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WAKACYJNY
ODDECH
Wszyscy uczniowie, studenci
i
pracownicy
oświaty z radością pożegnali rok szkolny. Przed
nimi
d w u mi e s i ęc z n y
okres ładowania akumulatorów, czas wyjazdów
na wczasy i aktywnego
wypoczynku. Wakacje powitały nas upałami i
warto pamiętać o tym, że
nie wszyscy są na urlopie, a każdy chciałby, aby
do niego trafiła kartka z
wakacji od najbliższych.
Pracownicy poczty zwracają uwagę na to, że na
wielu budynkach w naszej
gminie brakuje tabliczek
z numerem domu. Ci, którzy ich nie mają, powinni
jak najszybciej je zawiesić, bo - jeśli tego nie
zrobią - to nie tylko nie
otrzymają korespondencji, ale jeszcze mogą zapłacić mandat karny!

Colonnowska
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

POŻEGNANIE ZE SZKOŁĄ
W piątek, 29 czerwca, zakończył się rok szkolny 2011/2012. We wszystkich placówkach oświatowych odbyły się akademie, w trakcie których
dokonano podsumowania pracy dydaktycznowychowawczej i wyróżniono
najlepszych
uczniów. Szczególnie
wzruszający przebieg
miała uroczystość w
Publicznym Gimnazjum
w Kolonowskiem. Kiedy
burmistrz Norbert Koston poinformował zebranych, że na emeryturę wybiera się Marek
Szylderowicz, młodzież
zgotowała swojemu Panu Dyrektorowi kilkuminutową owację. Marek Szylderowicz nie potrafił ukryć wzruszenia, po czym po raz ostatni
zdał sprawozdanie z działalności szkoły.
Najlepsze wyniki w nauce osiągnęli uczniowie
klasy IIIa, którzy zapracowali na średnią ocen:
4,35, wyprzedzając Ia - 4,35 i IIb –4,24. Najbardziej istotne w kontekście dalszej edukacji
są jednak wyniki egzaminu gimnazjalnego. Tutaj uczniowie PG w Kolonowskiem uzyskali
średnio 219 punktów, podczas gdy średnia wojewódzka wyniosła 223,6 punktów. Wyniki

Mistrz AGROLIGI
Zakład
masarski
Piotra Plocha
ze
Staniszcz
Wielkich
zajął
II
miejsce w
dziewiętnastej edycji organizowanego
przez
Opolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego konkursu „AGROLIGA”. W trakcie podsumowania konkursu, które odbyło się 24 czerwca, Piotr Ploch odebrał nagrodę w kategorii przetwórstwa rolno-spożywczego.

egzaminu z języka polskiego były o 4,1 punktu
wyższe niż w innych szkołach regionu, a z matematyki - o pół punktu niższe. Pełniącym obowiązki dyrektora
gimnazjum będzie Rafał Pocześniok, a Marek
Szylderowicz
zwrócił
swoim uczniom
uwagę na to, że
nabyta w szkole
wiedza czasami
bywa zapominana,
jednakże
najistotniejsze
jest to, aby nigdy nie przestawali w życiu prywatnym i zawodowym myśleć.
Do trzech szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało łącznie 244 uczniów
- 118 w Kolonowskiem, 68 w Fosowskiem i 58
w Staniszczach Małych. Najbardziej liczna była
klasa IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolonowskiem - 25 uczniów, a najmniejsza - licząca sześcioro uczniów klasa I PSP Staniszcze
Małe - Spórok. 1 września do pierwszych klas
tych szkół wybiera się 44 dzieci.
DOKOŃCZENIE NA STRONIE 3.

DNI PRZYJAŹNI

W pierwszy
weekend
lipca odbędzie się w Kolonowskiem impreza pod
nazwą „Europejskie Dni Przyjaźni”.
NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU:
6 lipca (piątek)
17.00 - podpisanie umowy partnerskiej z
czeską gminą Belotin
7 lipca (sobota)
11.00 - mecz piłkarski Polska - Czechy
(boisko przy ul. Szkolnej)
17.00 - uroczyste rozpoczęcie Dni Przyjaźni (teren przy Izbie Regionalnej)
17. 15 - rozpoczęcie występów artystycznych: Orkiestra Dęta „COLONNOWSKA”
18.00 - Chór „COLNOVICA”
18.30 - Grupa Teatralna „AKT”
19.00 - Chór „PEVECKE SDRUZENI
SLEZSKA OSTRAVA” z Czech
20.00 - Gwiazda wieczoru „ANDREA”

W sobotnie
popołudnie
odbędzie
się także pieczenie chleba w zabytkowym
piecu w chacie oraz prezentacja twórczości artystów ludowych.
8 lipca (niedziela)
10.00 - Występ chóru „PEVECKE SDRUZENI SLEZSKA OSTRAVA” w Kościele
Parafialnym w Kolonowskiem.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Colonnowska 6 / 152
PRZYJAŹNI
ŚRODOWISKU KRAINA DINOZAURÓW
14 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się IV Konferencja
„W Trosce o Środowisko”, zorganizowana przez Wojewódzki

30 czerwca w Staniszczach Małych odbyła
się konferencja podsumowująca działalność
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów. Kierowana przez Annę Golec ze Spóroka organizacja zrzesza stowarzyszenia, działające na rzecz odnowy wsi z terenu gmin
Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie,
Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice.
Głównym celem działalności LGD jest poprawa jakości życia na terenach wiejskich poprzez zwiększoną aktywność mieszkańców,

Str. 2
którzy nie tylko uczestniczą w organizacji
festynów i imprez kulturalnych, ale też rozwijają atrakcyjny produkt turystyczny Doliny
Małej
Panwi,
oparty na
dinozaurach
z
Krasiejowa i pięknej przyrodzie.

STO LAT DLA JUBILATÓW
26 maja 50. rocznicę ślubu obchodzili Państwo Beata i Józef Fila z Kolonowskiego. Złoci
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu, w Jubilaci
wychotrakcie której podsumowano
wali trodziałalność Funduszu w 2011
je dzieci
roku oraz wyróżniono pamiątkowymi statuetkami najważniej- – jedną
sze osoby i instytucje, działające córkę i
dwóch
w województwie opolskim na
rzecz ochrony środowiska natu- synów,
doczekali
ralnego człowieka.
się
Jedno z trzech wyróżnień w
kategorii „gminna spółka komu- czworga wnuków i jednej prawnuczki. Pan
Józef przepracował 28 lat w hucie w Zawadznalna” odebrał Janusz Jagiełło,
kiem i 10 lat jako woźny w szkole podstawoprezes Kanalizacji Gminy Kolowej w Kolonowskiem. Z kolei Pani Beata pranowskie „KGK” Sp. z o.o. Zdaniem prezesa WFOŚiGW w Opo- cowała w Nasycalni Drewna w Kolonowskiem, przedszkolu, Zbigniewa Figasa, „KGK” zalu w Kolonowpracowała na tą nagrodę rzetelskiem oraz w
ną realizacją ostatnich etapów
urzędzie gminy.
budowy kanalizacji sanitarnej,
doprowadzając do stuprocento- Państwo Fila mają
wego rozwiązania problemów ze wspólne hobby i
ściekami w całej gminie. Dzięku- pielęgnację
uprawę
przydojąc za wyróżnienie, Janusz Jagiełmowego ogródka.
ło zwrócił uwagę na to, że nie
doszłoby do przeprowadzenia tej 7 czerwca 91.
kosztownej inwestycji bez wielo- rocznicę swoich
urodzin obchodziletniego zaangażowania władz
ła Pani Anna Rok
gminy i jej mieszkańców.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
MIESZKAŃCÓW GMINY KOLONOWSKIE
NA WYJAZD DO AQUAPARKU W TARNOWSKICH GÓRACH
WYJAZD: 27 LIPCA 2012
SPÓROK / ODNOWA WSI 15:20
STANISZCZE MAŁE / PRZYSTANEK PKS 15:30
STANISZCZE WIELKIE / PRZYSTANEK PKS 15:40
FOSOWSKIE /OBOK BYŁEGO CARITASU 15:50
KOLONOWSKIE / KOŁO KOŚCIOŁA 16:00
UCZESTNICY SĄ ZOBOWIĄZANI WPŁACIĆ KWOTĘ 20 ZŁ
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KOLONOWSKIEM POK. NR 9
ZAPISY: ANNA BOGDOŁ, TEL 77/4611140 WEWN. 22
ORGANIZATORZY: STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA, URZĄD MIASTA I GMINY

z Kolonowskiego. Anna Rok wychowała jedną
córkę, doczekała się dwóch wnuczek i jednej
prawnuczki. W młodości pracowała w Sądzie
Rejonowym w Strzelcach Opolskich i prowadziła gospodarstwo rolne. Pani Anna była i
jest zawsze miła i życzliwa. Obecnie znajduje
się pod bardzo dobrą opieką córki, Brygidy
Mrocheń.
20 czerwca swoje dziewięćdziesiąte urodziny
obchodziła Pani Florentine Manczyk ze Staniszcz
Małych.
Jubilatka, pomimo
wieloletnich problemów ze zdrowiem, jest osobą
pogodną,
uśmiechniętą
pełną życia i bardzo towarzyską.
Lubi przyjmować
gości i wychodzić
z domu. Wychowała dwoje dzieci,
doczekała się jednej wnuczki i trzech wnuków. Najwięcej jednak radości sprawiają jej
prawnuczęta, których ma dziewięcioro.
Wszystkim Jubilatom najserdeczniejsze życzenia złożył Burmistrz Kolonowskiego oraz
pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

SZUKAJĄ POMOCY
DFK w Kolonowskiem przygotowuje dekoracje na Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej, który odbędzie się 29 września w
Hali Stulecia we Wrocławiu. Dwumetrowe
bieżniki już zaczęto
wykonywać. DFK w
Kolonowskiem poszukuje chętnych do pomocy. Telefon kontaktowy: (77) 4611032.

W SKRÓCIE
 28 maja została podpisana
umowa na realizację projektu
„Budowa boiska do siatkówki plażowej w Spóroku”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Twój
Dom i Ogród J. Klysek” z Kolonowskiego. Wartość oferty wyniosła 20 283 zł.
 Burmistrz Kolonowskiego ponownie złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o środki na termomodernizację budynków PSP Staniszcze
Wielkie-Kolonowskie 3, PSP Staniszcze Małe, OSP Kolonowskie i
urzędu. Gmina zabiega o dotację
w wysokości 653 538 zł, oraz pożyczkę w wysokości 1 307 076 zł.
 31 maja została podpisana umowa na realizację zadania „Budowa
drogi gminnej ul. Krzywa w Staniszczach Małych”. Przetarg wygrała firma R. Białdygi z Jaryszowa. Wartość zamówienia wyniosła
121 870 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca lipca.
 Firma „FRIMARK” z Brynicy
będzie wykonawcą remontu kościoła w Staniszczach Wielkich.
Wartość zadania wyniesie 597
546,74 zł, a 75% kosztów zostanie pokryte przez PROW. Na realizację zadania Gmina Kolonowskie udzieli parafii dotacji do
wkładu własnego oraz pożyczki na
prefinansowanie części unijnej.
 4 lipca ruszyły w Kolonowskiem
„Wakacje z Bogiem”. Zajęcia dla
dzieci i młodzieży będą się odbywać w środy i czwartki, w okresie
od 4 do 26 lipca. W ofercie: gry i
zabawy dla dzieci, rozmówki
„Kochajmy przyrodę jak św. Franciszek” oraz atrakcyjne wycieczki,
m.in. do opolskiego ZOO, na Turawę, do gospodarstwa agroturystycznego w Szczedrzyku oraz do
kina. Wakacje organizuje Parafialny Zespół „CARITAS”.
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POŻEGNANIE ZE SZKOŁĄ
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1.
Szkoły podstawowe Gminy Kolonowskie zapewniają swoim uczniom nie tylko właściwą
edukację, ale biorą udział w wielu przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, wychowawczym i sportowym.
Młodzież PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Warto być dobrym”. Zdaniem dyrektor
szkoły, Doroty Robak-Detko, miał on duże
znaczenie w pracy wychowawczej. - W ramach tego konkursu uczniowie prowadzili
zeszyty, w których przez pół roku zapisywali
swoje dobre uczynki i musieli się wykazywać
przykładnym zachowaniem. W efekcie wyróżniono po jednym uczniu z każdej klasy, a
wśród laureatów wylosowano nagrodę główną, którą był rower. - Tutaj szczęście
uśmiechnęło się do Julii Kalyta z II klasy, a
pozostali dobrzy ludzie ze szkoły w Fosowskiem to: Laura Ziaja, Dawid Spałek, Paulina
Breguła, Jakub Spałek i Zuzanna Smieszkol.
W trakcie uroczystości zakończenia roku
szkolnego w PSP Staniszcze Małe-Spórok

dyrektor, Karina Wacławczyk, zaprezentowała
wydany przez redakcję „Płomyczka” tomik
poezji, poświęcony Janu Pawłowi II. Został on
wydany jako pokłosie ogólnopolskiego konkursu, w którym wzięli również uczniowie
szkoły. W efekcie w tomiku „Usłysz głos dzieci” opublikowano wiersze Darii Nadolnej, Kornelii Kania, Maksymiliana Mańka, Michała
Koja, Pawła Leja i Laury Smandzich. W Staniszczach zbierano również surowce wtórne,
a rekordzistką była Julia Czerwiak, która zebrała 1,46 tony makulatury!
Ogromny sukces sportowy odnieśli uczniowie
PSP w Kolonowskiem, którzy zostali mistrzami województwa opolskiego w piłce ręcznej
klas V-VI. Dyrektor Elżbieta Cieśla jest jednak
dumna nie tylko z osiągnięć sportowych, ale
chwali się laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, którym został Benedykt Pańczyk oraz świetną współpracą z rodzicami. Szkoła podstawowa w Kolonowskiem, podobnie jak i pozostałe w naszej gminie, ma też bardzo dobrze ułożone relacje z
organizacjami społecznymi, m.in. z miejscową
jednostką OSP i kołem DFK.

LAUREACI NAGRODY BURMISTRZA
PG Kolonowskie: Weronika Spałek (5,64), Martina Koston i Artur Feliks (obydwoje 5,47) oraz
Agata Gawlik, Klaudia Czaja, Mateusz Mesjasz, Anna Leja, Kamil Żyłka, Sonia Szydłowska, Kinga
Szydłowska, Daria Karlińska, Sara Bosek, Adam Jendruś, Magdalena Szaton, Barbara Loch, Iwona
Ramska, Błażej Detko, Julia Piotrowska, Magdalena Loch, Anita Machnik i Jana Wilczyńska.
PSP Staniszcze Małe - Spórok: Paweł Leja i Katarzyna Kornek (5,61), Kornelia Kania (5,46) oraz
Katarzyna Wacławczyk, Marek Szymczyk (II miejsce w Polsce - konkurs „Sprachdoktor 2012”),
Martyna Kabut, Michał Szulc, Daria Nadolna, Michał Koj (finalista „Sprachdoktor 2012”), Bartosz
Prymas i Magdalena Drzymotta (osiągnięcia sportowe) i Marek Leja (wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”).
PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3: Paulina Pieter i Mateusz Koźlik (5,27), Jakub Bok (5,19) i
Jakub Spałek (5,09).
PSP Nr 1 w Kolonowskiem: Tomasz Leja i Dominik Dudarewicz (4,83), Benedykt Pańczyk (laureat
Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego), Marcel Świerczok (Konkurs Matematyczny
„Kangur”), Bartłomiej Janus, Gabriel Świerczok i Marcelina Czupała (Mała Olimpiada Matematyczna - powiat), Filip Koprek („Ze Śląskiem na Ty”), Daniela Kampa (konkurs plastyczny), Eliza
Piaszczyńska, Martyna Maniera i Daniela Kampa (konkursy z zakresu OSP) oraz Kacper Cieśla,
Adam Wacławczyk, Szymon Steinert, Dominik Dudarewicz, Mateusz Tymich, Daniel Kampa,
Kevin Pietrzyk, Mateusz Spałek, Tomasz Leja, Benedykt Pańczyk, Rafał Chudy i Dawid Dłubis
(zwycięzcy Wojewódzkich Igrzysk Szkół Wiejskich w piłce ręcznej).

OTWARCIE SZATNI LZS STANISZCZE WIELKIE
16 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku wyremontowanego obiektu na boisku LZS w Staniszczach Wielkich. Szatnię dla
sportowców przebudowano i zmodernizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a za dotacyjne pieniądze wymieniono instalacje
wewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową, pokrycie i konstrukcję dachu,
dokonano montażu instalacji solarnej, docieplenia poddasza i ścian zewnętrzne oraz utwardzono taras przed budynkiem. W wyniku przebudowy i modernizacji w budynku pojawiły się nowe pomieszczenia; świetlica i
zaplecze kuchenne, które z pewnością będą służyć wszystkim mieszkańcom miejscowości. W trakcie uroczystości zorganizowano festyn, a jego
ozdobą był m.in. mecz z udziałem piłkarskich weteranów ze Staniszcz.

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
Spółka „KGK”: 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

OSTATNI DZWONEK

PAZURKIEM KOTYSIA: WYŁĄCZYĆ PRĄD!
W ciągu ostatniego półwiecza
Opolszczyzna straciła 250
tysięcy mieszkańców. Ponieważ jest już nas mniej niż
milion, na alarm zaczęli bić
również politycy. Włodarze
regionu lansują pomysł utworzenia Specjalnej Strefy Demograficznej, w ramach której
miałyby powstać unikalne w
skali kraju warunki dla rozwoju rodziny. - Opolskie eldorado ma się wyróżniać ulgami
podatkowymi dla wielodzietnych rodzin oraz powszechnym dostępem milusińskich
do tanich żłobków i przedszkoli, a z drugiej strony -

zapewniać złotą jesień dla
osób starszych. W ramach
strefy młodzież byłaby lepiej
niż dotychczas kształcona,
biznes mógłby zapewnić stabilną pracę młodym rodzicom, a zwłaszcza matkom…
Przyznam, że miło się tego
słucha. Jak na razie jednak
Opolska Strefa Demograficzna jest tylko faktem medialnym. Trzeba sobie też jasno
powiedzieć, że ludzie wyjeżdżają za granicę nie ze względu na tanie przedszkola, ale
ponieważ tam najzwyczajniej
w świecie lepiej zarabiają.

Jakoś nie potrafię też uwierzyć
w doradców marszałka województwa, z których jeden
swego czasu nie chciał przystąpić do programu „Opolskie
- tutaj zostaję”, bo uznał, że
jego firma po restrukturyzacji
zatrudnienia nie potrzebuje
więcej rąk do pracy.
Mam nadzieję, że nie skończy
się gadaniu, a jedynym remedium na rozwiązanie problemów demograficznych nie
pozostanie wyłączenie prądu.

J. KOTYŚ

