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Colonnowska
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

FOSOWSKIE - TO BRZMI DUMNIE!
Ponad dwustu mieszkańców podpisało się pod
wnioskiem o utworzenie
dzielnicy Fosowskie.
Nazwa osady, obejmującej
ulice: Arki Bożka, Cmentarną, Dworcową, Dzierżonia,
Jana Pawła II, Lipową, Myśliniecką, Piastowską, Polną,
Rzeczną oraz część Opolskiej
i Ks. Czerwionki, formalnie
zniknęła wraz ze statusem samodzielnego osiedla w 1973 roku, kiedy nadano Kolonowskiemu prawa miejskie. Jednakże dla mieszkańców Fosowskie nigdy nie straciło
odrębności, której wyznacznikami pozostała stacja PKP, szkoła i, sięgająca 1790 roku, historia. Pomysł powołania dzielnicy zrodził się 21 marca, w trakcie zebrania
osiedlowego. Burmistrz Norbert Koston oświadczył wtedy, że nie widzi przeciwwskazań wobec inicjatywy, warunkując ją jedynie zgodą zainteresowanych mieszkańców. W odpowiedzi 12 maja złożono w urzędzie gminy pismo, w którym napisano: „Utworzenie ww. dzielnicy ma podstawy w historii i tradycji lokalnej, w języku
mówionym i pisanym, organizacji kościelnej oraz w istnieniu węzła kolejowego”.
Sprawą zajmie się na swoich najbliższych posiedzeniach Rada Miejska w Kolonowskiem. Warto zaznaczyć, że fakt powołania dzielnicy nie spowoduje żadnych zbędnych kosztów - nie zmienią się dane adresowe mieszkańców i firm ani numeracja
domów - nawet na ulicach Opolskiej i Ks. Czerwionki. Mieszkańcy Fosowskiego będą
mogli za to powołać radę dzielnicy, która będzie formalnie reprezentować ich interesy wobec władz gminy, składać wnioski do budżetu na dofinansowanie lokalnych
przedsięwzięć i - przede wszystkim - czuć się gospodarzem na swoim terenie!

Wybierz Europę 25 maja
we wszystkich lokalach wyborczych w gminie
od godz. 7.00 do godz. 21.00

IRYS FESTIWAL
Od 25 maja do 3 czerwca w Leśniczówce „Jaźwin” w Staniszczach Wielkich odbędzie się impreza pod nazwą: „Irys Festiwal
2014”. Każdego dnia, od 9.00 do
18.00, będzie można zwiedzić
leśne arboretum i zachwycać się
niezliczonymi irysami, które
hoduje Robert Piątek.
W tym roku po raz pierwszy będzie można podziwiać nową odmianę irysa, pod intrygującą nazwą „Titanic”. W trakcie festiwalu Robert Piątek zaprezentuje
też drugi tom swojej trylogii fantasy pt.: „Ajrysy. Odwiedziny”.
Książka będzie rozprowadzana
z autografem autora.

SZYBKI INTERNET
W najbliższych miesiącach zapadnie decyzja w sprawie ewentualnego rozszerzenia zakresu
budowy linii światłowodowej
o Fosowskie i Kolonowskie. Realizująca ten projekt firma uzależnia ją jednak od liczby wstępnych deklaracji, które należy wypełnić w Internecie na stronie:
www.multiplay.pl. Już jesienią
będzie dostępny w Spóroku, Staniszczach Małych i Staniszczach
Wielkich transfer o wydajności
100 megabajtów na sekundę.
Jeśli deklaracji będzie za mało, to
inwestycja ominie teren miasta.

W STRONĘ SŁOŃCA: Już po raz piąty z rzędu Gmina Kolonowskie wzięła udział
w Międzynarodowych Targach Turystycznych „W stronę słońca”, które odbyły się
w Opolu w dniach od 16 do 18 maja. W trakcie imprezy zaprezentowano ofertę spływów kajakowych, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych, wizytówki lokalnych wytwórców produktów spożywczych i potencjał ścieżek rowerowych. Na targowej estradzie z dobrej strony pokazał się „Figielek”, a nasze stoisko otrzymało wyróżnienie za kooperację sektora publicznego i prywatnego na rzecz promocji turystyki.
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i jego poezja
TSKN na Śląsku Opolskim,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu oraz BiCeK
w Kolonowskiem zapraszają
na promocję książki „Peter
Schrat” Georga Hauptstocka
i koncert, który odbędzie się
27 maja o 18.30 w Świetlicy
Wiejskiej w Staniszczach Małych. Poniżej jeden z wierszy
Hauptstocka, w tłumaczeniu
Janusza Krosnego:
***
noce miłe
w moich cichych lasach
któż
oczy mając ciężkie
wilgotną tęsknotą
nie spocznie w łagodności
waszych kobiecych ramion
nasz niemy język
to miłość
nasze gesty
są ciszą trwającego snu
marzenia
w moich cichych lasach
jesteście moim życiem
w te dni
płyniecie nade mną jak wiersze
białymi obłokami czułości
światłem księżyca
drżeniem gwiazd
nocy ciemna
mowo mojej tęsknoty
skarbnico najpiękniejszych
snów
bogini pragnienia
tajnio sił szlachetnych
żywocie wieczny
śpiewam ci milczeniem
kantatę radości
ja
myśliwy z fletem
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DUŻY RUCH W PRZEDSZKOLACH
Na sesji Rady Miejskiej w Kolonowskiem, która odbyła się 19 maja, zaakceptowano propozycję utworzenia
w Spóroku punktu opieki nad dziećmi
przedszkolnymi.
Propozycję
złożył, po
konsultacjach z dyrektorem
PSP
Staniszcze
Małe - Spórok, Kariną
Wacławczyk, oraz
z rodzicami burmistrz Norbert Koston.
W efekcie zakończonego w kwietniu naboru do przedszkoli okazało się, że liczba
zgłoszonych dzieci wyraźnie przekracza
limit 25 miejsc, dostępnych w budynku staniszczańskiej szkoły. Do oddziału przedszkolnego zakwalifikowano 22 osoby, a
pozostały jeszcze 3 wolne miejsca, na które
jest 9 chętnych. Sytuacja zaniepokoiła rodziców, którzy poprosili o spotkanie z burmistrzem. Odbyło się ono 9 maja, a bezpośrednio po tym Norbert Koston dokonał
rozeznania w sprawie możliwości dostosowania budynku po byłej szkole w Spóroku
do przyjęcia najmłodszych już 1 września.
Jak się okazało, jest to możliwe, a spodzie-

wany koszt adaptacji pomieszczeń obecnej
świetlicy wiejskiej wyniesie 100 tys. zł.
- Zdecydowaliśmy się na ten wydatek, ponieważ liczba rodzących się dzieci w gminie
ostatnio wzrosła i należy się spodziewać, że
punkt w Spóroku będzie potrzebny przez
co najmniej kilka lat.
Taki wariant rozwoju
przewidywaliśmy już
dwanaście lat temu,
kiedy, ze względu na
niż demograficzny, likwidowaliśmy oddziały
przedszkolne - mówi
Norbert Koston. - Trzeba jednak dodać - kontynuuje - że nie byłoby problemu, gdyby rząd nie wycofał się z
zapowiadanej reformy, w efekcie której
wszystkie sześciolatki miały już parę lat
temu pójść do szkoły. Gdyby tak było,
miejsc w przedszkolach wystarczyłoby dla
wszystkich chętnych i nie musielibyśmy
korygować planu naszych wydatków.
Zdaniem Kariny Wacławczyk ministerialne
zasady przeprowadzania rekrutacji do
przedszkoli są zbyt skomplikowane i utrudniają optymalny wybór powołanej do tego
komisji. Dlatego ostatnie decyzje w sprawie
naboru do wszystkich oddziałów przedszkolnych zostaną podjęte w sierpniu.
Na zdjęciu: K. Wacławczyk i N. Koston

Z NAJSERDECZNIEJSZYMI ŻYCZENIAMI!
11 kwietnia złoty jubileusz małżeństwa
obchodzili Agnieszka i Walter Richter ze
Spóroka.
Małżonkowie
mają
cztery córki i
ośmioro
wnuków.
P a n i
Agnieszka
prowadziła gospodarstwo rolne, z kolei Pan
Walter pracował zawodowo w Hucie
„Andrzej” w Zawadzkiem.
18 kwietnia 50. rocznicę ślubu obchodzili
Krystyna i Józef Ochman z Kolonowskiego. Jubilaci
wychowali
dwoje dzieci
i doczekali
się czworga
wnuków.
Pan
Józef
pracował
w Hucie "Andrzej", a Pani Krystyna - w Nasycalni Drewna w Kolonowskiem.

16 maja Złote Gody świętowali Felicja i Jan
Borkowscy z Kolonowskiego, którzy wychowali troje dzieci i
doczekali się
trojga wnuków.
Obydwoje pracowali
zawodowo, a
Pan Jan najdłużej był zatrudniony na kolei.

NA ZDJĘCIU: Starostwo buduje chodnik
na ul. Ks. Czerwionki w Kolonowskiem.
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EUROPEJSKIE DNI PRZYJAŹNI
Z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej zorganizowano w Kolonowskiem 11 maja
„Europejskie
Dni
Przyjaźni”.
Pomimo nie najlepszej
pogody,
udało się z powodzeniem przeprowadzić imprezę, w
trakcie której nie
zabrakło ciekawych propozycji. Na scenie pojawił się m.in.
chór Colnovica, który, po wykonaniu hymnu Unii Europejskiej, zaprezentował standardy muzyki rozrywkowej. Po
nim wystąpił, przygotowujący się do jubileuszowego koncertu z okazji 15-lecia istnienia (20 czerwca o godz. 15.00 w sali
widowiskowo-sportowej), Zespół Tanecz-

KWIATY I WIERSZE
Na przełomie maja i czerwca odbywają się
liczne imprezy z okazji Dnia Matki i Dnia
Dziecka, najczęściej organizowane w placówkach oświatowych oraz w kołach DFK.

ny „Figielek”. Z niemieckim repertuarem
wystąpiła Zuzia Herud, o poprawę humoru
zadbał kabaret „Żubr”, a wielbiciele rocka mieli możliwość
wysłuchania recitalu Tomka
„Kalcza” Kalczyńskiego.
W hali targowej i jej okolicach przygotowano także
atrakcje dla najmłodszych – m.in.
zabawy sportowe
i zręcznościowe.
Dzieci miały też
możliwość przyozdobienia twarzy w ciekawe
malunki z motywami
roślinnymi.
Przy
okazji
„Europejskich Dni Przyjaźni” ożyła również zabytkowa chata, w której pieczono
chleb oraz częstowano polskimi i czeskimi
specjałami. W jednym z pomieszczeń mieściło się stoisko z materiałami promocyjnymi Unii Europejskiej, przekazanymi
przez Urząd Marszałkowski w Opolu.
Imprezę, w której uczestniczyły delegacje
partnerskich gmin Beilrode (Niemcy),
Chmelnica (Słowacja) i Bělotin (Czechy),
zakończyła zabawa z grupą „Voyager”.

W SKRÓCIE
 Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu wystąpił do Nadleśnictwa Opole o dokonanie podcinki
gałęzi zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze wojewódzkiej nr 463 - od skrzyżowania na Mnichus do Krasiejowa.
ZDW uzgodnił również z PKP,
że przy okazji modernizacji
przejazdu kolejowego na ul.
Opolskiej jeszcze w tym roku
zostanie wykonany brakujący
odcinek chodnika.
 Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do udziału w XIX Konkursie
Fotograficznym "Zabytkowa architektura wsi opolskiej - 2014".
Czas trwania konkursu: 13 kwietnia 2014 - 30 września 2014.
 Biblioteka i Centrum Kultury
w Kolonowskiem otrzymała 29
tys. zł dofinansowania
z WFOŚiGW w Opolu na organizację II Festiwalu Kultury Leśnej
„Drzewo Życia”, który odbędzie
się 24 sierpnia.
 W ramach festiwalu ogłoszono konkurs literacki na opowiadanie, nawiązujące do walorów
przyrodniczych Doliny Małej
Panwi. Szczegóły w Internecie.

RODZINA W OCZACH DZIECI
W trakcie Jarmarku Cysterskiego
w Jemielnicy, który odbył się 1 maja,
wręczono nagrody w konkursie plastycznym „Rodzina naturalnym śroTakie spotkanie odbyło się m.in. w Staniszczach Małych (na zdjęciu), a poniżej publikujemy wierszyk jednej z naszych mam:
Do biedronki przyszedł żuk
w okieneczko: „puk-puk-puk"
Tak to było w dawnych czasach,
gdy biegało się po lasach.
Dzisiaj żuczek postępowy
ma telefon odlotowy,
więc nie puka już w okienko,
bo komórkę ma pod ręką.
A biedronka, zamiast lecieć
hen do słonka,
to w playstation z kolegami
gra i dniami, i nocami.
Co tam rower, co tam skuter
jak jest tablet i komputer.
Tak to się zmieniły czasy
zamiast zwiedzać góry, lasy
to laptopa odpalamy
i na czacie rozmawiamy

dowiskiem człowieka”, zorganizowanego przez Bibliotekę i Centrum Kultury w Kolonowskiem.
Idea zorganizowania konkursu zrodziła się w trakcie noworocznego
spotkania Śląskiego Stowarzyszenia
Samorządowego z biskupem opolskim, Andrzejem Czają. Głównym
jego celem było nawiązanie do ogłoszonego na terenie trzech diecezji
Metropolii Górnośląskiej „Roku RoPostępowy żuczek, KAMILA BEDNAREK dziny”. Do inicjatywy przyłączył się

wójt Jemielnicy, Joachim Jelito, który
zaproponował zorganizowanie wystawy prac konkursowych w jemielnickim spichlerzu.
Zamierzeniem organizatorów
było zainspirowanie uczniów
szkół podstawowych do artystycznego wysiłku i propagowanie tradycyjnego modelu
rodziny, opartego na wychowaniu w duchu chrześcijańskim i poczuciu wielopokoleniowej wspólnoty, zakorzenionej w górnośląskiej tradycji.
Propozycja trafiła na podatny
grunt - na adres BiCeK-u
w Kolonowskiem nadesłano aż 518
interesujących prac z całej Diecezji
Opolskiej.
Zdaniem Bożeny Wanat, przewodniczącej jury konkursowego, autorzy
obrazów umiejętnie nawiązali do
zadanego tematu. Zwyciężczynią
konkursu, nad którym patronat honorowy objął biskup Czaja, została
Wiktoria Stranczik z Jaryszowa, a my
publikujemy pracę Michaeli Zemełki
z Łanów, która zajęła drugie miejsce.

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks Czerwionki 39
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ŚLADAMI DAWNEGO HUTNICTWA
10 maja odbyła się kolejna edycja zlotu
„Śladami Dawnego Hutnictwa”, zorganizowanego przez Odział Zakładowy PTTK przy
Hucie „Andrzej” w Zawadzkiem. W imprezie
wzięło udział około 350 osób, głównie
uczniów z gmin Kolonowskie, Zawadzkie i
Jemielnica. Organizatorzy przygotowali sze-

reg atrakcji: interesujące konkursy, jak również plakietkę i tradycyjną bułkę i kiełbasę
dla wszystkich, którzy, przeważnie na rowerach, dotarli na Regolowiec. W organizację imprezy włączyło się Nadleśnictwo Zawadzkie, które w tym dniu świętowało
jubileusz 90-lecia lasów państwowych.

NA LUDOWO i ZE SZLAGIERAMI

14 i 15 czerwca odbędzie się w Hali Targowej w Kolonowskiem przegląd zespołów ludowych i grup obrzędowych LGD „Kraina Dinozaurów”. W trakcie imprezy zaplanowano
również biesiadę, którą swoimi występami ubogacą dwa popularne duety: Dominika
i Janusz Żyłka oraz Duo Fenix - Dwa Fyniki. Program imprezy wkrótce na plakatach!

PAZURKIEM: PYTANIE O SZACUNEK
„Solidarność” opublikowała
czarną listę posłów, którzy
nie zagłosowali za przeprowadzeniem referendum w
sprawie obniżenia wieku
emerytalnego.
Zdaniem
działaczy tego związku zawodowego, politycy koalicji
rządowej, którzy niedawno
nakazali Polakom pracować
do 67. roku życia, nie uprzedzili o tym zamiarze w trakcie ostatniej kampanii wyborczej do parlamentu.
W polskiej polityce najbardziej brakuje szacunku. Nie
tylko wobec wyborców, ale

też wobec partnerów i oponentów. A ponieważ do tanga trzeba dwojga, to i naród
z przymrużeniem oka traktuje obfitujące w gruszki na
wierzbie obietnice.
Tymczasem partie programowo zapominają o swoich
zobowiązaniach, koncentrując się na walce, nawet ze
swoimi koalicjantami. Swego czasu udaną próbę pacyfikacji LPR i Samoobrony
przeprowadził premier Kaczyński, a na naszym podwórku próbował tego marszałek Sebesta, który jesz-

cze wiosną 2010 roku publicznie deklarował trwałość koalicji z Mniejszością
Niemiecką, po to, żeby ją
jesienią zerwać.
Wszystkie te gierki odwracają uwagę wyborców, którym nietrudno zapomnieć o
składanych im raz na cztery
lata obietnicach. Choćby o
spartaczonej reformie, która
już dawno temu miała zaprowadzić wszystkie sześciolatki do szkolnych ławek.
JÓZEF KOTYŚ

