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Colonnowska

Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

BUDŻET POD LUPĄ
16, 26 miliona zł wyniosą w 2016 roku wydatki gminy Kolonowskie. O tym, jak spożytkować pieniądze podatników, 15 grudnia dyskutowano na wspólnym posiedzeniu wszystkich
komisji rady miejskiej.
Najwięcej będzie nasz samorząd kosztować
utrzymanie oświaty - na wydatki w tym zakresie przeznaczono 6, 6 miliona zł. W miarę
pewna wydaje się być też realizacja następujących zadań inwestycyjnych: rozbudowa
przedszkola w Kolonowskiem (325 tys. zł),
przebudowa ul. Jana Pawła II w Fosowskiem
(150 tys. zł), odwodnienie terenu przy urzędzie gminy oraz modernizacja sali konferencyjnej (107 tys. zł). Burmistrz jest przygotowany na przebudowę dróg gminnych w Kolonowskiem (ul. Mickiewicza, Prusa, Konopnickiej, Kraszewskiego, Słowackiego i Krasińskiego - 920 tys. zł) oraz zakup wozu strażackiego
dla OSP Staniszcze Małe (350 tys. zł), jednak
wykonanie tych zadań jest zależne od pozyskania środków zewnętrznych.
Radni omówili propozycję przeniesienia
chodnika przy ul. Jana Pawła II w Fosowskiem
na drugą stronę drogi. Ponieważ opinie w tej
sprawie są podzielone, dyrekcja miejscowej
szkoły rozprowadzi wśród mieszkańców
osiedla w najbliższym czasie ankiety. Ostateczne zatwierdzenie budżetu nastąpi 29 grudnia
na sesji Rady Miejskiej w Kolonowskiem.

NIEZAWODNI KOLĘDNICY

PRZEKAZALI SOBIE ZNAK POKOJU

Podwójnym sukcesem zakończyły się tegoroczne eliminacje rejonowe do XXII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im.
Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Zarówno na scenie dobrodzieńskiego domu kultury, jak i w Łambinowicach, świetnie zaprezentowali się wykonawcy z terenu gminy Kolonowskie. Bezkonkurencyjni
okazali się, zarówno znany od lat chór Colnovica, jak i najmłodsze
dziecko gminnej sceny wokalnej, istniejący od nieco ponad miesiąca
zespół Cantabo. Obydwa, kierowane przez Iwonę Cierpich, zespoły
będą reprezentować Kolonowskie podczas finałowych koncertów
w Będzinie, które odbędą się od 14 do 17 stycznia przyszłego roku.
Colnovica po raz trzeci zakwalifikowała się do finału. W tym roku
zaprezentowała trzy kolędy: "Bóg się rodzi" w opracowaniu Piotra
Pałki, "Gaudete" oraz "Candlelight" Carol Johna Ruttera. Kompletnie
zauroczyła jury przygotowana spontanicznie przez Grzegorza Hajduka inscenizacja do ostatniego z utworów, z tytułowymi świecami i
grą światłem.
W eliminacjach do festiwalu, tym razem odbywających się w Łambinowicach, wzięło udział... troje członków chóru Colnovica. Anna i
Paweł Leja oraz Artur Feliks, wspierani przez Paulinę Bannert, koleżankę z liceum Ani, już jako kwartet Cantabo, wykonali na cztery
głosy utwory "Radujmy się, weselmy się", "Dlaczego dzisiaj wśród
nocy dnieje" oraz "Radujtiesia wsi ludije".

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym odbywają się w całej gminie spotkania
opłatkowe dla osób samotnych. Pierwsze z nich zorganizowano 13 grudnia
w Spóroku (na zdjęciu), a kolejne - 19 grudnia w Staniszczach Wielkich oraz 20
grudnia w Staniszczach Małych i w Kolonowskiem. Organizatorami wieczerzy
były Parafialne Zespoły Caritas, za wyjątkiem Spóroka, gdzie imprezę dla seniorów zorganizowała miejscowa rada sołecka, wraz z kołem gospodyń wiejskich.
Wigilijne stoły zostały nakryte dzięki wsparciu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem oraz lokalnych przedsiębiorców.
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DYSKUSJA O STRATEGII ROZWOJU GMINY

Przedstawiamy podsumowanie spotkań z mieszkańcami, poświęconym Strategii Rozwoju Gminy
Kolonowskie na lata 2016-2020. Ich uczestnicy otrzymali do wypełnienia ankiety z zadaniami, które
planuje zrealizować gmina w poszczególnych miejscowościach. Mieli również możliwość dopisania
 Starostwo strzeleckie przeka- do ankiet własnych propozycji istotnych z ich punktu widzenia przedsięwzięć.
zało do Sporoka materiał na budowę chodnika wzdłuz ul. Chrobrego. Trafiły tam m.in. krawęzniki i
kostka brukowa , dzięki czemu we
wsi powstało 236 metrow biezących chodnika wraz z odwodnieniem liniowym powierzchniowym.
Odbior zadania nastąpił 9 grudnia.

12 listopada, Fosowskie. - W trakcie zebrania, w
którym wzięło udział 11 osób, zwrócono uwagę
na konieczność aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy poprosili również o zmianę ustawienia nowo postawionych
tablic z nazwą osiedla na ul. Opolskiej oraz wyczyszczenie rowów, należących do Nadleśnictwa
 16 grudnia nastąpił odbior no- Zawadzkie.
wego przepustu drogowego
16 listopada, Kolonowskie. - W obecności 12
na ul. Opolskiej w Fosowskiem,
mieszkańców dyskutowano o postulacie zatrzypołozonego przy skrzyzowaniu
mywania się w Fosowskiem pociągów pośpieszz ul. Arki Bozka. Dzięki inwestycji, nych oraz o estetyce dworca kolejowego w Koloo ktorą zabiegali Jerzy Lackert
nowskiem. Poruszono również kwestię braku
z Fosowskiego oraz radny
szerokopasmowego Internetu w mieście oraz
sejmiku wojewodztwa, Jozef Kobraku stacji benzynowej. Mieszkańcy podnosili
tys, zmniejszy się ryzyko podtarównież kwestie jakości dróg (w tym - perspektypiania posesji wzdłuz ul. Opolwy modernizacji ul. Opolskiej).
skiej. Zadanie o wartosci 380 tys.
zł sfinansowano z budzetu woje18 listopada, Spórok. - W zebraniu uczestniczyło
wodztwa opolskiego.
12 osób, które pytały o możliwość dofinansowa 1 587 zł zebrał Zespoł
nia do odnawialnych źródeł energii oraz perspekParafialny Caritas w Kolonowtywę budowy sieci gazowej we wsi oraz wnioskoskiem w trakcie tegorocznego
wali oogólnodostępne miejsce dostępu do Interjarmarku bozonarodzeniowego.
netu.
Pieniądze uzyskane ze sprzedazy
ozdob, wykonanych przez osadzo- 25 listopada, Staniszcze Małe. - Obecni na zebraniu mieszkańcy wioski (28 osób) zwrócili uwagę
ne w więzieniu w Opolu, zostaną
przekazane na rehabilitację chore- na konieczność zakupu samochodu dla jednostki
go dziecka.
OSP, potrzebę zwiększenia dostępu dzieci do
 Ze zaktualizowanych na poprzedszkola oraz na bezpieczeństwo na skrzyżoczątku miesiąca danych Głownego waniach, szczególnie w rejonie ul. 1 Maja, OdroUrzędu Statystycznego wynika, ze dzenia, Kani i Cmentarnej.
najbogatszą gminą w 2014 roku
26 listopada, Staniszcze Wielkie. – W zebraniu
był Kleszczow (wojewodztwo
uczestniczyło 12 osób, a w trakcie dyskusji zwrółodzkie). Całkowite jej dochody
cono uwagę na konieczność systematycznego
wyniosły 48 680 zł per capita.
czyszczenia rowów oraz przepustów drogowych,
Szesnaste miejsce od konca na
potrzebę poprawy nawierzchni ul. Rzecznej i
2479 polskich gmin z dochodem
2 449, 48 zł zajęło Kolonowskie.
odcinka pomiędzy ul. Siewną a drogą do Jaźwina
oraz na jakość oświetlenia ulicznego. Istnieje
 Fundacja Rozwoju Śląska
w Opolu zaprasza do korzystania także potrzeba przeniesienia tablicy ogłoszeń
z Regionalnego Funduszu Pozycz- oraz rozwiązania problemu ograniczających wikowego. Informacje na
doczność przy budynku Stowarzyszenia Siedlisko
www.fundacja.opole.pl.
parkujących samochodów.

W trakcie konsultacji zapisów nowej strategii
rozwoju poruszono także problemy natury ogólnej. Zdaniem uczestników zebrania w Staniszczach Małych, więcej uwagi w pracy samorządu
należałoby poświęcić kształtowaniu wizerunku
gminy, która jest atrakcyjna dla młodych rodzin.
Należałoby się zastanowić nad stworzeniem perspektyw dla mieszkańców - tak, aby nie musieli
wyjeżdżać do dużych miast ani za granicę. Jednym z wyróżników naszej gminy i całego powiatu
strzeleckiego jest bardzo niski wskaźnik bezrobocia. Mamy firmy, które tworzą nowe miejsca pracy, ale nie wszystkie zapewniają godną płacę
swoim pracownikom. Ważne z punktu widzenia
pozyskania nowych mieszkańców jest też przygotowanie kompleksowej oferty w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
W wyniku konsultacji społecznych ustalono ranking najważniejszych zadań inwestycyjnych na
najbliższe lata. Czołówka rankingu wygląda następująco: 1. Przebudowa dróg gminnych w Kolonowskiem (w tym ul.: Mickiewicza, Prusa, Konopnickiej, Kraszewskiego, Słowackiego, Krasińskiego), 2. Rozbudowa budynku przedszkola w Kolonowskiem, 3. Przebudowa u. Jana Pawła II
w Fosowskiem, 4. Zagospodarowanie terenu przy
urzędzie gminy (odwodnienie i osłona śmietnikowa), 5. Przebudowa ul. Długiej w Staniszczach
Wielkich, 6. Remont sali konferencyjnej w urzędzie gminy, 7. Przebudowa ul. Szkolnej w Staniszczach Małych, 8. Przebudowa ul. Polnej w Fosowskiem, 9. Zakup samochodu dla OSP w Staniszczach Małych, 10. Przebudowa ul. Strażackiej
w Staniszczach Małych, 11. Remont budynku
MCKS w Kolonowskiem, 12. Przebudowa ul. Krótkiej w Kolonowskiem, 13. Przebudowa ul. 1 Maja
w Staniszczach Małych, 14. Przebudowa ul.
Dworcowej w Staniszczach Wielkich, 15. Budowa
remizy dla OSP Fosowskie, 16. Remont piwnicy i
zaplecza sali w budynku OSP Kolonowskie,
17. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul.
1 Maja 40 w Kolonowskiem.

Str. 3

Grudzień 2015

SERDECZNE WIECZORY ADWENTOWE

Społeczność gminy Kolonowskie niezwykle aktywnie przeżyła tegoroczny adwent. Kiermasze bożonarodzeniowe,
koncerty, spotkania ze Świętym Mikołajem i niezliczone spotkania opłatkowe połączyły nas w radości oczekiwania
na Święta Bożego Narodzenia. Zapraszamy do odwiedzin galerii Biblioteki i Centrum Kultury na profilu na Facebooku!

UWAGA NA PSY!
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
przypomina, aby właściciele psów
dbali o swoje czworonogi. Osoby,
będące właścicielami lub opiekunami
zwierząt domowych, są zobowiązane
do sprawowania należytej pieczy
nad tymi zwierzętami, w tym
w szczególności do niepozostawiania
bez nadzoru i zapewnienia ochrony
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla
innych ludzi. Ponadto, w przypadku
posiadania na terenie nieruchomości
zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy w miejscu widocznym, przed
wejściem na teren nieruchomości
umieścić tablicę informacyjną.
Właściciel psa zobowiązany jest również do dopilnowania, aby pies
wyprowadzany był na uwięzi oraz
do zabezpieczenia nieruchomości
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

JAK ZAŚPIEWALI!
Nasza młodzież przywiozła nagrody
z XIII Festiwalu Piosenki Turystycznej
OZ/PTTK w Zawadzkiem. W swoich
kategoriach wiekowych zwyciężyli:
chór CANTO z PG Kolonowskie oraz
Weronika Chudy z PSP Staniszcze Małe
- Spórok. Drugie miejsca zajęli: Natalia
Niedziela z PG Kolonowskie oraz chór
PSP Staniszcze Małe - Spórok.

Już od kilku lat Klub Seniora, przy współudziale koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, organizuje czwartkowe spotkania andrzejkowe.
19 listopada w restauracji "Markus" gościliśmy emerytów z naszej gminy, a także
z Zawadzkiego, Żędowic, Dobrodzienia i Gwoździan. Na parkiecie bawiło się
około stu osób. Oprócz wspólnych zabaw, konkursów, chóralnych śpiewów,
recytacji poezji, na uczestników czekała wyjątkowa niespodzianka. Stanowił ją
występ trzyosobowej grupy baletowej, która zaprezentowała przepiękny balet łabędzi taniec. Jego wykonawcy, Włodzimierz Głąbik, Alojzy Urbańczyk i Antoni
Piorun zostali nagrodzeni brawami na stojąco.
Słowa uznania należą się Helenie Krasuckiej, głównej organizatorce zabawy
Piłkarze Małejpanwi I Ozimek zwyciężyli w halowym turnieju mikołajkowym andrzejkowej oraz Marii Styrze, która bezinteresownie uszyła stroje dla występumłodzików, który odbył się 19 grudnia w Kolonowskiem. W zorganizowanej jących aktorów.
przez BiCeK imprezie, przy wsparciu Artura Czichosa, kolejne miejsca zajęły ekipy
Spotkania seniorów cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Następna
KS Krasiejów, Unii Kolonowskie oraz… Małejpanwi II Ozimek.
taka zabawa już w styczniu!

Urząd Miasta i Gminny w Kolonowskiem, wspólnie z Biblioteką i Centrum Kultury w Kolonowskiem, zorganizował konkurs plastyczny o tematyce bożonarodzeniowej. W dzisiejszym wydaniu „Colonnowskiej” publikujemy najciekawsze prace: „Zimowe widoki z mojej okolicy” (Samuel Grand, PSP Staniszcze Wielkie Kolonowskie 3) - 1. strona, „Zimowe widoki” (Mateusz Buhl, PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3) i „Święta Bożego Narodzenia” (Anna Macioł, PSP Staniszcze
Małe - Spórok) - 2. strona, „Betlejemska szopka” (Natalie Kampa, PSP Nr 1 w Kolonowskiem ) , „Magia świąt” (Alan Kałużny, PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie
3) oraz „Sarna na leśnej polanie” (Jagoda Szarek, PG w Kolonowskiem) - 3. strona. Wyróżnione prace zostały opublikowane w formie kartek świątecznych.

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks Czerwionki 39

47 - 110 Kolonowskie

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

SPIS TELEFONÓW

SPOKÓJ W KOMNATACH BOGA WÓD

UMiG: 77 4611 140

Z książki „Peter Schrat” Georga Hauptstocka. – Tłumaczenie: Johannes Krosny

Numery wewnętrzne:
Sekretariat: 22, Faks: 31
Rada Miejska: 27
Księgowość: 32, 35, Skarbnik:
23, Podatki – 33, Kasa – 34
Ewidencja ludności: 36
Działalność gosp.: 37
Budownictwo: 28, 38
Kadry – 25, USC: 26
Rolnictwo, środowisko,
mienie komunalne: 24
Drogi, gosp. komunalna: 30
Ochrona ppoż. i OC: 29
Biblioteka i Centrum Kultury:
77 4611 140, wewn. 50, 51
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
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Tego popołudnia rozmawiałem z moją rzeką. Jej wygląd przez głębinę, by dotrzeć do królestwa boga wód? Pod
napełniał mnie cichą melancholią, oczy zachwycały się jej
nową, zaczarowaną przez zimną biel okolicą. Również ty,
śpiewający latem towarzyszu, przeistaczasz się. Czyż nie
poznajesz po swoich mieszkańcach cóż oznacza służba
władcy zimna? Ciało jej zesztywniało, w jej członkach nie
krążą soki. Nieliczne ptaki gnieżdżące się w ogołoconych
nadbrzeżnych zaroślach wydają tylko jeden dźwięk: biada,
biada! Patrzę na szeroko rozlaną breję pokrytą stwardniałymi strupami, a na mnie spogląda sędziwe starcze oblicze!
Ale zmarszczki w swym zabawnym ruchu zdradzają, że ta
starość nie dąży ku śmierci. - Jestem tu od dawna, a mój
przodek jest tak wiekowy, że nie możesz go znać i był tak
wielki, jak cała twoja ojczyzna.

Groźny huk, przerywany rzadkimi jasnymi dźwiękami, wydobywa się z głębin. Nad spokojną, gładką jak lustro taflą
pieni się fala i załamuje na wystającym z wody pniaku. Moje
oko podąża za ta nieustającą przemianą, po kilku sekundach
ukazuje się mi takie samo oblicze stare i młode. Podczas gdy
rozmarzony przyglądam się tej grze, z przeciwległego brzegu dochodzi dźwięk harfy wydobywający się z zwisających
na podmytym brzegu soplach.

Patrzcie! W czerwonym blasku zachodzącego słońca te
skrzące się, lodowe kolumny podtrzymują stromy brzeg.
Tuż nad wodą widać przedziwne wejście do jaskini. Nie, to
nie pieczara, to wejście do pałacu. Jest widoczne tylko przez
kilka chwil, gdy oświetla je słońce i tylko szczęśliwy człowiek
może je ujrzeć, a tym szczęśliwcem jestem ja! A gdy rozlegnie się dźwięk harfy, będzie to zaproszenie do wejścia,
czuję to. Czyż nie słyszałem grającej harfy? O, to było już
zapewne dawno temu. Nasłuchuję w ciszy, czy nie zabrzmi
jeszcze raz struna. Wokół huczy, trzaska i pęka, ale harfa nie
rozbrzmiewa ponownie. Minuty nadchodzą i znikają, przemijają tak szybko, jak furkot dzikich kaczek nade mną.
Trwożliwie spoglądam na słońce; czerwona kula rozpaliła
wierzchołki drzew, płoną aż do nieskończoności. A jedwabna wstęga ciągnie się aż do mojego, stojącego na szklanych
kolumnach, rzecznego pałacu. Stoję przed nim jako jedyny
szczęśliwy i czekam cierpliwie, z utęsknieniem - na znak.
Gdy tak czekam, świat wokół mnie zmienia się. To zapewne
jest jeszcze hałas i łoskot rzeki
zamieniającej się powoli w lód.
Ale nic już nie słyszę, gdyż czekam tylko na jeden jedyny
dźwięk i to oczekiwanie przemienia wszystko w grobową ciszę.
Czemuż byłem tak niezdecydowany? Pewnie już jest za późno!
Czyż można liczyć na to, że ten
wielki, pochodzący z prastarego
rodu dwa razy wezwie małego,
zwykłego śmiertelnika?

Już ani chwili nie będę zwlekał,
gdy zostanę wezwany. Wejście
jest wprawdzie małe, ale w tym
miejscu woda jest głęboka. Czyż
także Lilofee nie musiała przejść

każdym źródłem znajduje się tamten piękny świat, z którego woła dojrzała jabłoń: potrząśnij mną! A piec jest pełen
świeżego chleba. Chcę przekroczyć ten próg. Oświetlone
magicznym światłem kolumny będą stać po obu stronach.
Za nimi siedzi zapewne kilka obrzydliwych ropuch strażniczek. Tak, tak to będzie - ale gdy spojrzy się na nie z miłością,
zobaczy się ich wspaniałą szatę ozdobioną pięknymi kolorowymi cętkami. Dalej będzie wielka, czarna brama, zimny
podmuch zamieni mnie w bryłę lodu; ale jeśli zamknie się
oczy i to przetrwa, wówczas wszystko zostanie pokonane.

Święty spokój panuje w komnatach boga wód. U jego stóp
pląsają nimfy, ukochana czesze jego długą, zieloną brodę.
Każe jej odejść, by być ze mną sam na sam, by mnie spytać,
czy my, ludzie jeszcze go znamy. Odpowiem szczerze: nie!
Powiem tak, gdyż my, współcześni, nie lubimy już marzyć i
śnić. Nie wiem jak zakończy się ta rozmowa, może odeśle
mnie z powrotem na ten świat, abym o nim opowiadał,
gdyż smuci go, iż został zapomniany, iż minął czas, gdy każda
gęsiareczka na brzegu rzeki śpiewała o nim. Aby to potwierdzić, zawoła rusałki, by zagrały na trzcinowym flecie te pieśni. To będzie najbardziej podniosła chwila mego ryzykownego przedsięwzięcia. Słuchając ich poczuję tęsknotę za
czynem, tęsknotę dotychczas mi nieznaną. Czemu się wahasz? zapyta. Chcę leżeć u jego stóp i opowiadać: słyszałem
moich ziomków piszących wiersze, teraz znam ten dźwięk,
który przemienia ich twardą mowę w język duszy. Poetów
lekko pobrużdżona cierpieniem i zmęczeniem twarz poety
rozpromieni się radością, wypowiedzą własne słowa, należące tylko do nich, tak jak Twój jest wieczny szum Twych
wód i Twych drzew. - Już za późno! - Wokół zapanowała
niesamowita, przerażająca cisza. Sypiący śniegiem wschodni
wiatr uspokoił rzekę, drzwi pałacu zostały zamknięte.

Ponad lasami pożegnalny płomień słońca zmierzającego ku
innym ludom. Przejmujący chłód przenika me odzienie
i sięga serca. Pora wracać do domu! Od czasu do czasu
słychać dochodzący skądś tępy huk; mija mnie i znika
w ciszy wczesnego wieczoru. Szum sosnowych lasów wita
pierwsze gwiazdy. Powrócić do domu! Zawsze chcemy
powracać do domu, a naprawdę tylko raz w nim jesteśmy.

