopiowaæ i opisaæ. Przecie¿
nawet ju¿ prawdziwy strój kobiecy,
nie mówi¹c juz o mêskim, który
wygin¹³ w pocz¹tkach XX wieku, a
ten ¿eñski pod koniec jest ju¿ wielu
sta³ym mieszkañcom absolutnie nie-
znany. Nawet poszczególne elemen-
ty warte s¹ zachowania. To tylko
niektóre sposoby pozyskania zbio-
rów. Wa¿nym przy tym by³oby do-
brze udokumentowaæ znalezisko,
darowiznê, przekaz, by nie stwarzaæ
niepotrzebnego ba³aganu. Patronat
medialny mog³oby prowadziæ Sta-
rostwo Strzeleckie, jako gazeta i cen-
trum jednocz¹ce zbieraczy i sta³ych
pracowników. Mam nadziejê, ¿e nie
odmówi³oby inicjatywie ankiet, czy
nawet skromnych badañ regional-
nych.

Idea muzeum strzeleckiego po-
winna te¿ byæ zaakceptowana przez
stosowne w³adze, a wiêc starostê,

burmistrza, wójtów gmin naszego
powiatu.  To powinna byæ inicjaty-
wa oddolna, ale przy akceptacji  wy-
bieranej przez nas w³adzy. Ma s³u-
¿yæ nie okazjonalnie i pojedynczym
osobom, ale ca³emu spo³eczeñstwu, a
mamy przecie¿ czym siê pochwaliæ i
z czego byæ dumni. Oczekujemy na
dyskusje nad t¹ ide¹. Dodajmy, ¿e
Soest, obok wspomnianego Archiwum
Miejskiego ma jeszcze inne placówki
o charakterze muzealnym, a wiec tzw.
Dom Rzymski, budynek Bramy
Wschodniej Muzeum Katedralne i
wcale mieszkañcy miasta z tej ilo�ci
nie s¹ zadowoleni, my�l¹ o kolejnej
inicjatywie. Z podpatrywania part-
nerów wyci¹gajmy jak najlepsze
wnioski. Nie pisa³em o kwestiach fi-
nansowych, ale nie przera¿ajmy siê,
nie jest to niemo¿liwe do uniesienia.
Liczmy te¿ zyski niematerialne.

A co Pañstwo s¹dz¹ o takim
pomy�le? Czekamy na opinie i
uwagi � zapraszamy do dyskusji.

Korneliusz Pawe³ Pszczyñski

Muzeum w Strzelcach?
c.d. ze str. 5

11 stycznia w Filharmonii Opol-
skiej wrêczono trzy z³ote i 19 srebr-
nych Laurów Umiejêtno�ci i Kom-
petencji 2004. Z³ote wyró¿nienia,
przyznawane przez Regionaln¹ Ka-
pitu³ê w Katowicach, otrzyma³y
trzy firmy. Natomiast w�ród sre-
brych laureatów znalaz³y siê nie tyl-
ko firmy, ale i osoby fizyczne, tak¿e
z naszego powiatu.

W kategorii: przedstawiciel sa-
morz¹du terytorialnego Srebrnym
Laurem Umiejêtno�ci i Kompetencji
uhonorowany zosta³ Józef Koty�,
burmistrz miasta i gminy Kolonow-
skie. Kapitu³a doceni³a wielko�æ i

Srebrni Laureaci
ilo�æ inwestycji w gminie oraz zaan-
ga¿owanie burmistrza w inicjowanie
wielu przedsiêwziêæ gospodarczych
i spo³ecznych.

W kategorii: gospodarstwo rol-
ne Srebrny Laur Umiejêtno�ci i Kom-
petencji odebrali pañstwo Beata i An-
toni Noconiowie z Rozmierzy. Ich
umiejêtno�ci i innowacyjno�æ w pro-
wadzeniu specjalistycznego gospo-
darstwa, nastawionego na hodowlê
byd³a mlecznego mog¹ stanowiæ wzór
dla wielu innych rolników. Wskazuj¹
równie¿, ¿e polskie rolnictwo sku-
tecznie mo¿e konkurowaæ na rynkach
Unii Europejskiej.
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