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KULTURA ŁĄCZY
Po raz pierwszy od wielu
lat zorganizowano w Kolonowskiem dożynki gminne.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób, które przygotowały uroczystość, impreza była ze wszech miar
udana. Dobrym pomysłem
okazało się postawienie
namiotu biesiadnego w
ogrodzie parafialnym, a
część konsumpcyjna święta plonów wcale nie kolidowała z jej duchowym
przesłaniem.
Wczesną jesienią wyremontowano ul. Korfantego
w Staniszczach Małych,
rozpoczęto modernizację
szkoły w Fosowskiem, a do
końca października zostanie oddany do użytku kolejny odcinek chodnika na
ul. Ks. Czerwionki w Kolonowskiem. Może, kiedy
zrealizujemy
wszystkie
niezbędne dla mieszkańców inwestycje materialne, przyjdzie pora na inwestycje w sferę duchową?

Colonnowska
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

NASI WE WROCŁAWIU
29 września we wrocławskiej Hali Stulecia odbył się IV Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Wśród ośmiotysięcznej publiczności
znaleźli
się również
przedstawiciele
kół DFK z
gminy
Kolonow- Wiceburmistrz Wacławczyk
skie, któ- zaśpiewał z HEINO
rzy dotarli do Wrocławia specjalnie wynajętym autokarem. Konferansjerkę trwającej ponad sześć
godzin części artystycznej imprezy prowadzili
wspólnie Ewa Wieszołek-Stolz i Konrad Wacławczyk, który na co dzień pełni funkcję wiceburmistrza Kolonowskiego.
„To była największa impreza, którą przyszło mi
prowadzić „twarzą w twarz” z publicznością. I
choć od wielu lat mam swój program na antenie „Radia Plus”, to jednak na początku festiwalu trochę mi zadrżał głos. – mówi Konrad Wacławczyk – Na szczęście pierwszym wykonawcą, którego zapowiadałem, był duet „Kotyś &
Daria”, dzięki któremu nie czułem się we Wro-

cławiu sam. Bardzo podobał mi się scenariusz
imprezy, w którym uwzględniono nie tylko
popularne na Opolszczyźnie chóry i zespoły
śpiewacze.”
Widzowie IV Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce mogli zobaczyć najlepszych wykonawców poezji śpiewanej i tzw. szlagrów, ale też
instrumentalistów, zespoły taneczne,
orkiestry dęte
oraz śpiewających współczesne niemieckie
przeboje laureatów konkursu
„Super
Star
2011”. Gwiazdą
wieczoru
był
znany niemiecki
piosenkarz Heino. – „Nie udało
mi się uciąć z
Heino dłuższej
pogawędki, ale
Duet „Kotyś & Daria” podaliśmy sobie
dłoń. No a w
finale imprezy razem zaśpiewaliśmy piosenDokończenie na Stronie 2.

WIELKI SUKCES GMINY KOLONOWSKIE
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA DOFINANSUJE TERMOMODENIZACJĘ CZTERECH OBIEKTÓW
Na początku października wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem pismo informujące o podjęciu przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach IV Konkursu Programu Priorytetowego SYSTEM ZIELONYCH
INWESTYCJI, dotyczącego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej. Na liście
rankingowej umieszczono projekt pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kolonowskie”, dzięki czemu nasza gmina otrzyma około
600 tys. zł dotacji i 1,1 miliona zł bardzo korzystnie oprocentowanej pożyczki na termomodernizację budynków szkół podstawowych w Fosowskiem i w Staniszczach Małych, remizy OSP w
Kolonowskiem oraz urzędu gminy.
Z pozytywnego rozstrzygnięcia bardzo zadowolony jest burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston, który o wsparcie z NFOŚiGW zabiegał już od dłuższego czasu: „ Dotacja obejmuje 30%
wydatków, pożyczka - 60%, a gmina musi zabezpieczyć 10%, które tak naprawdę już wydała
wcześniej. Z warszawskich funduszy zostaną pokryte m.in. wydatki na rozpoczęty remont szkoły
Fosowskiem, a prace przy pozostałych trzech obiektach zostaną przeprowadzone w 2013 roku.
Również w przyszłym roku przystąpimy do termomodernizacji budynku przy stadionie Unii Kolonowskie, na który mamy już zapewnienie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” - mówi Norbert Koston.

PODZIELIŁ SIĘ
IRYSEM
Robert Piątek z leśniczówki Jaźwin jest wielkim miłośnikiem
pięknych ogrodów i uznanym w
kraju i za granicą hodowcą irysów. W ostatnich miesiącach
wspólnie z innymi właścicielami
upraw tych roślin zaopatrzył w
sadzonki poletka przy kościele w
Staniszczach Wielkich i zameczku w Kątach oraz - za namową
Pawła Szymaniuka z TVR 24 przekazał irysy Pałacowi w Nieborowie.
Na początku września, w efekcie
zorganizowanej przez Robert
Piątka akcji „Podziel się irysem”,
800 roślin ze Staniszcz Wielkich
przekazano Fundacji MIMO
WSZYSTKO Anny Dymnej. Podopieczni fundacji obsadzili irysami swój ośrodek, a pozostałe
kłącza przekazali Fundacji im.
Brata Alberta. Więcej o kwiatach
Pana Robeta w Internecie - na
stronie www.irysek.com.
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NASI JUBILACI
14 września 91. urodziny
obchodziła Gertruda Koik
ze Spóroka. Pani Gertruda
wychowała czterech synów,
doczekała się 9 wnuków i 9
prawnuków. Prowadzi bardzo aktywny tryb życia; dużo
czyta, chodzi na spacery, a
niedawno odbyła podróż do Niemiec.
16 września 93. urodziny
obchodziła Franciszka Milde
ze Staniszcz Wielkich. Pani
Franciszka pracowała jako
sprzątaczka w szkołach w
Fosowskiem, a następnie w
Kolonowskiem. Wychowała
dwoje dzieci, doczekała się 4
wnuków i 3 prawnuków.
16 września 65. rocznicę ślubu obchodzili
Marta i Józef Sośniccy ze Staniszcz Małych.
Jubilaci wychowali dwie córki i syna, doczekali się też 6 wnucząt oraz 3 prawnucząt.
Pani Marta pracowała we własnym gospodar-

stwie rolnym, a Pan
Józef był kolejarzem i
zajmował się hodowlą
pszczół.
25 września 90. rocznicę urodzin obchodziła
Jadwiga Bereziuk z Kolonowskiego. Pani Jadwiga wychowała siedmioro dzieci, doczekała się 18 wnuków i 13 prawnuków. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, a w wieku
45 lat została wdową i sama
wychowywała dzieci. Obecnie jest pod bardzo dobrą opieką córki, syna i
synowej.
6 października Złote
Gody obchodzili Eryka i
Henryk Pytlik ze Staniszcz Wielkich. Jubilaci
wychowali jednego syna
i córkę, doczekali się
dwóch wnuczek. Pani Eryka przez 35 lat pracowała jako sprzedawca w GS Kolonowskie,
natomiast Pan Herbert jako maszynista był
długoletnim pracownikiem PKP.

NAGRALI PŁYTĘ STRZELECKIE ŚWIĘTO CHLEBA
We wrześniu chór „Colnovica” z Kolonowskiego wydał swoją
pierwszą płytę, zawierającą materiał zarejestrowany 7 czerwca
br. w kościele pod wezwaniem Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich. Płyta zawiera kilkanaście minut muzyki, na
którą składają się
kompozycje Mikołaja
Gomółki, Wacława z
Szamotuł, Charlesa
Gounod, Stanisława
Moniuszki, Franza
Xavera Engelharta i
tradycyjna
pieśń
negro
spirituals,
„Deep River”.
Chór
„Colnovica”
działa już od pięciu
lat, a od trzech lat
funkcjonuje w formie Stowarzyszenia
Chóralnego „Colnovica”, które jest organizacją pożytku publicznego. Od samego początku kieruje nim Iwona Cierpich.
Debiutancką płytę chór nagrał w składzie: Dorota Jędrzejewska, Anna Leja, Dorota Leja, Zuzanna Mańczyk, Szymon Marzok, Karolina Pawlik, Maria Poloczek, Katarzyna Spałek, Sonia
Szydłowska (soprany), Gabriela Firlej, Krystyna Mańczyk, Aleksandra Morawiec, Judyta Poloczek, Małgorzata Poloczek, Weronika Spałek, Anna Szymik (alty), Grzegorz Hajduk, Jerzy Kaufmann, Michał Sawczuk, Adam Wacławczyk, Joachim Wacławczyk (tenory), Mariusz Cierpich, Artur Feliks, Franciszek Poloczek i Rajnold Ziaja (basy).
Zainteresowani nabyciem płyty lub zapisaniem się do chóru
powinni zadzwonić na numer: +48 77 4631807.

Sołectwo Spórok reprezentowało Gminę Kolonowskie na powiatowym żniwnioku, który odbył się 30 września w Strzelcach
Opolskich. Na zdjęciu: przemarsz korowodu dożynkowego.

FESTIWAL WE WROCŁAWIU
Dokończenie ze Strony 1
kę „Sierra Madre”! – wspomina wiceburmistrz Kolonowskiego.
Przy okazji festiwalu zorganizowano wiele wystaw, poświęconych niemieckiej kulturze, ze szczególnie widocznymi akcentami, związanymi ze Śląskiem, a znajdujące się nieopodal Hali
Stulecia drzewa opatulono w kolorowe wełniane bieżniki. Klika
z nich udziergały Urszula Wałaszek, Rosilda Pawlik i Adelajda
Budnik z Kolonowskiego. Zadowolona z wyjazdu do Wrocławia jest Krystyna Deja, która zachęciła do udziału w festiwalu
sporą grupkę mieszkańców Spóroka. – „Bardzo nam się tam
podobało, ale niektóre występy były za krótkie” – stwierdziła.
Konrada Wacławczyka można w soboty od 15.00 do 16.00 posłuchać na antenie „Radia Plus”, gdzie prowadzi audycję „Nasz
Śląsk”. Z kolei zespół „Kotyś & Daria” w listopadzie zagra m.in.
w Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu koncerty, promujące najnowszą płytę, poświęconą poezji Georga Hauptstocka.
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Komandosi na HALI

Pasowanie na przedszkolaka w Fosowskiem

AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kolonowskiem, w okresie od 1 maja do 30
września 2012, zrealizował projekt pod nazwą: „AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA
CIEBIE", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
PO Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja
integracji społecznej, działanie 7.1: Rozwój i
upowszechnianie aktywnej
integracji.
Wsparciem w ramach
projektu objętych zostało 6 kobiet z terenu
gminy Kolonowskie.
Były to osoby bezrobotne lub nieaktywne
zawodowo.
W ramach wsparcia
projektowego uczestnicy projektu zostali
objęci następującymi formami wsparcia: grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe
oraz poradnictwo psychologiczne, szkolenie
w zakresie wizażu, kreowania wizerunku własnego, zasad wizażu i stylizacji oraz etykiety
na co dzień oraz w miejscu pracy, kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, kurs obsługi
komputera i Internetu z programem Subiekt,
kurs masażu klasycznego i relaksacyjnego,
kurs kosmetyki kolorowej i pielęgnacyjnej.
Poprzez udział w projekcie uczestnicy zostali
wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego poruszania się po rynku pracy i osiągnięcia celu związanego ze
zdobyciem i utrzymaniem zatrudnienia min.
poprzez zbudowanie poczucia własnej wartości i poprawy samooceny, zmianę podejścia
do własnego wyglądu oraz zmianę świadomości w zakresie znaczenia kreowania wizerunku i umiejętności autoprezentacji. Ponadto
beneficjenci zostali przygotowani do wykonywania zawodu sprzedawcy z umiejętnością
obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych,
nabyli umiejętności samodzielnej pracy z

komputerem w środowisku Windows i programami wchodzącymi w skład pakietu Microsoft Office, wraz z umiejętnością wykorzystania funkcji Internetu, obsługi poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych,
usług elektronicznych, wyszukiwania informacji oraz obsługi programu SUBIEKT, służącego prowadzeniu i ewidencji sprzedaży, wykorzystywanego
w
placówkach handlowych.
Uczestnicy projektu
zostali również wyposażeni w umiejętność
wykonywania masażu
klasycznego i relaksacyjnego oraz w umiejętność samodzielnego
i profesjonalnego wykonywania makijażu
oraz podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, w oparciu o wiedzę z zakresu
wizażu i kosmetologii. Umiejętność ta umożliwi im podjęcie pracy w drogeriach, perfumeriach oraz sklepach perfumeryjnych.
27 września 2012 odbyła się konferencja podsumowująca projekt z udziałem burmistrza
Kolonowskiego, Norberta Kostona, przewodniczącego Rady Miejskiej w Kolonowskiem,
Franciszka Klimasa, beneficjentów projektu
oraz pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, którzy zajmowali się realizacją projektu. Podczas
konferencji omówione zostały wszystkie działania w ramach projektu, następnie Burmistrz
Kolonowskiego wręczył uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu. Uczestniczki projektu wykazywały zadowolenie z udziału w projekcie i podkreślały przydatność
udzielonego wsparcia w znalezieniu się na
obecnym rynku pracy.

W SKRÓCIE
 W dniach 22 - 23 września odbył się na hali sportowej w Kolonowskiem V Międzynarodowy
Turniej Piłki Ręcznej Juniorów
Młodszych „Sławomir Szmal zaprasza”. Zawody wygrali zawodnicy Miedzi Legnica, a ich pozasportową atrakcją był pokaz brygady antyterrorystycznej.
 Oddział Zakładowy PTTK przy
Hucie "Andrzej w Zawadzkiem
organizuje konkurs fotograficzny
"Jesienne wyprawy rowerowe
szlakami Doliny Małej Panwi".
Zdjęcia należy nadesłać do 16
grudnia, a szczegółowy regulamin
konkursu znajduje się w PTTK i
na stronie www.kolonowskie.pl.
 TSKN na Śląsku Opolskim organizuje 25 listopada w Krapkowicach Konkurs Piosenki Niemieckiej "Super Star 2012" dla młodzieży. Aby się do niego zakwalifikować, należy do 9 listopada wysłać
kartę zgłoszenia i dwie zarejestrowane piosenki we własnym wykonaniu. Szczegółowe informacje we
wszystkich kołach DFK.
 Zapraszamy na kolejne szkolenie w ramach bezpłatnego kursu
pierwszej pomocy w niedzielę, 14
października, o 16.00 w salce DFK
przy boisku Unii Kolonowskie.
Burmistrz Kolonowskiego
ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie
w użytkowanie wieczyste na
okres 99 lat działek:
Nr 1335/5, o powierzchni
1,3554 ha, położonej w rejonie
ulicy Zakładowej w Kolonowskiem za cenę wywoławczą
brutto: 183.639,-zł,
Nr 1690, o powierzchni
0,4298 ha, położonej w rejonie
ulic Bzów i Różanej w Kolonowskiem, za cenę wywoławczą brutto: 212.175,-zł.
Przetarg odbędzie się 5 listopada 2012 roku o godz. 1000 w
Urzędzie Miasta i Gminy w
Kolonowskiem. Mogą w nim
wziąć udział osoby fizyczne lub
prawne, które wpłacą wymagane wadium na konto Urzędu
Miasta i Gminy do 29 października 2012 r. Bliższe informacje na temat przetargu - w
UMiG, pokój nr 6a,
tel. 77 4611 120, wewn. 24.

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks Czerwionki 39

47—110 Kolonowskie

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

WAŻNE TELEFONY
UMiG: 77 4611 140

SPONSORZY DOŻYNEK GMINNYCH

DOŻYNKI GMINNE 2012

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.

„A&R” S. C. Anita Czok, Roksana Czok; „IRYSEK”
Robert Piątek; Agroturystyka "Dzika Chata";
Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Kolonowskie;
Centrum Mody "E&W" Edyta Bryłka; F.H.
Pełka, Krzysztof Pełka; F.H.U. "Skib-Drew",
Mateusz Skiba; F.H.U. „Axel”, Damian Leja;
Firma "Mot-Art", Małgorzata Mateja; Gabinet
weterynaryjny „AWET”, Piotr Sowa; Kawiarnia
„IMPRESJA”, Karolina Romańczuk; KGK Kolonowskie; Kiosk Wielobranżowy Grażyna Pańczyk; Kręgielnia "Pod Lasem"; Kwiaciarnia
"Aster", Maria Styra; Kwiaty, Owoce, Warzywa,
Grażyna Hornik; MJ Studio Jezierny, Marzena
Jezierny; P.P.H.U. "Molto" Łukasz Chromiec;
P.P.H.U. Grzegorz Grabowski; Piekarnia Beata i
Henryk Kisiel; Piękno Relaks Luksus, Jagoda
Zając-Trocha; Pizzeria "Crossroads", Andrzej
Hendrysiak; Pracownia Krawiecka, Katarzyna
Muc; P.U. „SARA-PACK”, Sandra Pluta; Restauracja "Markus"; Salon Fryzjerski A.K., Anita
Kampa; Salon Kosmetyczny "Dar Urody", Justyna Aszatemborska; Sklep „POLOMarket”, Sklep
„Świat prezentów”; Sklep Motoryzacyjny
"Roton", Magdalena Gołębicka; Sklep Wielobranżowy "Dorota", Dorota Majewska; Sklep
wielobranżowy „ARBI”; Sklep "Urwis"; Solarium "Słoneczny Raj"; Andrzej Wilczek, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
"SKOK"; Supermarket "Waldi", Jerzy Woźnica;
Usługi Fryzjerskie, Aneta Ziaja; Usługi Stolarskie
„KRISSTOL”, Krzysztof Niestrój; Usługi Zrywkarsko-Transportowe, Arkadiusz Richter; Warsztat
Samochodowy „Auto-Hornik”, Grzegorz Hornik;
Zakład Fryzjerski, Helena Mańka; ELTETEPOLSKA Sp. z o.o.; Packprofil, Sp. z o.o.; KOLB
Sp. z o.o.; Izostal S. A.; Mercur Sp. z o.o.; Portal
NASZA-WIARA; P.P.H.U. Kopgard, Sp. z o.o.;
Powszechny Zakład Ubezpieczeń.

PAZURKIEM KOTYSIA: POJEDYNEK NA STREFY
W trakcie ostatniej wizyty w
Opolu wicepremier Waldemar
Pawlak obwieścił, że nie ma
szans na powstanie oddzielnej
dla Opolszczyzny Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Przypomnijmy, że SSE to obszary
objęte ulgami podatkowymi, a
marszałek województwa, Józef
Sebesta, założył, że scalenie
pod regionalnym sztandarem
zarządzanych dzisiaj z Wałbrzycha, Gliwic i Starachowic
terenów inwestycyjnych, będzie najważniejszym atutem
Strefy …Demograficznej.

Kilka miesięcy temu marszałek Sebesta z PO zarzucił odpowiadającemu za sprawy
gospodarki wicepremierowi
Pawlakowi z koalicyjnego PSL,
że nie pomaga Opolszczyźnie
w pozyskaniu nowych inwestorów. Czyżby zatem dzisiaj
Pan Wicepremier chciał pokazać marszałkowi jego miejsce w szeregu?
Waldemar Pawlak stwierdził
jeszcze, że mająca powstać
pod Strzelcami Opolskimi
fabryka Mercedesa odjechała
nam sprzed nosa, bo tereny

inwestycyjne nie były dobrze
przygotowane. – W tym miejscu Pan Wicepremier trafia
kulą w płot. – Skauci firmy
Daimler AG przez półtorej
roku objeżdżali wzdłuż i
wszerz całą Polskę, wskazując
Ujazd jako najlepsze miejsce
do inwestycji w kraju nad
Wisłą. Jak to się stało, że polska oferta przegrała z węgierską? – o to należy już zapytać
urzędującego ministra gospodarki, Waldemara Pawlaka!
JÓZEF KOTYŚ

