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Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

NA LUDOWO W KOLONOWSKIEM

W dniach 14-15 czerwca odbył się w Kolonowskiem VI Przegląd Amatorskich
Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych „Na ludową nutę”. Organizatorem imprezy była LGD „Kraina Dinozaurów”, która co roku stara się prezentować dorobek
grup folklorystycznych z gmin Chrząstowice, Turawa, Ozimek, Zębowice, Dobrodzień, Kolonowskie i Zawadzkie. Zgromadzona licznie publiczność mogła oklaskiwać następujących wykonawców: „Heidi” z Ozimka, „Heimatglocken” i
„Sonnenkinder” z Kotorza Małego, „Jaźwinki” z Bierdzan, „Gryfne Dziołski” z Dębskiej Kuźni, „Grodziec”, „Wengener Echo” z Węgier, „Opolskie Dziołchy” z Antoniowa, „Młodzieżową Orkiestrę Dętą Gminy Chrząstowice”, „Dańcaniki” i „Danieckie
Śmatyrloki” z Dańca, „Kaktusik” ze Spóroka, „Figielek” ze Staniszcz Wielkich, „Teatr
Mimowolny” z Dobrodzienia, „Koło Teatralne” z Żędowic oraz „Śpiewające Dinozaury” z obszaru LGD. Współorganizatorem przeglądu była Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem, która zabezpieczyła go pod względem technicznym i sfinansowała występy zespołów „Duo Fenix - Dwa Fyniki” oraz Dominiki i Janusza Żyłki.

REKRUTACJA
Ogłoszono rekrutację uzupełniającą do przedszkoli, które
dysponują jeszcze wolnymi miejscami w roku szkolnym 2014/15.
Są to: PP Staniszcze Wielkie - 3 miejsca, oddział przedszkolny
w PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 - 1 miejsce, oddział przedszkolny w PSP Staniszcze Małe-Spórok - 3 miejsca.
Rodzice dzieci, które nie zostały
przyjęte do żadnego z wybranych
przedszkoli, mogą złożyć wniosek
o przyjęcie do przedszkola, które
posiada wolne miejsca. Zasady
przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej nawiązują do zasad
obowiązujących w rekrutacji podstawowej. Terminy składania
wniosków : PP Staniszcze Wielkie:
23.06 – 30.06.2014, oddział
przedszkolny w PSP Staniszcze
Wielkie-Kolonowskie 3: od
18.08.2014, oddział przedszkolny
w PSP Staniszcze Małe-Spórok:
nabór zakończono 13.06.
Dokładne informacje o rekrutacji
są dostępne w poszczególnych
jednostkach oświatowych oraz
w Internecie, na stronie:
www.bip.kolonowskie.pl.

POCIĄGI W BLOKACH STARTOWYCH

Pomimo wcześniejszych zapewnień, nie udało się 15 czerwca uruchomić linii Opole –
Fosowskie – Zawadzkie. Co prawda, zakończono już większość prac przy modernizacji infrastruktury kolejowej, ale pozostało jeszcze sporo niedoróbek - choćby przykryte deskami studzienki na stacji w Fosowskiem i niedokończony peron w Staniszczach
Małych. Zdziwienie budzi też brak sygnalizacji świetlnej na przejeździe przy ul. Sienkiewicza w Staniszczach Wielkich. O opóźnieniu oddania do użytku linii poinformowano pasażerów, korzystających z zastępczej komunikacji autobusowej, na dwa dni
przed startem nowego rozkładu jazdy. Publikujemy go na stronie 2.

Na zdjęciu: Koło PZEIiR w Kolonowskiem
zorganizowało
11 czerwca piknik na Przystani
„Amazonka” w Staniszczach
Wielkich z okazji Światowego
Dnia Praw Osób Starszych.
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ZA KUNY ODPOWIADA MARSZAŁEK

„Zawiadamiamy, iż na ulicy Kościelnej
w miejscowości Staniszcze Wielkie (…)
Do 30 czerwca można nadsyłać znajduje się opuszczony budynek, w któprace na II Konkurs Literacki
rym jest lęgowisko kun” - tak zaczyna się
„Dolina Małej Panwi”.
pismo, z prośbą o interwencję, złożone
Został on ogłoszony dla osób,
we wrześniu 2013 r. w Powiatowej Stacji
które ukończyły 13 lat i
Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelcach
nadeślą na adres Biblioteki i
Opolskich. Skarżący się mieszkańcy zwróciCentrum Kultury w Kolonowli w nim uwagę na szkody, które wyrządzaskiem jeden utwór prozatorski
ją zwierzęta, m.in. niszczące ocieplenie bu(np. opowiadanie lub esej), nawiązujący do walorów przyrod- dynków i przegryzające kable. Podkreślili
również, że właściciel posesji, mimo uponiczych naszej okolicy.
mnień sąsiadów i urzędu gminy, nie chce jej
Nadesłane prace powinny
uporządkować. Umywając ręce od rozwiązostać przygotowane
zania problemu sanepid wysłał miesiąc
w języku polskim, niemieckim
później pismo do Burmistrza Kolonowskielub w gwarze śląskiej,
go, nakazując mu rozpoznanie i załatwienie
a na laureatów czekają
sprawy, twierdząc że takie są jego uprawatrakcyjne nagrody w postaci
wartościowych aparatów foto- nienia, wynikające z ustawy o utrzymaniu
graficznych.
czystości i porządku w gminach.
Konkurs literacki jest jednym
- Przyznam, że się mocno zdziwiłem, czytaz działań w ramach drugiej
jąc tą korespondencję - mówi Norbert Koedycji Festiwalu Kultury Leśnej
ston. - Gmina nie ma uprawnień do wejścia
„Drzewo Życia”, którego finał
na czyjąś posesję i choć od lat staramy się
odbędzie się w Hali Targowej
walczyć z właścicielami najbardziej zaniew Kolonowskiem 24 sierpnia.
Na organizację festiwalu BiCeK dbanych nieruchomości, to niejednokrotnie
bywa to walka z wiatrakami. A ponieważ
pozyskał prawie 30 tys. zł
nie zgodziłem się z interpretacją Państwoz Wojewódzkiego Funduszu
wego Powiatowego Inspektora SanitarneOchrony Środowiska i Gospogo, zwróciłem się do Naczelnego Sądu Addarki Wodnej w Opolu.

KONKURS LITERACKI

ministracyjnego z wnioskiem o ustalenie,
kto odpowiada za rozwiązanie problemu.
Odpowiedź sądu wpłynęła do urzędu gminy 27 maja br. i zaskoczyła wszystkich zainteresowanych. W międzyczasie sanepid
wycofał się z poglądu, jakoby za zajęcie się
kunami odpowiadał samorząd gminny. Ten
pogląd został podzielony przez skład orzekający, który w uzasadnieniu wyroku pisze:
„Na podstawie delegacji ustawowej z art. 5
ustawy Prawo łowieckie, zwierzęta łowne
w stanie wolnym stanowią własność Skarbu Państwa. Na podstawie delegacji ustawowej z art. 5 ustawy Prawo łowieckie, Minister Środowiska wydał rozporządzenie z
11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy
gatunków zwierząt łownych. Na podstawie
tego rozporządzenia do zwierząt łownych
zaliczono kunę domową i kunę leśną. Zgodnie zaś z art. 7 ustawy Prawo łowieckie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa jako zadanie z zakresu
administracji rządowej.”
Burmistrz już przekazał pisma mieszkańców, którym doskwierają w różnych częściach gminy niesforne kuny, do urzędu
marszałkowskiego w Opolu. Ale czy marszałek rozwiąże problem, mając do dyspozycji dość ułomne w tym zakresie prawo?

Rozkład jazdy PKP Opole – Zawadzkie Rozkład jazdy PKP Zawadzkie – Opole
Podajemy godzinę odjazdu ze stacji Opole Gł. i przyjazdu do Staniszcz Małych, Fosowskiego, Kolonowskiego i Zawadzkiego
Op/06:36 SM/07:10 Fos/07:14 Kol/07:17 Zaw/07:24
Op/07:36 SM/08:11 Fos/08:15 Kol/08:18 Zaw/08:25
Op/09:38 SM/10:07 Fos/10:11 Kol/10:14 Zaw/10:22
Op/12:38 SM/13:07 Fos/13:12 Kol/13:15 Zaw/13:22
Op/14:36 SM/15:10 Fos/15:15 Kol/15:18 Zaw/15:25
Op/15:36 SM/16:11 Fos/16:15 Kol/16:18 Zaw/16:25
Op/16:33 SM/17:05 Fos/17:10 Kol/17:13 Zaw/17:20
Op/18:38 SM/19:07 Fos/19:11 Kol/19:15 Zaw/19:22
Op/20:38 SM/21:10 Fos/21:14 Kol/21:17 Zaw/21:24
Kolor czarny – pociągi kursują 7 dni w tygodniu
Kolor czerwony - pociągi kursują od poniedziałku do piątku

NA ZDJĘCIACH PONIŻEJ: Relacja z zawodów wędkarskich, zorganizowanych 1 czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przez koło PZW w Kolonowskiem.

Podajemy godzinę odjazdu ze stacji Zawadzkie i przyjazdu do Kolonowskiego, Fosowskiego, Staniszcz Małych i Opola Gł.
Zaw/05:36 Kol/05:42 Fos/05:45 SM/05:49 Op/06:21
Zaw/06:36 Kol/06:42 Fos/06:45 SM/06:49 Op/07:21
Zaw/07:36 Kol/07:42 Fos/07:45 SM/07:49 Op/08:22
Zaw/08:36 Kol/08:42 Fos/08:45 SM/08:49 Op/09:21
Zaw/11:36 Kol/11:42 Fos/11:47 SM/11:51 Op/12:21
Zaw/14:36 Kol/14:42 Fos/14:45 SM/14:49 Op/15:22
Zaw/15:36 Kol/15:42 Fos/15:45 SM/15:49 Op/16:21
Zaw/16:57 Kol/17:03 Fos/17:12 SM/17:16 Op/17:52
Zaw/19:38 Kol/19:44 Fos/19:47 SM/19:51 Op/20:21
Kolor czarny – pociągi kursują 7 dni w tygodniu
Kolor czerwony - pociągi kursują od poniedziałku do piątku
Niniejsza korekta rozkładu jazdy została wprowadzona na okres
od 15 czerwca do 1 września 2014 roku. Do momentu oddania do użytku remontowanej linii kolejowej Opole Gł. - Fosowskie obowiązuje
komunikacja zastępcza według oddzielnego rozkładu jazdy.
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O CHODNIKACH I FOTOWOLTAICE
Niewiele osób wzięło udział
w zebraniu, które odbyło się
11 czerwca w Kolonowskiem.
W trakcie spotkania, w którym wzięli udział burmistrz
Kolonowskiego, Norbert Koston, starosta strzelecki, Józef
Swaczyna oraz wiceprzewodniczący sejmiku, Józef Kotyś,
omówiono nurtujące mieszkańców sprawy. - M.in. dotyczące uciążliwości, spowodowanych brakiem odprowadzenia wody z niektórych
dróg po opadach deszczu, a także oczekiwanych inwestycji drogowych.
Uczestnicy zebrania chcieliby, aby przy ul.
1 Maja w Kolonowskiem jak najszybciej
zbudować chodniki, zapewniające bezpieczną drogę do szkoły. W odpowiedzi na
to starosta Swaczyna stwierdził, że chętnie
dopisze tą inwestycję do wieloletniego
planu, pod warunkiem jednak, że gmina
dołoży do niej pieniędzy ze swojego budżetu. Józef Kotyś poinformował o podjętej na ostatniej sesji sejmiku uchwale
w sprawie naprawy drogi nr 463 i budowy
chodnika w rejonie przejazdu kolejowego
na ul. Opolskiej. Nastąpi to jeszcze w br.

W najbliższych latach zostanie także zmodernizowana droga w kierunku na Zawadzkie. Pewna jest już inwestycja na odcinku od mostu na Bziniczce do ul. Pluderskiej, a o pozostałą część drogi trzeba będzie jeszcze powalczyć. - Inwestycje drogowe w województwie ruszą za rok.
Burmistrz Norbert Koston zaapelował
o zainteresowanie się ofertą zakładania
urządzeń fotowoltaicznych. Można do nich
uzyskać dofinansowanie w wysokości
40% kosztów kwalifikowanych oraz oprocentowaną w wysokości zaledwie 1% pożyczkę, którą można spłacać przez 15 lat,
uzyskując równocześnie oszczędności za
sprawą produkowanej na własny użytek
energii elektrycznej. Aby jednak gmina
Filip Koprek z Kolonowskiego zwycię- mogła w imieniu mieszkańców postarać
żył w wojewódzkim konkursie recyta- się o pieniądze, musi się znaleźć co najtorskim poezji niemieckiej „Jugend mniej pięćdziesięciu chętnych właścicieli
nieruchomości.
trägt Gedichte vor”.

WYGRAŁ KONKURS

W SKRÓCIE
 W Spóroku zostaną wyremontowane drogi dojazdowe do
gruntów rolnych. Koszt inwestycji wynosi ponad 205 tys. zł.
Na przebudowę dróg gmina
otrzymała dofinansowanie
w wysokości 120.750 zł ze środków budżetu Województwa
Opolskiego.
 11 czerwca na stadionie lekkoatletycznym MOSiR w Opolu
odbył się finał Wojewódzkich
Igrzysk LZS Szkół Wiejskich.
Świetnie zaprezentowała się
w nim Julia Muschkiet, uczennica klasy VI PSP Staniszczach
Małe-Spórok, zdobywając brązowy medal w rzucie piłeczką
palantową, osiągając wynik 43
metrów.
 Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich ogłasza
konkurs na dofinansowanie
ciekawych inicjatyw pod nazwą
“COOLtura – bliżej Ciebie”. Aplikacje mogą zgłaszać organizacje
pozarządowe, grupy nieformalne
oraz osoby indywidualne do 30
czerwca.
 Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich ogłasza
dwa konkursy - na hasło promujące powiat strzelecki oraz
konkurs fotograficzny “10 lat
powiatu strzeleckiego w Unii
Europejskiej”. Szczegóły na
www.kolonowskie.pl.

Ogłoszenie o przeprowadzonej zbiórce publicznej

Droga do finału imprezy, w której co roku
bierze udział kilka tysięcy dzieci i młodzieży, prowadziła przez eliminacje szkolne,
gminne i powiatowe (20 maja w Strzelcach
Opolskich). W samym finale, który odbył
się 5 czerwca w Prószkowie, Filip nie był
osamotniony, ponieważ wzięły w nim
udział również Hanna Piaskowska - obydwoje z PSP Nr 1 w Kolonowskiem oraz
Stefani Koprek z kolonowskiego gimnazjum. Jego spokojna recytacja przypadła
do gustu przewodniczącej jury, którą była
znana aktorka teatralna i filmowa, Marta
Klubowicz.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko”
przeprowadziło w 2014 roku dwie zbiórki publiczne. Pierwsza z nich odbyła
się w okresie Świąt Wielkanocnych i była prowadzona na terenie Powiatu
Strzeleckiego Decyzją Starosty Strzeleckiego Nr 1/2014. Środki finansowe,
zebrane w ramach tej akcji, stanowią kwotę 5683,67 zł.
W zbiórce uczestniczyła młodzież ze szkół: CKZiU w Strzelcach Opolskich - Weronika Golec, Anita Kotysz, Paulina Materla, Aneta Drewniok, Anna Jasińska, Adriana Gebauer, Maja Ordyniec, Aleksandra Kolbe, Sandra Mrożek oraz
Kamil Chlebowski; ZSP w Zawadzkiem - Marzena Rakowska, Luiza Pasieka,
Agnieszka Bartocha, Elwira Cieśla, Martyna Małek oraz Roksana Opas.
Wszystkim wymienionym powyżej młodym ludziom serdecznie dziękujemy!
W niedzielne popołudnie 11 maja 2014 roku, w trakcie imprezy pod nazwą
„Europejskie Dni Przyjaźni”, członkowie stowarzyszenia prowadzili drugą
zbiórkę do puszek kwestarskich oraz sprzedając ciasto i kawę (Decyzja Burmistrza Kolonowskiego z dnia 9 maja). Tym razem kulinarne wspaniałości
przygotowały dla nas Członkinie Stowarzyszenia Kobiet Żędowickich w Żędowicach oraz Panie Ewa Bronder, Danuta Hordes, Małgorzta Jeruszka, Ewa Lenart i Paulina Pęska, za co serdecznie dziękujemy. W ramach akcji zebraliśmy
1491,20 zł. Cieszy nas udana współpraca z okolicznymi organizacjami oraz
z osobami indywidualnym. Dzięki temu mamy nie tylko przekonanie, że nasze
działania są ważne i dostrzegane ale przede wszystkim możemy przeznaczyć
zebrane środki na tworzenie miejsc pracy dla naszych niepełnosprawnych
intelektualnie podopiecznych.

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks Czerwionki 39

SPIS TELEFONÓW
UMiG: 77 4611 140
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
Przedszkola:
Kolonowskie: 77 4611 455
Fosowskie: 77 4611 058
Staniszcze W.: 77 4611 260
Policja Komisariat w
Zawadzkiem: 77 46 16 477
Policja Posterunek w
Kolonowskiem: 77 46 11 007
Straż Pożarna Strzelce Op.:
77 4049 900
Pogotowie Ratunkowe: 999
Kolonowskie - Ośrodek
Zdrowia: 77 4611 160
Stacja Caritas: 77 4620 215
Poczta : 77 4622 490
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GROTESKOWO I PARANORMALNIE
W niedzielę 22 czerwca o godz. 18.00 odbędzie się w sali OSP w Kolonowskiem
przedstawienie przygotowane przez grupę teatralną ARS FICTIS. Spektakl „Wiktor i
Wiktoria” zawiera elementy horroru, melodramatu i kryminału.
Przygotowania do
Przedstawienie
premiery trwały od
„Wiktor i Wiktoria”
października ubieprzenosi widzów do
głego roku, kiedy to
niewielkiego miasta
przy BiCeK-u powoShire, w którym pod
łano sekcję teatralkoniec XIX wieku
ną,
prowadzoną
zaczęły się dziać
przez Jerzego Kaufdziwne rzeczy. Zomanna. Temu zwiąstały one tak opisazanemu zawodowo
ne
w
prasie:
z gimnazjum w Ko„Okoliczny cmentarz
lonowskiem wychozaczął nagle kipieć
wawcy udało się
życiem. Okazuje się
FOTO: MARIOLA KOTULA
skupić wokół siebie
również, że życie to
całkiem pokaźną grupę zainteresowanych było paradoksalnie... dość martwe. Świaddziałalnością artystyczną młodych ludzi. kowie tego zdarzenia nie mają wątpliwości W jej skład wchodzą dwie uczennice szkoły zmarli powstali z grobów...”
podstawowej, jeden gimnazjalista, licealiści i Grupa ARS FICTIS przez wiele miesięcy prajedna osoba dorosła - łącznie piętnaście osób, cowała nad przygotowaniem przedstawiektórych pasją jest teatr i potrzeba bycia razem. nia. Na pewno warto je zobaczyć!

PLUSZOWE WIERSZYKI
Do naszych szkół i przedszkoli zawitała mieszkająca w Staniszczach Małych
autorka wierszy dla dzieci,
Kamila Bednarek.
Jej pluszowa poezja oraz
zdjęcia ze spotkań autorskich znajdują się w Internecie na stronie:
www.pluszowewierszyki.
blogspot.com.

PAZURKIEM: DREPTANIE W MIEJSCU
Ostatnia sesja opolskiego
sejmiku została w znaczącej
części poświęcona przyszłości pałacu w Mosznej. Będący dzisiaj własnością województwa obiekt niegdyś
stanowił rezydencję śląskiego rodu Tiele-Wincklerów,
a jego wyjątkowa architektura mogłaby stanowić magnes,
przyciągający
na
Opolszczyznę
turystów
z całego świata.
Po drugiej wojnie światowej
w pałacu urządzono centrum terapii nerwic, które

niedawno przeprowadzono
do innego miejsca, a w ubiegłym roku powstała spółka,
która zarządza obiektem
wraz z przyległym parkiem.
Bez dopływu prywatnych
środków finansowych trudno sobie jednak wyobrazić,
że do Mosznej zaczną tłumnie napływać przysłowiowi
Japończycy ze swoimi nieodłącznymi aparatami fotograficznymi. A szkoda, bo widok pałacu z 99 wieżyczkami jest równie atrakcyjny
jak rozpoznawalnego na

całym
świecie
zamku
Neuschwanstein w Bawarii.
Mam wrażenie, że ciągle
w sprawie Mosznej tracimy
czas. Nikt nie pomyślał o
tym, aby do rozmów na temat stworzenia produktu
turystycznego z prawdziwego zdarzenia zaprosić choćby wójtów bezpośrednio
zainteresowanych
gmin.
Wystarczyłoby powtórzyć
działania, które przyniosły
sukces Krasiejowowi i Dolinie Małej Panwi…
JÓZEF KOTYŚ

