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Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

Pomysł na
promocję
Walory

krajobrazowe

Kolonowskie

gminy

napędzają

nie

tylko rozwój turystyki rowerowej i kajakowej, ale też powstanie restauracji, kręgielni
i dawno oczekiwanych miejsc
noclegowych.

Przygotowując

się do nowego sezonu turystycznego należałoby się zastanowić

nad

rozruszaniem

nieistniejącego jeszcze w Kolonowskiem rynku pamiątek,
które chętnie nabyliby turyści

lub

przyjeżdżający

do

swoich rodzin krewni zza granicy. Gdyby tak każdą restaurację, kioski i sklepiki wyposażyć w gablotkę, oferującą do
sprzedaży lokalne wyroby rękodzielnicze i wydawnictwa, to
mogłoby przynieść parę groszy tym, którzy wytwarzają
kroszonki i śląską porcelanę,
rzeźbią, malują obrazy, tworzą muzykę i piszą książki o
najbliższej okolicy. Moglibyśmy w ten sposób zaoferować
naszym gościom nieco więcej
niż doskonałe jedzenie i aktywny wypoczynek.

KOLONOWSKA REPUBLIKA
MUZYCZNA
W ostatnich latach udało się przełamać do- niami
tychczas panujący stereotyp o gminie Kolonowskie, jako biednej i upadającej gospodarczo. Ci, którzy z zewnątrz obserwują aktywność poszczególnych samorządów, zauważyli
że Kolonowskie skuteczniej
niż inni zdobywa pieniądze
z Unii Europejskiej, mądrze je inwestuje, a jednocześnie należy do elitarnej
grupy opolskich gmin,
najbardziej
przyjaznych
dla biznesu. Nie jest też
przypadkiem, że właśnie
tutaj dynamicznie rozwija
się turystyka. Składają się
na nią nie tylko spływ kajakowy i ścieżki rowerowe, ale też coraz bogatsza oferta gastronomiczna i noclegowa.
Efektem coraz wyższego poziomu życia jest
również wzrost aspiracji w zakresie wykształcenia, a wielu rodziców dostrzega potrzebę
rozwoju swoich dzieci, poprzez aktywne
uczestnictwo w kulturze. Warto przypomnieć,
że dwadzieścia lat temu tym aspiracjom wychodziła naprzeciw zaledwie orkiestra dęta,
prowadzona przez Manfreda Jancika z Kolonowskiego oraz kierowany przez Antoniego
Brondra chór parafialny w Staniszczach Wielkich. Dzisiaj możemy się poszczycić dokona-

zespołów tanecznych „Figiel” i
„Figielek”, prezentującym coraz wyższy poziom artystyczny chórem przy Publicznym
Gimnazjum w Kolonowskiem i Chórem
„Colnovica”, czy też udanymi występami
zespołu teatralnego ze
Staniszcz Małych.
Istotny wpływ dla rozwoju kultury muzycznej w gminie Kolonowskie miało pozyskanie
do pracy w oświacie
małżeństwa nauczycieli
muzyki, Iwony i Mariusza Cierpich (na zdjęciu obok). Dzięki ich
zaangażowaniu
nie
tylko wzrósł poziom kształcenia na tzw. lekcjach śpiewu. – Od 1999 roku Mariusz Cierpich prowadzi ognisko muzyczne „Meloman”,
przez które przeszło już około stu pięćdziesięciu młodych ludzi, uczących się gry na
gitarze i instrumentach klawiszowych, ale też
poznających teorię muzyki. Warto zwrócić
uwagę na to, że z ogniskiem muzycznym
zetknęły się m.in. dzisiaj występujące już na
estradzie Dominika Żyłka i Daria Kotyś, kilkoro jego absolwentów kontynuuje naukę w
szkołach muzycznych w Strzelcach Opolskich

nia nauczycieli muzyki, którzy z roku na
rok przygotowują coraz ciekawsze aranżacje muzyczne, jak również z germanidunkel", "Am Weihnachtsbaum die Lich- stów, dla których ten przegląd stanowi
ter brennen"i "Jauchzet, ihr Himmel".
uzupełnienie codziennej pracy.
- Przegląd kolęd już od czterech
lat organizujemy w konwencji polsko-niemieckiej – powiedział wiceburmistrz Kolonowskiego, Konrad
Wacławczyk – a cieszy zarówno to,
że nasze szkolne chóry, soliści i
duety prezentują coraz wyższy
poziom sztuki wokalnej, jak również fakt coraz lepszego opanowania języka niemieckiego przez
uczniów szkół podstawowych i
gminnego gimnazjum. Jesteśmy
bardzo zadowoleni z zaangażowa-

KOLĘDOWANIE W SPÓROKU
Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem
wspólnie z miejscowym zarządem gminnym TSKN na Śląsku Opolskim zorganizował 15 stycznia w Spóroku przegląd
kolęd i pastorałek. W siedemnastej edycji
przeglądu wystąpiło czternastu wykonawców, a każdy z nich wykonał dwa
utwory – jeden po polsku i jeden po
niemiecku. Tym sposobem widzowie
mogli się wsłuchać w interpretacje mniej
lub bardziej znanych pieśni, takich jak

„Bosy pastuszek”, „Pójdźmy wszyscy do
stajenki” i "Przekażcie sobie znak pokoju", czy też z drugiej strony - "Leise rieselt der Schnee", "Es wird schon gleich
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NA SESJI
29 grudnia odbyło się ostatnie
w 2011 roku posiedzenie Rady
Miejskiej w Kolonowskiem. W
czasie jej trwania podjęto
uchwałę budżetową na 2012 rok
wraz z wieloletnią prognozą
finansową. Radni zaakceptowali
rozwiązanie Stowarzyszenia
„Dinopark”, uchwalili gminny
program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii, wyznaczyli nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół i przyjęli uchwałę w
sprawie przyjęcia założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa
fazowe dla Miasta i Gminy Kolonowskie.
W trakcie sesji wysłuchano
sprawozdań z rocznej działalności poszczególnych komisji Rady. - Najczęściej - bo aż sześciokrotnie - w 2011 roku obradowała, kierowana przez Marię
Poloczek, Komisja Oświaty i
Spraw Społecznych, która na
bieżąco analizuje sytuację w
placówkach oświatowych, monitoruje działalność świetlic wiejskich i gminnej biblioteki. Na
pięciu posiedzeniach spotkali
się członkowie Komisji Gospodarczej i Rolnictwa, którzy pod
kierownictwem Anny Mróz
analizowali kalkulację cen wody
i za odprowadzanie ścieków
oraz analizowali działalność
komunalki. Trzykrotnie spotkała
się Komisja Budżetu i Finansów,
której przewodniczy Henryk
Wałaszek, a dwa razy - Komisja
Rewizyjna (Katarzyna Muc). Do
tych komisji należy opiniowanie
propozycji finansowych Burmistrza Kolonowskiego i analiza
wykonania budżetu.
W nawiązaniu do informacji o
rozbudowie firmy KOLB, radna
Alina Banasik, zapytała o to, czy
w tej firmie powstaną nowe
miejsca pracy. W odpowiedzi
burmistrz Norbert Koston poinformował, że na osiemdziesięciu
pracowników firmy, zaledwie
dziesięciu mieszka w naszej
gminie. KOLB daje pracę głównie spawaczom z uprawnieniami, których u nas brakuje.
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i w Opolu, a troje następnych będzie się
kształcić w studium dla organistów.
Podczas gdy Mariusz Cierpich skoncentrował
się na prowadzeniu „Melomana”, jego żona,
Iwona, stworzyła chór przy Publicznym Gimnazjum w Kolonowskiem. Chór rozpoczął
swoją działalność już w 1999 roku, kiedy
gimnazjum terminowało w budynku szkoły
podstawowej w Staniszczach Małych i może
się pochwalić licznymi wyróżnieniami na
poziomie regionalnym – m.in. trzecim miejscem na Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd w
2009 roku. Nagrody i wyróżnienia na wojewódzkich przeglądach zespołów szkolnych
systematycznie zbiera również wyodrębniony
z chóru zespół wokalny.
W 2007 roku powołano do życia Chór
„Colnovica”. Prowadzony przez Cierpichów
zespół składa się dzisiaj z 25 osób – nie tylko
dorosłych, ale i najzdolniejszych słuchaczy
ogniska muzycznego. Dużym sukcesem zakończyła się pierwsza próba wyjścia chóru na
zewnątrz, efektem której było zwycięstwo w
eliminacjach rejonowych XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika i udział
w finale tej imprezy, który
odbył się 7 stycznia w
Będzinie. Warto w tym
miejscu zaznaczyć skalę
imprezy, której eliminacje
przeprowadzono w 32
polskich miastach i w
trzech ośrodkach za granicą, a wzięło w nich udział
ponad 15 tysięcy uczestników, którzy zostali poddani ocenie 115 jurorów! Dla
prowadzenia
Chóru
„Colnovica” powołano stowarzyszenie, dzięki któremu udało się ostatnio pozyskać środki na zakup
strojów dla artystów.
6 stycznia w kościele parafialnym w Staniszczach
Wielkich po raz pierwszy zaprezentowała się
szerszej publiczności Monika Skibińska (na
zdjęciu). Grająca na co dzień na organach w
kościele w Staniszczach Małych mezzosopranistka niedawno zakończyła studia wokalne
na Akademii Muzycznej w Katowicach, a
swój noworoczny recital wypełniła nie tylko
kolędami i pastorałkami, ale również utworami Bacha, Haendla, Brahmsa, Clarka i Pachel-

bela. Jej koncert prowadził Stanisław Rewieński, a na organach utalentowanej wokalistce
towarzyszyła profesor Lucyna Glezner-Sun.
Skibińska to niewątpliwie talent, który trzeba
wspierać w jej dalszym rozwoju!
Bogatym dorobkiem artystycznym może się
pochwalić Janusz Żyłka z Kolonowskiego,
który jest już od 13 lat na estradzie, a od
2004 roku występuje razem z córką, Dominiką. Rodzinny duet ma w swoim dorobku już
6 płyt, nagranych w konwencji śląskich szlagierów, ale Janusz Żyłka nie ukrywa, że powoli ewoluuje w kierunku muzyki Dance.
Jego piosenki często goszczą w koncercie
życzeń Radia Opole – jak choćby, pochodzący z ostatniej płyty „Dziękuję, że jestem”,
utwór „Siedem róż”. Janusz i Dominika Żyłka
często występują na imprezach plenerowych,
a do najważniejszych ubiegłorocznych wydarzeń zaliczają koncerty w opolskim amfiteatrze i Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Już
w marcu przystępują do nagrania kolejnej
płyty, która na pewno znajdzie swoich fanów.
Wiosną 2011 roku na muzycznym rynku pojawił się kolejny produkt z gminy Kolonowskie.
Zespół „Józef Kotyś & Daria” ma w swoim
dorobku już dwie płyty –
debiutancki
album
„Zapomniane marzenia”, z
goszczącym wiosną ubiegłego roku na liście przebojów Radia Opole utworem „Mała Panew” oraz
dostępny wyłącznie poprzez sprzedaż w Internecie album „Koncert w Polskim Radiu Opole”. Niżej
podpisany kierownik zespołu zamierza w tym
roku koncentrować się na
doskonaleniu oferty koncertowej i nagrać nową
płytę studyjną, poświęconą
poezji mieszkającego kiedyś w Staniszczach Małych
Georga Hauptstocka.
„Posyłajcie swoje dzieci,
żeby uczyły się muzyki – to niezmiernie ubogaca!” – takimi słowami zakończono noworoczny koncert Moniki Skibińskiej… Patrząc
na rozwój kultury muzycznej w gminie Kolonowskie, na zapał coraz lepiej przygotowanych do pracy nauczycieli i na dojrzewającą
muzycznie młodzież, możemy i w tej dziedzinie życia spać spokojnie.
JÓZEF KOTYŚ
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ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW
30 grudnia 2011 Złote Gody obchodzili Państwo Alina i Stefan Sworeń z Fosowskiego.
Państwo Sworeniowie całe życie pracowali na
kolei.
Wspólnie
wychowali
trzech
synów i
doczekali
się pięciorga
wnuków,
cieszą się
jeszcze dobrym zdrowiem i są ludźmi pogodnymi i życzliwymi. Pasją Pana Stefana jest
elektronika i rozwiązywanie krzyżówek.
6 stycznia 2012 roku 50. rocznicę ślubu obchodzili Państwo Elżbieta i Hubert Kalka ze
Staniszcz Wielkich. Jubilaci wychowali dwie
córki
i
dwóch
synów.
Doczekali
się dziesięciorga
wnuków i
jednego
prawnuka. Pan
Hubert Kalka od 1962 roku prowadził zakład
stolarski. Razem z żoną prowadzili również
gospodarstwo rolne o powierzchni 2,5 ha. Od
lat Pan Hubert zajmuje się hodowlą rasowych
królików. Wiele wyróżnień przyniosła mu
hodowla Belgijskiego Olbrzyma Szarego.
13 stycznia Złote
G o d y
obchodzili
również
mieszkający
w
Kolonows k i e m
Państwo
Elfryda i Wiktor Spałek. Wychowali trzy córki

i doczekali się sześciorga wnuków. Pan Wiktor 40 lat przepracował w hucie „Małapanew”
w Ozimku. Z kolei Pani Elfryda 31 lat pracowała w Zespole Szkół w Ozimku. Wielką pasją Pani Elfrydy jest jazda na skuterze – a jej
pierwszym pojazdem był popularny w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku komarek.
Jej pasja trwa już 27 lat.
20 stycznia
50.
r ocz ni cę
ś l u b u
obchodzili
Państwo
Renata i
Wilhelm
Prukop z
Kolonowskiego. Jubilaci wychowali dwie córki. Doczekali się trzech wnuków, jednej wnuczki i
dwóch prawnuczek. Pan Wilhelm Prukop
przez 35 lat pracował w Hucie „Małapanew”
w Ozimku. Razem z żoną Renatą prowadzili
pięciohektarowe gospodarstwo rolne.
W dniu 25 stycznia 90. rocznicę urodzin
obchodziła
Pani
M a r i a
Wodarczyk
z
Kolonowskiego.
Jubilatka
wychowała troje
dzieci, doczekała się czworga wnuków i sześciorga prawnuków. Całe życie pracowała
zawodowo. Była zatrudniona w Zakładach
Chemicznych w Krupskim Młynie oraz w
Hucie „Andrzej” w Zawadzkiem. Pani Maria
bardzo lubi zwierzęta. Obecnie znajduje się
pod dobrą opieką syna i synowej.
Wszystkim Jubilatom najserdeczniejsze życzenia składają Burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston, oraz pracownicy MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej!

KSIĄŻKA O „SOLIDARNOŚCI” W HUCIE
Na przełomie 2011 i 2012 roku ukazała się w sprzedaży książka Gerarda Mańczyka z Kolonowskiego pt. "Hutnicza Solidarność Zawadzkiego
1980-2010". Bogate w dokumentację fotograficzną opracowanie opisuje m.in. strajk w 1980 roku, działalność konspiracyjną w okresie stanu
wojennego oraz nieznane dotąd wątki ze starszej i najnowszej historii
Huty „Andrzej”, w której uczestniczyli także mieszkańcy Kolonowskiego. Wydawnictwo można nabyć za jedyne 15 zł.
Książka jest dostępna w księgarni w Zawadzkiem, w kiosku Państwa
Hornik przy ul. Leśnej w Kolonowskiem oraz bezpośrednio u Autora.

W SKRÓCIE
 29 listopada 2011 roku miał
miejsce odbiór projektu
„Rozwój tras rowerowych w
Regionie Hranicko i Dolinie
Małej Panwi”. Jego efektem
jest nowe oznakowanie tras
rowerowych oraz wybudowanie dwóch wiat dla turystów
przy moście na Małej Panwi.
 Trwają działania, przygotowujące konsolidację gmin,
należących do związku
„Czysty Region”. Właśnie został przygotowany projekt
statutu, który określa zasady
przekazania gospodarki odpadami do związku. Ustalono
też, że projekt budowy wspólnego zakładu recyclingu będzie realizowany poprzez koncesję lub partnerstwo publiczno-prywatne.
 19 grudnia w Domu Kultury
w Strzelcach Opolskich odbyła
się gala, podsumowująca tegoroczną działalność Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Siedlisko”. Jednym z głównych punktów gali była ceremonia wręczenia statuetek
„Zwiastuna 2011” osobom, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku
laureatem tej nagrody został
burmistrz Norbert Koston.
 29 grudnia została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Budowa boiska
do siatkówki plażowej w Spóroku” z programu PROW. W
ramach projektu zostanie wykonane boisko do piłki plażowej. Koszt całości wyniesie
36.640 złotych, a dofinansowanie unijne – 20.852 zł.
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Fosowskie: 77 4611 158
Staniszcze M.: 77 4611 064
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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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REPUBLIKA MUZYCZNA
W OBIEKTYWIE

PAZURKIEM: LOKOMOTYWA BEZ PARY
W trakcie prac nad strategią zbulwersowała informacja o Nie zgadzam się z tezą, że
rozwoju województwa często
pada pytanie o to, czy region
będzie w stanie przyciągnąć
nowe inwestycje, które mogłyby dać młodzieży nadzieję
na podjęcie dobrej pracy, bez
konieczności dalekich wyjazdów za chlebem. Jeśli w tej
sprawie nie nastąpi przełom,
nie tylko całkowicie opustoszeją nasze miejscowości, ale
z czasem ktoś całkiem słusznie stwierdzi, że dla ośmiusettysięcznej populacji nie
warto utrzymywać województwa opolskiego.
Ostatnio opinię publiczną

tym, że jeden protest organizacji ekologicznej może zatrzymać od lat planowaną
rozbudowę Elektrowni Opole.
Z kolei stolica województwa
nie potrafi zaoferować terenów inwestycyjnych, zadowalających nie tylko inwestora z
najwyższej półki, ale i takiego
jak Marcegaglia czy Izostal.
Nie jest też w stanie razem z
uczelniami wyższymi wypracować polityki, której efektem
byłoby
zagospodarowanie
przynajmniej części świeżo
upieczonych magistrów i
inżynierów.

wszyscy na Opolszczyźnie
zaniedbali walkę o pozyskanie
nowych inwestorów. – Patrząc na wysiłki takich gmin
jak choćby Kluczbork, Skarbimierz,
Kolonowskie
czy
Ujazd, można śmiało powiedzieć, że chcieć to móc. Mamy jednak problem ze stolicą
regionu. Czy bez lokomotywy
w postaci Opola nasza gospodarka ruszy z bloków startowych? Nie wiadomo. Jedno
jest pewne: w Kolonowskiem
trzeba robić swoje!
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