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NA ZDROWIE
i NA SPORT
Burmistrz Kolonowskiego rozstrzygnął konkursy ofert na
realizację zadań publicznych w
zakresie ochrony i promocji
zdrowia w roku 2014. Na konkurs wpłynęła jedna oferta,
związana z realizacją zadania:
„Opieka domowa nad osobami
przewlekle i obłożnie chorymi,
niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opieka,
rehabilitacja lecznicza osób
chorych i niepełnosprawnych,
gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej, wypożyczanie sprzętu medycznego dla chorych w domu,
prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia, poradnictwa
medycznego oraz świadczenie
czynności medycznych”. Ofertę złożył Caritas Diecezji Opolskiej, a 110 tys. zł gminnej dotacji trafi do Stacji Opieki Caritas w Kolonowskiem.
Burmistrz przydzielił również
środki na działalność sportową
w naszej gminie. W tym roku
KS Unia Kolonowskie otrzyma
61 tys. zł, a LZS Staniszcze Wlk.
i Spórok - po 28,2 tys. zł.
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SZANSA NA NOWE INWESTYCJE

Packprofil, KOLB, Kopgard, ELTETE i Pamas to firmy, które od lat z powodzeniem
funkcjonują na terenie Kolonowskiego, a
konkretnie w rejonie ulic Kościuszki i Zakładowej. Wkrótce dołączy do nich, mająca swoją siedzibę w Staniszczach Małych,
spółka Mercur.
W ubiegłym roku Gmina Kolonowskie rozstrzygnęła dwa przetargi na zbycie prawa
do użytkowania wieczystego terenów, które w przeszłości należały do Zakładów
Drzewnych Przemysłu Węglowego w Katowicach (na zdjęciu). W pierwszym z nich
wzięła udział spółka Kopgard, która pozyskała 1,35 ha dodatkowej powierzchni, za
co uiściła jednorazową opłatę w wysokości 20.866,50 zł i co roku będzie wpłacać

dodatkowo na konto gminy 4.173,30 zł.
Nabyta działka pozwoli działającemu w
miejsce Nasycalni Drewna w Kolonowskie
zakładowi rozszerzyć działalność i zabezpiecza możliwość składowania drewna.
2,86 ha gruntu przejęła w użytkowanie
spółka Mercur. Dzięki tej transakcji kasa
gminy wzbogaciła się w 2013 roku
o 102.593,50 zł, a co roku będzie do niej
wpływać jeszcze 20.518,69 zł. Jednak nie
to jest najważniejsze. Jak mówi burmistrz
Kolonowskiego, Norbert Koston, staniszczańska firma już rozpoczęła prace projektowe, związane z budową nowego zakładu
przy ul. Zakładowej. Jest zatem nadzieja na
to, że w najbliższych latach powstaną tutaj
kolejne miejsca pracy!

ŚWIĄTECZNE PRACE NASZYCH DZIECI
Natalia Szymocha z PSP nr 1 w Kolonowskiem (na zdjęciu z prawej) została laureatem
konkursu na kartkę bożonarodzeniową, ogłoszonego przez Opolski Urząd Wojewódzki.
Zdaniem jury, wyłonienie laureatów było bardzo trudne, poziom prac był niezwykle
wysoki, a ilość otrzymanych kartek przerosła oczekiwania
organizatorów. Komisja konkursowa w każdej kategorii
wyłoniła po trzech równorzędnych laureatów oraz wyróżnionych. Ze względu na wyjątkowość wszystkich 2150
nadesłanych kartek świątecznych, znalazły one swojego
adresata. Część została przesłana do samorządowców i parlamentarzystów.
Z kolei PSP Staniszcze Małe - Spórok zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Radosnych Świąt Bożego
Narodzenia”, w którym wzięły udział placówki oświatowe z
gminy Kolonowskie. Wystawa nagrodzonych prac zostanie
zorganizowana w trakcie Gminnego Przeglądu Kolęd, który
odbędzie się 26 stycznia o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Staniszczach Wielkich. W trakcie przeglądu zostaną
również ogłoszone wyniki konkursu plastycznego.

SUKCES
COLNOVIKI
18 i 19 stycznia chór Colnovica wziął udział w jubileuszowym, XX Międzynarodowym
Festiwalu Kolęd i Pastorałek
im. Księdza Kazimierza
Szwarlika w Będzinie, zajmując zaszczytne 3. miejsce w
kategorii chórów mieszanych.
Colnovica wzięła udział w
imprezie już po raz drugi,
promując naszą gminę.
- O tym, że mamy wystąpić na
uroczystej gali w niedzielę,
dowiedzieliśmy się w sobotę
wieczorem – mówi Iwona
Cierpich, założycielka i dyrygent chóru. - Jednak do samego końca, czyli do godz. 16.00
19 stycznia, nie wiedzieliśmy,
że nam się powiodło!
Nagroda w międzynarodowym, największym tego typu
w Polsce konkursie, to efekt
ciężkiej pracy ludzi, którzy
swój wolny czas i pieniądze
poświęcają swojej największej pasji - muzyce.
Sukces jest tym większy, że w
jury zasiadają przedstawiciele
największych uczelni muzycznych w Polsce.
- Dla nas to najlepsza szkoła i
weryfikacja umiejętności –
stwierdza Iwona Cierpich. –
Oceniają nas profesjonaliści,
dlatego ta nagroda tak bardzo
nas cieszy.
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ŻYCIE i TWÓRCZOŚĆ HAUPTSTOCKA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu przygotowuje wydanie jedynej książki,
którą napisał piewca lasów nad Małą Panwią, Georg Hauptstock. „Peter Schrat. Zapisy myśliwskie nad Małą Panwią” ukaże się zarówno w polskiej, jak i w oryginalnej, niemieckiej wersji językowej (reprint) już w najbliższych miesiącach.
Georg Hauptstock, poeta urodzony 26 mia. Z tą organizacją związany jest aż do
stycznia 1901 roku w Zawidowie na Dol- roku 1933, kiedy to Związek zawiesza swonym Śląsku, związał swoje życie z ziemią ją działalność. Podkreślić należy, że Hauptopolską, w Staniszczach Małych, po licz- stock cały czas pisze, drukiem ukazują się
nych peregrynacjach, odnalazł swój dom. A jego miniatury prozatorskie Nad Myśliną
podróżował Georg od najmłodszych lat, co (1936), Plac drzewny (1936) oraz Krajobraz
łączyło się z pracą jego ojca Josepha Haupt- w przedwiośniu (1936). Większość utwostocka, który był urzędnikiem celnym. Ro- rów opublikowana zostaje dopiero w roku
dzina przenosić się musiała kilkakrotnie – 1938.
do Katowic w 1904, następnie już na Śląsk W 1928 roku Georg żeni się z Hildegard
Opolski - do Trzebini, Nysy i ostatecznie, w Stobrawe (…). Przez kilka lat rodzina
1912 roku, do Głuchołaz. Edukację Georg mieszka w Bytomiu, dopiero w 1937 roku
rozpoczyna w Nysie, kontynuuje ją w Głu- Hauptstockowie przeprowadzają się do
chołazach, gdzie w latach 1915-1921 Staniszcz Małych. W Staniszczach przychouczęszcza do seminarium nauczycielskiego. dzi na świat troje z pięciorga dzieci Georga
Po zakończeniu nauki (…) zatrudnia się w – Gabriele, Rulinde i Michael. Georga ciągłuchołaskiej fabryce przemysłu drzewne- gnęło do tej wsi na Małą Panwią już wczego Nischego. Pierwsze utwory Georga po- śniej, przyjeżdżał z Bytomia i zatrzymywał
chodzą z czasów szkolnych, te, opublikowa- się w wynajmowanym pokoju u rodziny
ne w śląskich gazetach, ukazywały się nie- Kolloch. Gdy przeprowadza się do Staniszcz
jednokrotnie pod pseudonimem „Peter na stałe, podejmuje pracę jako nauczyciel w
Schrat”. Wspomnieć należy o jednym z miejscowej szkole (…). Kiedy powstaje topierwszych utworów Georga, który zauwa- warzystwo literackie – „Koło Staniszcz Mażony został przypadkiem przez Willibalda łych”, które tworzyli artyści, publicyści i
Koehlera. Nie byłoby w całym wydarzeniu poeci - Haupstock zostaje jego członkiem.
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wiersz za- Spotkania towarzystwa odbywają się niepisany był na ścianie drewnianego domku jednokrotnie u niego w domu. Powszechnie
sądzi się, iż Koło było poprzednikiem
myśliwskiego Hauptstocków.
„Kręgu Wangen”, organizacji założonej już
W roku 1923 Georg przenosi się do Opola, po wojnie przez Egona Rakette, której dziagdzie podejmuje pracę przy komisarzu Rze- łalność obecnie związana jest z przyznawaszy do spraw szkód popowstaniowych. Nie niem Literackiej Nagrody Eichendorffa.
jest to jednak jego jedyne zajęcie – Georg
zostaje kierownikiem Okręgowego Związku Georg był zafascynowany przyrodą, co znaANNA SZATON Teatrów Ludowych Zabrza, Gliwic i Byto- lazło odzwierciedlenie w jego twórczości.
Haupstock był też zapalonym myśliwym, i,
co ciekawe, posiadał własną pasiekę. Z tego
zamiłowania do natury, długich spacerów i
25 grudnia 2013 roku 50. rocznicę ślubu obchodzili
ciszy rodzi się „Peter Schrat. Zapisy myśliwPaństwo Małgorzata i Alojzy Klyszcz ze Spóroka.
skie nad Małą Panwią”, książka wydana w
Jubilaci wychowali córkę i syna, doczekali się też
1942 przez wydawnictwo Schlesien-Verlag
trojga wnucząt. Pani Małgorzata pracowała zawodowe Wrocławiu. Tytuł jest znaczący, gdyż
wo przez 36 lat na PKP jako nastawniczy, natomiast
Peter Schrat to pseudonim, którym swoje
Pan Alojzy był zatrudniony w „Pionierze” w Strzelpierwsze utwory sygnował Hauptstock. (…)
cach Opolskich i w Hucie „Małapanew” w Ozimku. .
Spokojne życie przerywa II wojna światowa, Georg dostaje powołanie do wojska –
7 stycznia bieżącego roku swoje 90. urodziny obchodo 1940 roku służy w armii. Z jego przemydził Pan Józef Sośnicki ze Staniszcz Małych. Jubilat
śleń i doświadczeń powstaje „Mój dziennik
cieszy się dobrym
wojenny”, który niestety zaginął. (…)
zdrowiem, jest osoW 1941 roku Georg zostaje mianowany
bą pogodną, życzliwą, był długoletnim pracownikiem PKP. burmistrzem Staniszcz Małych, pełni jedJego zamiłowaniem było hodowanie nak tę funkcję stosunkowo krótko, poniepszczół. Poświęcił tej pasji około 40 lat. waż umiera w szpitalu św. Wojciecha w
Pan Józef Sośnicki ma troje dzieci, sześcio- Opolu 26 sierpnia 1944 roku. Został pochowany (...) w Głuchołazach-Zdroju.
ro wnuków i troje prawnuków.
Szacownym Jubilatom życzymy zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności! MAGDALENA MĄCZYŃSKA, WBP w Opolu

SERDECZNOŚCI DLA JUBILATÓW
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PODSUMOWANIE ROKU W PTTK
17 stycznia odbyło się w Zawadzkiem spotkanie podsumowujące działalność Oddziału Zakładowego
PTTK przy
H u c i e
„Andrzej ”.
Zawadczański oddział
liczy
386
c zł o n k ó w ,
zrzeszonych m.in.
w szkolnych kołach w gminie Kolonowskie. Kierowane od wielu lat przez Alfreda
Feliksa stowarzyszenie zorganizowało w
2013 roku 66 imprez, w których wzięło
udział dwa i pół tysiąca osób. Były to głównie rajdy kolarskie i piesze, spływy kajakowe, wycieczki górskie, festiwale piosenki

W SKRÓCIE
 Do 28 lutego można składać

w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kolonowskiem wnioski na
turystycznej oraz konkursy krajoznawcze.
usuwanie azbestu z prywatW trakcie spotkania wręczono nagrody
nych posesji. Szczegółowe inuczestnikom konkursów
formacje - tel. 77 4611 140,
fotograficznych. Pierwsze
wewnętrzny 24 lub 48.
miejsce w konkursie, dokumentującym imprezy  Na początku stycznia odbyły
turystyczne,
zdobyło się w Kolonowskiem półfinały
Szkolne Koło PTTK przy
mistrzostw województwa w
Gimnazjum Publicznym
mini piłce ręcznej dziewcząt
w Kolonowskiem. Z kolei (PSP nr 1) oraz w piłce ręcznej
w indywidualnym kon- chłopców (gimnazjum). Reprekursie, poświęconym dozentacje naszych szkół zajęły
kumentacji zabytków nad
w nich drugie miejsca.
Małą Panwią, drugie miejsce zajęła  Od 2010 roku działa w GmiAgnieszka Ziaja (kat. starszych), a trzecie - nie Kolonowskie system powiaAdam Jendruś (młodzież). Grand Prix kondamiania SMS. Po zgłoszeniu
kursu zdobył Józef Sznajder z Kielczy.
się do systemu można bezpłatNa zdjęciu: nagrodę z rąk prezesa Alfreda nie otrzymać komunikaty meFeliksa odbiera opiekunka SK PTTK przy
teorologiczne oraz informacje
PG w Kolonowskiem, Beata Jendruś).
na temat ważnych wydarzeń.
Aby się zgłosić do systemu,
należy wysłać pod numer
+48 664 070 799
poświęcić problematyce społecznej, główSMS
o
treści: zapisz 01.
nie w aspekcie korzystnych dla mieszkań Komenda PSP w Strzelcach
ców rozwiązań w ramach
Opolskich zwraca uwagę na
mającej powstać Specjalnej
konieczność sytuowania stoStrefy Demograficznej.
Na potrzebę wzmacniania gów z łatwopalnymi materiaładziałań, służących opol- mi w bezpiecznej odległości od
skiej rodzinie, zwrócił zabudowań, dróg, torów i trakuwagę
biskup Andrzej cji elektrycznej (co najmniej 30
Czaja. Jego zdaniem ważny metrów) i lasów (100 metrów)!
jest nie tylko czynnik eko Planowane terminy zebrań
nomiczny żyjących często
w OSP: 9 lutego - Staniszcze
w rozłące małżeństw, ale
Wielkie (14.00) i Staniszcze
też wychowanie młodzieży, której nie służy Małe (16.00), 16 lutego - Kolonieobecność rodziców.
nowskie (14.00), 22 lutego W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Nor- Fosowskie (15.00) oraz
bert Koston i dyrektor BiCeK, Józef Kotyś.
23 lutego - Spórok (16.00).

BISKUP CZAJA U SAMORZĄDOWCÓW
15 stycznia biskup opolski, Andrzej Czaja,
spotkał się z członkami Śląskiego Stowarzyszenia
Samorządow e g o .
W trakcie
posiedzenia, które
odbyło się
w Głębinowie
koło
Nysy, dyskutowano o
sprawach gospodarczych, ze szczególnym
uwzględnieniem odnawialnych źródeł
energii. Śląscy samorządowcy chcieliby w
najbliższym czasie jednak więcej uwagi

Ogłoszenie
7 lutego o godz. 16.00, w
siedzibie DFK SPÓROK, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy SMUDA
CONSULTING, poświęcone
problematyce rozliczania
podatków, związanych z
pracą za granicą.
W trakcie spotkania będą
udzielane porady prawne
w zakresie pracy za granicą
oraz spadków, darowizn i
mienia, z uwzględnieniem
osób posiadających podwójne obywatelstwo.

PAZURKIEM: NASZ KINDERGELD
Premier Wielkiej Brytanii
stwierdził, że należałoby
wstrzymać wypłacanie zasiłków dla dzieci pochodzących z Polski emigrantów.
Jego wypowiedź spotkała
się z ostrą reakcją polityków
znad Wisły. Jako pierwszy
swój słuszny sprzeciw wyraził minister spraw zagranicznych, a niedługo po tym
David Cameron musiał się
telefonicznie tłumaczyć Donaldowi Tuskowi oraz bliskiemu politycznie Jarosławowi Kaczyńskiemu. Hasło
do boju rzucili nawet polity-

cy PSL, którzy wezwali polski naród do omijania szerokim łukiem brytyjskiej sieci
handlowej TESCO.
Zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego,
dzieci pozostawione przez
rodziców w należących do
Unii Europejskiej krajach
pochodzenia, mają prawo
do korzystania z zasiłków,
obowiązujących w kraju, w
którym pracują rodzice.
Podstawowe świadczenie
rodzinne w Polsce wynosi
miesięcznie około 100 zł, a
w Wielkiej Brytanii 400 zł

na pierwszego i 300 zł na
każdego następnego potomka. W Niemczech kindergeld
na pierwsze i drugie dziecko
wynosi po 184 euro, na
trzecie 190, a na każde następne – 215!
Tak sobie naiwnie myślę, że
czołowi polscy politycy, zamiast wydzwaniać do brytyjskiego premiera i tworzyć specjalne strefy populistyczne, powinni nauczyć
się od innych, jak skuteczniej niż dotąd wspierać rodziny w naszym kraju.

JÓZEF KOTYŚ
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OPOWIEŚĆ WIGILIJNA W GIMNAZJUM
20 grudnia w Publicznym Gimnazjum
w Kolonowskiem, na posadzce głównego
korytarza, znajdującego się na pierwszym
piętrze - ładniej zwanym szkolna „aulą” wystawiony został spektakl teatralny. Owoc
ciężkiej pracy
kilkunastu
młodych, dobrze rokujących aktorów
w
różnym
wieku. Oczywiście, nad
wszystkim
czuwał nasz
mentor
–
Jerzy
Kauffman. W tym
roku wystaw i l i ś m y
„Opowieść
Wigilijną”
K.arola Dickensa, co prawda lekko zmodyfikowaną.
W rolę główną fenomenalnie wcieliła się
Sonia Szydłowska. Rola dość ciężka do zagrania, nie tylko ze względu na wiek i płeć,
ale też usposobienie Soni, która tak wspomina okres prób:
- Na początku myślałam, że to się w ogóle
nie uda, że ja tego nie zagram, no bo jednak
trochę trudno grać mężczyznę i to jeszcze
starego, ale z czasem coraz bardziej zaczęłam się wczuwać w rolę... W trakcie prób
zastanawiałam się, co jeszcze mogę zrobić,
żeby postać była jak najbardziej realna. - I wyszło jej to. Adaptacja, choć zachowała
główne wątki i przesłanie dzieła Dickensa,
posiadała kilku nowych bohaterów: Dziewczynkę z zapałkami (Tomasz Leja) i ubogiego Skrzypka (Paweł Leja). Posiadała także

kilku tradycyjnych bohaterów: Maryję
(autorka sprawozdania) i Józefa (Kuba Siefert). Opiekun, wraz z ekipą teatralną, przez
kilka miesięcy wkładali głosy, pot, siniaki i
całe serce w przedstawienie. Gdy już cierpliwość pana Jerzego była prawie wyczerpana, nadszedł dzień sądu. Puls sto
trzydzieści, drgawki i… przedstawienie
czas zacząć! Christmas time…
Retrospekcja, przestroga i po wszystkim!
Dzięki niezwykłym efektom dźwiękowym „na żywo”, pełnemu zaangażowaniu
aktorów i reżysera, udostępnionej kamerze, do końca dnia głównym tematem
rozmów były jasełka. Opinie sugerują, że
wszystko poszło zgodnie z planem. Oto
kilka z nich:
- Myślę, że przedstawienie się udało powiedziała Sonia Szydłowska.
- Jak zwykle pokazali klasę – uczeń,
widz.
- Pan Kauffman naprawdę się postarał,
aktorzy również. Naprawdę gratuluję! –
jeden z nauczycieli.
- Były chwile załamania, jak zawsze. Ale to
tylko nasza wina, pan Jurek zasłużył na pokojową Nagrodę Nobla. Z nami wytrzymać
przez trzy miesiące? Spokojnie przebrnięte?
Szacunek! Myśmy tylko odzwierciedlili wizję reżysera. Wszystkie gratulacje należą się
właśnie jemu – jeden z aktorów.
- Co roku było fajnie, ale w tym? Szacunek
dla wykonawców. Było świetnie! – widz.
Sądząc po reakcjach, inscenizacja się udała.
Co grzeczniejsi aktorzy mogli „postrzelać”
sobie folią bąbelkową (śnieg). Oczywiście
po pracy. Trud włożony w opowieść opłacił
się. Adaptacja „Opowieści wigilijnej” zmieniła nieco światopogląd części widowni. Cel
został osiągnięty.
KAROLINA RUDYK, klasa III a

ŚMIERDZĄCA SPRAWA
Mopy, podpaski higieniczne, opakowania plastikowe, bandaże i szmaty - to wszystko ludzie wrzucają do kanalizacji
sanitarnej. Efekt: niewydolne i niszczejące przepompownie, a w dalszej - znacznie wyższe koszty odprowadzania
ścieków. Nie wolno wrzucać do zlewów i ubikacji przedmiotów, których miejsce jest w kontenerach na odpady!

