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Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

GODNE UWAGI
Nawet nie wiadomo, kiedy
minęły wakacje. Pogoda
nie była rewelacyjna i
dopiero

ostatnie

dni

sierpnia przyniosły trochę słońca.
W gminnej oświacie zapanował niż demograficzny
-

do pierwszej klasy w

podstawówkach

wybiera

się zaledwie 33 dzieci.
Jest

ich

kilkakrotnie

mniej niż kiedyś, co jest
konsekwencją

wyjazdów

za granicę i zmiany podejścia do życia młodych
małżeństw. Niby jesteśmy
zasobniejsi niż kiedyś, a
dzieci

nie

opłaca

się

chować...
Kiedyś śmialiśmy się z
Niemców,

którzy

wolą

trzymać w mieszkaniu psa
niż gromadkę homo sapiens, a teraz cała nadzieja w bocianach. Dobrze, że w Kolonowskiem
jednego uratowano.

PIERWSZAK DEFICYTOWY
Zaledwie 33 dzieci rozpocznie w całej gminie
edukację w pierwszej klasie szkoły podstawowej - 16 (w tym - sześcioro sześciolatków) w
Kolonowskiem, 6 w Staniszczach Małych
(czworo ze Staniszcz i dwoje ze Spóroka) oraz
11 w Fosowskiem (w
tym - pięcioro ze
Staniszcz Wielkich).
Łącznie do naszych
trzech szkół podstawowych w roku
szkolnym 2011/2012
będzie uczęszczać
241 uczniów - najwięcej do Publicznej
Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Kolonowskiem - 118, 65 do
PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3
oraz 58 do PSP Staniszcze Małe - Spórok.
Władze gminy już dawno zauważyły drastycznie zmniejszającą się liczbę rodzących się dzieci - i jak mówi burmistrz Norbert Koston dzięki wcześniejszej reorganizacji sieci szkół i
przedszkoli, nie grożą nam w najbliższym okresie żadne gwałtowne ruchy w tej materii.
Zwłaszcza, że po roczniku 2004, który dzisiaj
rozpoczyna naukę szkolną, następują już nieco
liczniejsze. Nie będą zatem zamykane ani szkoły, ani przedszkola.
Z punktu widzenia najmłodszych uczniów i ich
rodziców 1 września będzie dniem szczególnym, nie tylko ze względu na nowe dla nich
otoczenie szkolne, czy też tradycyjnie wręczaną

Przygotowujemy do życia

na okoliczność pójścia do szkoły pełną smakołyków „tytę”. Pierwszakami będą się opiekować
sympatyczne i doświadczone zawodowo wychowawczynie: Alina Sandorska w PSP Kolonowskie, Mieczysława Perwejnis w PSP Staniszcze
Wielkie - Kolonowskie 3 i Agata Feliks
w PSP Staniszcze
Małe - Spórok. To
one będą towarzyszyć najmłodszym w
szkole przez trzy
pierwsze lata edukacji.
Wychowawcy starszych klas:
- PSP Kolonowskie:
Maria Poloczek (II),
Elżbieta Cieśla (III),
Piotr Jendrzej (IV),
Julisz Jasiewicz (V) i
Beata Derengowska
- Kałwak (VI),
- PSP Staniszcze Małe Spórok: Alicja Badura
(II), Stefania Kaliciak (III), Małgorzata Libront
(IV), Agnieszka Jańczak (V) i Małgorzata Iwańska (VI)
- PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3: Iwona Pietruszka (II), Alicja Łozińska (III), Piotr
Jendruś (IV), Agnieszka Wajda (V) i Sylwia
Niwergol (VI).
Niewiele się zmieniło w bazie materialnej. W
Staniszczach Małych wymieniono oświetlenie w
pracowni komputerowej, w Fosowskiem doprowadzono do łazienek ciepłą wodę i odmalowano szatnię w budynku dla przedszkolaków, a w
Kolonowskiem pomalowano kilka pomieszczeń.

Kolejny rok szkolny rozpoczynają nauczyciele i uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem. Również w tej, działającej od 1999 roku, placówce daje się zauważyć skutki niżu demograficznego. Od 1 września 141 uczniów szkoły będzie się kształcić
w siedmiu oddziałach, choć bywały takie lata, że oddziałów było
dwanaście. Naukę w dwóch oddziałach pierwszej klasy gimnazjalnej podejmie 36 uczniów, a ich wychowawcami będą Anna Kotarska i Jerzy Kaufmann.
„Cieszę się z tego, że będę mógł zobaczyć naszą młodzież wypoczętą po wakacjach i gotową nauki i gorąco witam pierwszoklasistów. Misją naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do dorosłego życia i pomoc w wyborze zawodu. W gimnazjum działa na
wysokim poziomie chór, oferujemy też dodatkowe zajęcia sportowe i turystyczne” - mówi dyrektor Marek Szylderowicz.
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GRANTOWY Zarządzenie Burmistrza Kolonowskiego
Lokalny Punkt Informacyjny o
Funduszach Europejskich w
Strzelcach Opolskich informuje,
że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2011" PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.
O dotacje do 7 000 zł na projekty
minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1
stycznia 2012 r. i trwające nie
dłużej niż do 31 lipca 2012 r., mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i
gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą
założyć organizację pozarządową,
z terenów wiejskich i miast do 20
tysięcy mieszkańców.
Celem projektów realizowanych w
ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w
dorosłe życie młodzieży w wieku
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, a termin składania wniosków upływa 11 października 2011
roku.
Na stronie internetowej
www.kolonowskie.pl znajdują się
zasady konkursu, kryteria oceny
merytorycznej oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym.

KONKURS
O POWODZI
Na stronie internetowej
www.kolonowskie.pl znajduje się
zaproszenie do udziału w konkursie pt. „Powódź 2010 roku - ogrom żywiołu”. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich
osób, które uwieczniły jedno z
najniebezpieczniejszych zagrożeń
naturalnych w Polsce, jakim jest
powódź. Przyjmowanie zgłoszeń
trwa od 1 lipca do 30 września
2011 r. Przewidziano w nim trzy
kategorie: „Najlepsze Zdjęcie”,
„Najlepszy Fotoreportaż” oraz
„Najlepszy Film”.
Głównym celem konkursu jest
dokumentacja powodzi z 2010
roku. Zgromadzone materiały
mają posłużyć m.in. do budowy
portalu, poruszającego problemy
związane z powodzią.

w sprawie: określenia zasad współorganizacji z Gminą Kolonowskie
przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców gminy
§1
1. O współorganizację mogą ubiegać się organizatorzy przedsięwzięć w szczególności o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, promocyjnym lub turystycznym.
2. Wniosek o współorganizację przedsięwzięcia z Gminą Kolonowskie powinien zostać złożony
do dnia 30 września roku poprzedzającego przedsięwzięcie.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zostać złożony do Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie.
4. W ramach współorganizacji może zostać udzielone wsparcie, którego wielkość zostanie określona w uchwale budżetowej na dany rok. W sołectwach, wsparcie współorganizacji przedsięwzięć mieści się w środkach funduszu sołeckiego.
5. Zakup artykułów żywnościowych i usług gastronomicznych może być objęty wsparciem tylko i
wyłączne w sytuacji, gdy jest on niezbędny do realizacji przedsięwzięcia. Zakup taki wymaga
uzasadnienia i akceptacji ze strony Gminy.
6. Organizator przedsięwzięcia współorganizowanego z Gminą Kolonowskie zobowiązany jest do:
a) informowania o współorganizacji podczas trwania imprezy,
b) przekazania do Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie w formie elektronicznej:
- relacji z przedsięwzięcia w celu zamieszczenia jej w bezpłatnym miesięczku
Colonnowska i na stronie www gminy;
- dokumentacji fotograficznej i sprawozdania z przedsięwzięcia
7. Wzór wniosku o współorganizację z Gminą Kolonowskie przedsięwzięcia stanowi załącznik nr
1 do niniejszego zarządzenia.
8. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 7, jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy, na stronie
internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
9. W terminie do 7 dni od zakończenia przedsięwzięcia, wnioskodawca zobowiązany jest do
przedstawienia rozliczenia otrzymanego wsparcia. Wraz z rozliczeniem należy przedstawić sprawozdanie i dokumentację fotograficzną.
10. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
11. Niewywiązanie się z obowiązków określonych w ust. 6 i 9 niniejszego zarządzenia będzie
skutkować wstrzymaniem otrzymanego wsparcia, jak również brakiem możliwości ubiegania się
o kolejne współorganizacje.
§2
Obsługę administracyjną spraw związanych z patronatem prowadzi Koordynator ds. kultury i
turystyki.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się zastępcy Burmistrza.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



KOMENTARZ
Burmistrz Kolonowskiego zmienia zasady dofinansowywania imprez, organizowanych przez lokalne organizacje i grupy mieszkańców. Chcąc zorganizować imprezę w 2012 roku, należy ją
zaplanować już dziś i do końca września złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy wniosek. - W przeciwnym razie Gmina nie da na jej organizację ani grosza! Wypełnienie wniosku jest proste - na
jednej kartce należy podać nazwę imprezy wraz z jej terminem, krótko opisać jej scenariusz,
podać całkowity koszt realizacji oraz wnioskowaną kwotę dofinansowania. Ponadto należy napisać, na co dokładnie będą przeznaczone otrzymane z urzędu pieniądze - z zaznaczeniem kwoty,
która ma być wydana na zakup artykułów żywnościowych i usług gastronomicznych. Formularze
wnioskowe są do pobrania w sekretariacie urzędu i na stronie internetowej www.kolonowskie.pl.

Str. 3

Sierpień 2011

ZABAWA PYSZNA i POUCZAJĄCA
Stowarzyszenia odnowy wsi ze Staniszcz Małych i Spóroka oraz Rodzina Kolpinga w Staniszczach Wielkich przygotowały projekt, który
zdecydowały się wesprzeć Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich oraz Gmina Kolonowskie, w ramach którego zorganizowano czas
wolny młodym ludziom, pozostającym podczas
tegorocznych wakacji w domu.
W tym roku motywem przewodnim letniej
zabawy były kulinaria. Wiele wędrówek i zabaw
nawiązywało do ciekawych wątków, związanych
z jedzeniem. Nie zabrakło też zajęć, podczas
których można było spalić nagromadzone kalorie - turnieju ringo, wycieczek rowerowych po
terenie pięknego powiatu strzeleckiego i jego
okolicach. Były też wyjazdy na basen i tradycyjna wyprawa „na Florydę”, czyli do jednostki
wojskowej w Brzegu. Ten ostatni wyjazd okazał
się jednak zupełnie wyjątkowy.
Uczestnicy wyprawy od lat przyzwyczaili się do
stałego programu, obejmującego przede wszystkim zabawy na wojskowym poligonie. Tym
razem było inaczej – z powodu fatalnej pogody
żołnierze znaleźli dla dzieci i młodzieży inne
atrakcje, takie jak zwiedzanie Muzeum Piastów
Śląskich, czy zabawę z klaunem przy siedzibie
Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Oczywiście, nie zabrakło wojskowej grochówki,
wody i sucharów dla każdego gościa.
Dzieci i młodzież zgłębiały kulinarne tajniki,
uczestnicząc w wyprawach do gospodarstw
agroturystycznych. Tam poznały metody przetwarzania mleka na masło i ser, sposoby wyko-

rzystywania jakże popularnego na naszych stołach ziemniaka oraz dowiedziały się, jak przygotować bezpieczne ognisko z pieczonymi kiełbaskami.
W
Spóroku
uczestnicy
zajęć
brali
udział w podchodach, podczas których
poznali rosnące w naszej
okolicy zioła,
a w świetlicy
w
Staniszczach Małych
lepili znakomite ruskie pierogi i kręcili
kruche ciastka
przez maszynkę.
Ostatnim punktem wakacyjnego programu była
rodzinna wyprawa do Wisły, podczas której
uczestnicy zajęć poznawali smaki śląsko - góralskiej kuchni, także goszcząc w gospodarstwie
agroturystycznym. Uczestnicy wyprawy zdobyli
Baranią Górę i obejrzeli nową skocznię narciarską w Wiśle - Malince.
Tegoroczna akcja letnia, zorganizowana przez
trzy stowarzyszenia, była pełna różnych smaków i dobrej zabawy. Ciekawe, na jaki pomysł
nasze organizacje wpadną organizacje za rok?

W SKRÓCIE
 Do końca września powinny
się zakończyć remonty dróg
gminnych na ulicach: Nowej,
Brzozowej, Pluderskiej, Topolowej i Żeromskiego w Kolonowskiem, na uliczkach, przyległych do ul. A. Bożka w Fosowskiem, ul. Polnej w Staniszczach Wielkich i ul. Leśnej w
Staniszczach Małych. Wartość
robót wynosi 580 tys. zł
 7 września do Kolonowskiego
przyjeżdża mammobus, w którym nasze panie będą mogły się
poddać bezpłatnym badaniom
piersi. Rejestracja telefoniczna
jest możliwa pod numerem: 58
325 76 02 i 58 325 76 05
 Za pośrednictwem LGD
„Kraina Dinozaurów” z siedzibą
w Spóroku, można się ubiegać
o pieniądze na różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej. Wnioski można składać od
19 września do 3 października
br., a o szczegółach naboru
można poczytać na
www.kolonowskie.pl
 Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Kolonowskiego, co miesiąc będą miały miejsce próby
syren alarmowych. Pierwsza
odbyła się 25 sierpnia
 W sobotę, 3 września o godz.
18.00 w kościele w Jemielnicy
odbędzie się koncert Orkiestry
Kameralnej Filharmonii Opolskiej. Wstęp bezpłatny!
 Klub sportowy ASPR Zawadzkie organizuje 3 września
I Międzynarodowy Memoriał
Piłki Ręcznej Mężczyzn im.
Michała Jacka. Część spotkań
odbędzie się w hali sportowej w
Kolonowskiem - początek o
godz. 10.00.
 Mieszkańcy Kolonowskiego
uratowali przy pomocy Grzegorza Hajduka bociana. Rannego
boćka na koszt Gminy zawieziono do „Leśnego Pogotowia”
w Mikołowie, a nasza redakcja
liczy na powrót bocianów w
przyszłym roku!

Zaproszenie na kajakarski jubileusz
W dniach od 9 do 11 września odbędzie się XV Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ Kajakowy - „Mała
Panew 2011”, organizowany tradycyjnie przez Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe „WIKING” z Gliwic.
Uczestnicy spływu mają do pokonania dwa jego etapy - pierwszy na trasie Krupski Młyn - Zawadzkie (21 km) w sobotę, 10 września, a drugi następnego dnia - na trasie Zawadzkie - Fosowskie
(23 km). 9 września o godzinie 19.00 w Krupskim Młynie odbędzie się oficjalna weryfikacja uczestników. Uroczyste zakończenie spływu odbędzie się 11 września o godzinie 15.00.
Zgłoszenia indywidualne i grupowe są przyjmowane do 1 września przez Śląskie Stowarzyszenie
Kajakowe „Wiking”, pod adresem: ul. Chorzowska 5, 44—100 Gliwice. Telefon kontaktowy: 32/230
68 31 lub 32/231 84 32.
Celem spływu jest popularyzowanie kwalifikowanej turystyki i rekreacji kajakowej i ogólnopolska
promocja Doliny Małej Panwi. Ukończenie spływu pozwala jego uczestnikom zdobyć odznaki OT
PZK i TOK. Wpisowe dla młodzieży wynosi 30,- zł, a dla dorosłych - 35,- zł.

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39

WAŻNE TELEFONY
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.

47—110 Kolonowskie

Internet: www.kolonowskie .pl
E-mail: umig@kolonowskie.pl

Minionych wakacji czar

PAZURKIEM KOTYSIA: OPOLSKIE W BUDOWIE
Platforma Obywatelska wymyśliła kampanię medialną pod
nazwą : „Polska w budowie” i
poprzez kolorową broszurę
pokazuje inwestycje z ostatnich lat, sprawiając wrażenie,
że są one wyłączną zasługą
Donalda Tuska i jego partyjnych kolegów. Wśród swoich
osiągnięć w naszym województwie PO wymienia modernizację opolskiego amfiteatru, filharmonii i szpitali, zakup szynobusów i powstanie wybudowanego przez prywatnego
inwestora
krasiejowskiego
Juraparku.
Pomysł na kampanię podchwycili opolscy liderzy PiS-u, któ-

rzy zaproponowali stworzenie
alternatywnej listy inwestycji,
których PO – mimo hucznych
zapowiedzi – nie udało się
zrealizować,
wymieniając
wśród nich opolską strefę ekonomiczną, na której się pasą
krowy i zapomniane lotnisko
w Kamieniu Śląskim.
„Polska w budowie” byłaby
ciekawym przykładem pozytywnej kampanii wyborczej,
gdyby nie jedno „ale”. – Ponieważ zdecydowana większość
wymienionych inwestycji powstała dzięki dofinansowaniu
Unii Europejskiej, należało by
najpierw podziękować europejskim darczyńcom, a później

rzetelnie wskazać tych, którzy
rzeczywiście zapracowali na
sukces. – Przypomnijmy, że w
województwie opolskim od
2004 do 2010 roku za zarządzanie funduszami europejskimi bezpośrednio odpowiadali
przedstawiciele
Mniejszości
Niemieckiej – Ryszard Galla
oraz piszący te nieskromne
słowa…
…JÓZEF KOTYŚ
Więcej PAZURKÓW KOTYSIA
na www.kotys.pl
Ten numer Colonnowskiej opracował
i przygotował do druku Józef Kotyś

