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GODNE UWAGI
Wiosna na dobre zawitała do Kolonowskiego.
Coraz więcej ludzi pojawia się na ścieżkach rowerowych, a do korzystania ze spływu Małą
Panwią zachęcaliśmy na
targach turystycznych.
Wewnątrz numeru zaproszenia na festyn do
Fosowskiego oraz na
pielgrzymkę na Górę
Świętej Anny. Rada
Miejska w Kolonowskiem
dyskutowała o drogach i

Colonnowska
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

Odznaczenie dla Wolfganga Globischa
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław
Komorowski, uhonorował wieloletniego proboszcza parafii w Kolonowskiem, księdza
Wolfganga Globischa,
Złotym Krzyżem Zasługi. 24 maja na uroczystości
wręczenia
odznaczeń
minister
Irena Wóycicka wręczyła w imieniu prezydenta odznaczenia 28 pracownikom i wolontariuszom Caritasu. Ale Złote Krzyże Zasługi
otrzymały w Pałacu Prezydenckim w Warszawie tylko dwie osoby - ksiądz Globisch i
ksiądz Tadeusz Czyż.
Przypomnijmy, że ks. Wolfgang Globisch był

inicjatorem powstania Caritasu Diecezji
Opolskiej. To dzięki jego staraniom powstała
sieć Stacji Opieki Caritas, Centralna Polsko-Niemiecka Biblioteka Caritas w Opolu, a w
samym Kolonowskiem - warsztat samochodowy i Fundacja Rolnicza.
Ks. Wolfgang Globisch w latach 1974 - 2003
pełnił posługę kapłańską w Kolonowskiem,
odznaczając się wybitnymi zdolnościami organizacyjnymi i będąc niekwestionowanym
autorytetem dla młodzieży i dorosłych. Był
inicjatorem powstania izby regionalnej w
drewnianym budynku po hucie, uczącym
poszanowania historii lokalnej. Przez wiele
lat pełnił także funkcję duszpasterza mniejszości niemieckiej w Diecezji Opolskiej.
W lutym 2010 ks. Globisch został odznaczony Krzyżem Zasługi RFN za zaangażowanie
na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

przyjęła kilka istotnych
uchwał, ale nie uhonorowała Josefa Foxa. Nie
zmieściła się informacja
o Europejskich Badaniach Warunków Życia.
Równolegle do spisu powszechnego będziemy
badani do 28 czerwca.

Po raz trzydziesty na Regolowcu
Już po raz 30. niestrudzony prezes Alfred Nadleśnictwo Zawadzkie i Gmina KolonowFeliks, wraz ze swoimi oddanymi przyjaciółmi z Oddziału Zakładowego PTTK przy Hucie „Andrzej” w Zawadzkiem, zorganizował
turystyczny zlot dla młodzieży szkolnej z
gmin Kolonowskie, Zawadzkie i Jemielnica -„Śladami dawnego hutnictwa”. Tegoroczna
impreza, której współorganizatorem było

skie, zgromadziła około 300 uczestników,
którzy dotarli na Regolowiec pieszo i na rowerach. Jak co roku organizatorzy przygotowali dla młodzieży wiele atrakcji: konkurs
wiedzy krajoznawczej i piosenki turystycznej,
a przede wszystkim - wiele dobrej zabawy.
Na stronie 4 - fotoreportaż z tej imprezy

W SKRÓCIE
 Gmina otrzymała dotację w
wysokości 34.750,- zł na budowę
drogi transportu rolnego w Staniszczach Małych, będącą odnogą
ul. Eichendorffa. Poprawiona zostanie też ulica, prowadząca do
Centrum Aktywności Wiejskiej.
 Biblioteka w Kolonowskiem
przypomina o obowiązku terminowego zwrotu książek. Dotyczy to
szczególnie czytelników przetrzymujących książki, których termin
zwrotu dawno minął…
 W dniach 19-20 maja delegacja
z gminy Kolonowskie gościła w
austriackim Wolfsgraben. Ustalono, że nadal kontynuowane będzie
współdziałanie szkół. Planuje się
też nawiązanie współpracy pomiędzy stowarzyszeniami.
 Była prezenterka telewizyjnych
„Wiadomości” i „Panoramy”, Dorota Warakomska, przeszkoliła 19
maja kolonowskich urzędników.
Teraz jeszcze lepiej będą dbali o
promocję gminy i o media!
 Weronika Koston, Weronika
Spałek, Paulina Kimak, Wiktoria
Laski, Michał Koj, Sylwia Nieświec,
Daniel Kampa oraz Katarzyna
Wacławczyk i Olivier Mróz są
laureatami konkursu recytatorskiego niemieckiej poezji.
 21 maja odbył się w Staniszczach Wielkich, na tzw. Wyrkach,
piknik motocyklowy. Wzięło w
nim udział 30 motocyklistów.
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KOLONOWSKIE POSZŁO W STRONĘ SŁOŃCA
W dniach od 12 do 14 maja odbyły się na opolskim rynku XI Międzynarodowe Targi Turystyczne „W stronę słońca”. Wzięło w nich
udział ponad
stu wystawców, a prezentująca się na
nich
gmina
Kolo nowskie
postawiła na
promocję
spływów kajakowych
na
rzece
Mała
Panew.
Stoisko obsługiwali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie wraz z przedstawicielami firm wynajmujących kajaki, obiektów noclegowych i
restauracji. Taki sposób promocji dał możliwość uzyskania zwiedzającym pełnej wiedzy o
produkcie turystycznym naszej gminy. Firmom
natomiast umożliwił przedstawienie swojej
oferty bezpośrednio potencjalnym klientom.
Stoisko Kolonowskiego cieszyło się dużą popularnością wśród zwiedzających, szczególnie ze
względu na możliwość potrenowania spływu
kajakiem "na sucho" oraz oznakowanie - tablicą
z nazwą miejscowości. Spływy kajakowe wzbudziły także zainteresowanie z powodu swej
dostępności - niezapomnianych wrażeń za
stosunkowo niską cenę - blisko Opola. Gmina
Kolonowskie promowała także lokalne produk-

ty: chleb z Piekarni "Kisiel" w Kolonowskiem,
wędliny z Zakładu Masarskiego "Ploch" oraz
smażony ser z Firmy "Fan-Agri". Można było
także skosztować swojskiego
smalcu, przygotowanego
przez gospodynie ze Spóroka,
panie Urszulę
Klencz i Gizelę
Palus. Prezentację
naszej
gminy uzupełniły
występy
zespołów tanecznych "Figielek" i "Figiel" oraz duetu Józef
Kotyś & Daria.
Opolskie targi „W stronę słońca” są największą
imprezą promującą produkty turystyczne w
naszym województwie. Wzięli w nich udział
m.in. wystawcy z Niemiec, Czech, Rumunii,
Ukrainy, Dominikany i RPA. Aktywnie prezentowały się polskie nadmorskie kurorty, ale i
stoisko Kolonowskiego należało do najbardziej
pomysłowo zorganizowanych. Warto zwrócić
uwagę na to, że dla wielu mieszkańców Opola
wiedza o tym, gdzie znajduje się nasza gmina,
jest znikoma. Dlatego trzeba się pokazywać w
stolicy województwa. Nasza obecność na targach na pewno zaowocuje ruchem na rzece,
ścieżkach rowerowych, w restauracjach, pensjonatach i gospodarstwach agroturystycznych.

Ruch w świetlicach
W dniach 4 i 5 maja w świetlicy wiejskiej w Staniszczach Małych
odbyły się kolejne zajęcia z Marią Korzonek, miejscową artystką
ludową, biegłą w sztuce kroszonkarskiej, kompozycjach florystycznych i innych rękodzielniczych specjalnościach. Tym razem
staniszczańska młodzież uczyła się tworzenia kompozycji z papieru. Z niewielkich karteczek powstały prawdziwe arcydzieła w
postaci kolorowych wazoników i białych łabędzi. Młodzi artyści
wykonywali też kwiaty z krepiny - róże, goździki, piwonie i stokrotki.
Z kolei Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów z siedzibą w
Spóroku zaprasza do udziału w Śląskim Turnieju Kulinarnym,
który odbędzie się 11 i 12 czerwca w Turawie. Zgłoszenia będą
przyjmowane do 31 maja pocztą mailem lub faksem, a więcej o
konkursie można się dowiedzieć z regulaminu, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.kolonowskie.pl.

O PUCHAR STOCZKA

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Staniszcze Małe po raz siódmy
zorganizowało Biegi Przełajowe o Puchar Stoczka. W tegorocznej
edycji imprezy wzięło udział 209 dzieci ze szkół i przedszkoli
gminy Kolonowskie, jak również z placówek oświatowych z
gmin Zawadzkie, Jemielnica, Ozimek i Dobrodzień.
Młodzi sportowcy rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych,
a ci, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca, otrzymali medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Biegi Przełajowe o Puchar Stoczka mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kolonowskie, Banku Spółdzielczego w
Zawadzkiem oraz lokalnych sponsorów. Członków Stowarzyszenia Odnowy Wsi Staniszcze Małe w przeprowadzeniu zawodów
wspierali nauczyciele wychowania fizycznego, wolontariuszki z
Gimnazjum w Kolonowskiem, strażacy z OSP Staniszcze Małe
oraz lokalne gospodynie domowe, które przygotowały dla
wszystkich uczestników smakowite wiosenne kanapki.
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Mniejszościowa
pielgrzymka

Biskup Opolski oraz Duszpasterz Mniejszości Narodowych i
Etnicznych Diecezji Opolskiej serdecznie zapraszają w niedzielę
5 czerwca 2011 r. o godz. 9.45 do udziału w XVI Pielgrzymce
Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę Świętej Anny,
która przebiegać będzie pod hasłem „Pojednanie i odrodzenie w
Duchu Świętym”. Pielgrzymkę rozpocznie o godz. 9.45 modlitwa
różańcowa, o godz. 10.00 przewidziane są modlitwy w różnych
intencjach, a o godz. 11.00 rozpocznie się uroczysta suma, której
przewodniczyć będzie biskup Andrzej Czaja. Pielgrzymkę zakończy nabożeństwo ku czci Św. Anny - początek o 14.30.

Komisja na ulicach
Do Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem zgłoszono wiele
uwag o złym stanie dróg, które miały być naprawione po budowie kanalizacji. Dlatego też 20 maja zorganizowano przegląd
tych dróg z udziałem inspektorów nadzoru, wykonawców robót,
pracowników urzędu i spółki Kanalizacja Gminy Kolonowskie.
Komisja stwierdziła usterki, szczególnie na ulicach 1 Maja w Staniszczach Małych, Pluderskiej w Kolonowskiem i Polnej w Fosowskiem. Zostały
one odnotowane w
protokole przeglądu,
który jednocześnie
zobowiązuje wykonawców do ich usunięcia w terminie do
30 dni. Drogi zostaną naprawione w
ramach gwarancji.

O DROGACH I OŚWIACIE NA SESJI RADY MIEJSKIEJ

Na początku sesji Rady Miejskiej w Kolonowskiem, która się odbyła 18 maja, burmistrz - Norbert Koston - złożył sprawozdanie z realizacji programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Poinformował również o tym, że zakończyła się
pierwsza część oceny merytorycznej projektów, złożonych w ramach Programu
„Infrastruktura i Środowisko”. W jej wyniku wniosek o dofinansowanie budowy zakładu recyclingu odpadów znalazł się zaledwie na liście rezerwowej. Kędzierzyńskie i
strzeleckie gminy, które przygotowały wart
150 milionów zł projekt, zamierzają jednak
walczyć dalej o dofinansowanie i wystąpią
z protestem.
Radni przyjęli uchwały w sprawach przystąpienia gminy do realizacji dwóch pro-

jektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wyniku których ma
powstać boisko do siatkówki plażowej w
Spóroku oraz zostaną zagospodarowane
tereny zielone w Kolonowskiem, pomiędzy
ośrodkiem zdrowia a kościołem, w tym
także tzw. parking. Ostatnia z uchwał dotyczyła poręczenia kredytowego dla spółki
Kanalizacja Gminy Kolonowskie. Poręczenie jest niezbędne dla zachowania płynności finansowej w trakcie budowy kanalizacji na czas do momentu otrzymania
wszystkich już zapewnionych dotacji z
funduszy europejskich.
Radni Mariusz Czupała, Jolanta Mrochen i
Wioletta Grobarek zwrócili uwagę na stan
lokalnych dróg, zwracając uwagę na ich
zdaniem nie najlepszą technologię łatania
dziur. Nie wszędzie też drogi zostały doprowadzone do właściwego wyglądu po
budowie kanalizacji. W odpowiedzi burmistrz Koston zapewnił, że tam, gdzie to
jest możliwe, będzie nakazywał usuwanie
usterek, natomiast na tym etapie gmina
nie ma pieniędzy, aby na wszystkich ulicach kłaść dywanik asfaltowy.
Radna Maria Poloczek, przedkładając informację o pracy Komisji Oświaty i Spraw
Społecznych, zwróciła uwagę na problemy

związane z wprowadzeniem obowiązku
przedszkolnego dla pięciolatków. Ponieważ
w przejściowym roku szkolnym 2011/2012
zaledwie dziesięcioro sześciolatków pojawi
się w szkole, gmina nie jest w stanie zabezpieczyć miejsc w przedszkolach dla
wszystkich maluchów. Sytuacja powinna
się ustabilizować we wrześniu 2012 roku,
kiedy to do pierwszej klasy wybiorą się
naraz dwa roczniki, co automatycznie poprawi dostępność do przedszkoli.
Przewodniczący Rady, Franciszek Klimas,
odczytał pismo mieszkającego na stałe w
austriackim Wolfsgraben Josefa Foxa, który
chciałby …zostać honorowym obywatelem
Kolonowskiego. Po krótkiej wymianie zdań
radni pozwolili zabrać głos gościowi z
Austrii. Jego pełne oskarżeń wobec władz
Kolonowskiego wypowiedzi doprowadziły
do konsternacji. Całą dyskusję skwitowała
wiceprzewodnicząca Rady, Jolanta Mrochen, mówiąc że będąc na miejscu burmistrza, który ma uprawnienia do wnioskowania o nadanie tytułu honorowego obywatela gminy, a mając przed oczami pełne
obraźliwych epitetów pismo Josefa Foxa,
nie zawnioskowałaby o nadanie mu tytułu.

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
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UMiG: 77 4611 140
Numery wewnętrzne:
Sekretariat: 22, Faks: 31
Rada Miejska: 27
Księgowość: 32, 35
Podatki – 33, Kasa – 34
Dowody osobiste, sport i
działalność gosp.: 36
Budownictwo: 28, 38
Kadry – 25, USC: 26
Rolnictwo, środowisko,
mienie komunalne: 24
Drogi, gosp. komunalna: 30
Ochrona ppoż. i OC: 29
ZGKiM: 77 4611 044
Wodociągi: 600 937 308
Pomoc Społ.: 77 4611 075
Gimnazjum: 77 4611 053
Szkoły Podstawowe:
Kolonowskie: 77 4611 126
Fosowskie: 77 4611 158
Staniszcze M.: 77 4611 064
Przedszkola:
Kolonowskie: 77 4611 455
Fosowskie: 77 4611 058
Staniszcze W.:77 4611 260
Policja Komisariat w
Zawadzkiem: 77 46 16 477
Kolonowskie posterunek : 77
46 11 007
(poniedziałek 12.00 15.00, piątek 17.30 - 20.00)
Straż Pożarna Strzelce Op.:
77 4049 900
Pogotowie Ratunkowe: 999
Kolonowskie - Ośrodek
Zdrowia: 77 4611 160
Poczta Kolonowskie: 77 4622
490 i poczta Fosowskie: 77
4622 495

Colonnowska
KONTAKT
Jeśli chcesz, żeby Twoja
informacja dotarła do
REDAKCJI, wyślij maila na
adres: www.kotys@wp.pl
lub umig@kolonowskie.pl
lub zadzwoń: 77 4611 140.
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PO RAZ 30. NA REGOLOWCU

PAZURKIEM KOTYSIA: Święta Anna
Góra Świętej Anny jest dla
mieszkańców Górnego Śląska
miejscem szczególnym. Pamiętam, że już jako mały chłopiec
co rok na rowerze pokonywałem odległość 30 kilometrów,
żeby na nią się wspiąć przy
okazji uroczystości odpustowych. Byłem też wśród tych,
którzy witali na Annabergu
papieża Jana Pawła II, nawiązującego w swojej homilii do
skomplikowanej historii naszego regionu.
W dniu beatyfikacji Karola
Wojtyły arcybiskup Alfons
Nossol skrytykował radnych
opolskiego sejmiku za brak
porozumienia w sprawie rezo-

lucji upamiętniającej powstania śląskie, które dla jednych
są heroicznym zrywem Polaków, a dla drugich krwawiącą raną na śląskiej duszy.
Opolska klasa polityczna nie
sprostała zadaniu godnego
upamiętnienia
wydarzeń
sprzed dziewięćdziesięciu lat.
21 maja odbyły się główne
obchody rocznicy powstań.
Pojechałem na Górę Św.
Anny, żeby wziąć udział we
mszy świętej, by w ciszy się
pochylić nad przeszłością i
pomyśleć o naszej wspólnej
przyszłości. Moje postrzega-

nie Świętej Anny zawarłem
w piosence: „Pośród chmur,
wtulona w ciszę łąk, Anna.
Zasłuchana w słowa Vater,
Ojcze nasz (…) Niech nic nie
dzieli, bo pokoleń silna więź.
Magia tej ziemi… Kto buduje
na skale, tego dobry będzie
los. Wiatr i ogień nie złamią
mnie po życia kres”.
JK
Więcej PAZURKÓW KOTYSIA
na www.kotys.pl
Ten numer Collonowskiej opracował
i przygotował do druku Józef Kotyś

