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DWIE KSIĄŻKI, DWA ŚWIATY 
ANNA GERMAN 
 

Zachwyceni Anną German 

Rosjanie zainwestowali 

spore pieniądze w produk-

cję serialu, poświęconego 

karierze  obdarzonej 

anielskim głosem piosen-

karki. I chociaż filmem nie 

była początkowo zaintere-

sowana żadna polska sta-

cja telewizyjna, ostatecz-

nie przykuł on do ekranów 

znaczącą ilość widzów. 
 

Twórcy serialu potrafili 

oddać historię gwiazdy, 

która wyrosła w wyjątkowo 

mrocznych czasach. Rosja-

nie zawstydzili przy okazji 

Polaków, przypominając 

nam, że najtrudniej zostać 

zauważonym we własnym 

kraju. Rozejrzyjmy się za-

tem, bo może i w okolicach 

Kolonowskiego żyją ludzie, 

którzy mogą nas zachwycić 

swoją sztuką? 

Zaledwie pół roku po wydaniu książki księdza Piotra Bekierza, poświęconej jego piel-
grzymce do Camino, doczekaliśmy się kolejnego wydawnictwa z Kolonowskiego. Jego 
autorem jest Jerzy Kaufmann, nauczyciel gimnazjum, który przygotował zbiór opo-
wiadań pt.: „Kwiaty na hasioku”.  W trakcie wieczoru autorskiego, który odbył się 19 
kwietnia, Autor za-
prezentował, osa-
dzoną w śląskich 
realiach Gliwic i Ko-
lonowskiego, książkę 
mówiąc, że lubi ob-
serwować ludzi, któ-
rzy nie zapalą w ży-
ciu żadnej gwiazdy, 
ale ich życie ma wiel-
ką wartość i sens. 
 

Zupełnie inny, fantastyczny świat, ukazuje książka Roberta Piątka, leśniczego i ho-
dowcy irysów z leśniczówki „Jaźwin” w Staniszczach Wielkich. Stanowiąca pierwszy 
tom trylogii powieść „Ajrysy. Dwa światy”, ukaże się pod koniec maja i powinna swo-
im baśniowym klimatem oczarować nie tylko zwiedzających Arboretum Leśne. 
 

Poniżej zamieszczamy próbki literackich dokonań Jerzego Kaufmanna i Roberta Piąt-
ka, których książki będzie można wypożyczyć w gminnej bibliotece. 

KWIATY NA HASIOKU 
Oczy wszystkich czekały na nowe wątki. I wcześniej czy 
później jakiś temat się pojawiał – nadjeżdżał lub nadcho-

dził: „w modnym klajdzie... 
ożarty jak świnia... w aucie na 
raty... Jesus, zajś na tym sta-
rym kole... już prawie łysy...”, 
a nieraz i pierwszy raz na 
oczy widziany („czy aby nie 
z Zowadzkiego?”).  
Im bardziej słońce zbliżało się 
do nasypu kolejowego, two-
rzącego tu linię widnokręgu, 
tym więcej było wolnych 
miejsc na ławkach, i tym czę-
ściej za drzwiami mieszkań 
pobrzękiwały znów talerze i 

„tygliki”, i unosił się zapach jajecznicy, przypalonego mle-
ka, a czasem żuru. 
Na swojej ławce pozostawał tylko Wiktor. Jemu nigdzie 
nie było pilno. 
Gdy zbliżała się osiemnasta i mały człowieczek słyszał 
szmer otwierających się drzwi, uprzedzał  głos matki: 
– Już ida, już ida. Dyć wjam... A kup mi tyn zygarek. Taki 
jak Czupała moł...  

JERZY KAUFMANN 

AJRYSY. DWA ŚWIATY 
Przed nimi rozpościerał się odrażający widok. Olbrzymie 
białe Purchawy z licznymi wystającymi krostami. Te ro-

snące bliżej drzew były już po-
rozrywane. Nad nimi unosił się 
złowieszczy żółtawy dym. Sły-
chać było w różnych miejscach 
okropny dźwięk rozrywanej 
plechy. I całe mnóstwo mniej-
szych, dopiero co wyrastają-
cych. Widok, który w żaden 
sposób nie napawał optymi-
zmem małej dziewczynki – po-
myślał Hook. I aby dodać jej 
otuchy powiedział: 
– Tych małych nie trzeba się 
bać, nawet można po nich stą-

pać. Ale gdy zrobią się duże i wyrosną im te małe krosty, 
wtedy stają się śmiertelnie niebezpieczne. To swoiste za-
palniki, których niewielkie dotkniecie powoduje detona-
cję. 
   – To jak my teraz przejdziemy, panie Hooku? Okropnie 
się boję. Ja chyba nie dam rady. 
   – Tańcem. Tańcem ich pokonamy. Musisz tylko wykony-
wać te same kroki, co ja i trzymać ręce blisko siebie.  

ROBERT PIĄTEK 
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ŻYCZENIA DLA JUBILATÓW 
9 kwietnia 2013 swoje 93. urodziny 
obchodził Pan Józef Kruk z Kolonow-

skiego. II wojnę 
światową spędził w 
Chorwacji, a po niej 
trafił do niewoli na 
Uralu. Jubilat 7 lat 
przepracował w Fa-
bryce Tektury w 
Kolonowskiem, a 27 
lat - w hucie w 

Ozimku. Wychował troje dzieci, docze-
kał się 9 wnuków i 12 prawnuków. 
 

18 kwietnia Złote Gody obchodzili  Łu-
cja i Alfons Spałek ze Staniszcz Wiel-

kich. Jubilaci 
w y c h o w a l i 
dwóch synów i 
mają czworo 
wnuków. Pra-
cowali w Za-
kładzie Suchej 

Destylacji Drewna w Fosowskiem. Lu-
bią pracę w gospodarstwie domowym i 
wycieczki rowerowe. 
 

20 kwietnia 50. rocznicę ślubu obcho-
dzili Jadwiga i Jan Marzok ze Staniszcz 

Małych. Wy-
chowali dwoje 
dzieci i mają 
troje wnuków. 
Pani Jadwiga 
była ekspe-
dientką w GS 

Rozmierka i kucharką w PSS Opole, a 
Pan Jan, który pracował w strzeleckim 
„Pionierze” oraz w hucie w Ozimku, 
jest zapalonym kibicem piłki nożnej. 
 

27. kwietnia swoje 93. urodziny ob-
chodziła Pani Florentyna Adamczyk z 
Kolonowskiego. Pa-
ni Florentyna wy-
chowała jedną cór-
kę, doczekała się 
dwóch wnuków i 
prawnuka. W mło-
dości pracowała w 
PGR oraz jako pra-
cownik leśny. Do 
dziś bardzo lubi czytać książki i gazety. 
 

30 kwietnia 92. 
rocznicę urodzin 
obchodziła Pani 
Gertruda Koziołek z 
Kolonowskiego. Ju-
bilatka wychowała 
troje dzieci, docze-
kała się 9 wnuków i 
prawnuka. W mło-
dości pracowała jako pracownik biuro-
wy na kolei, później zajęła się prowa-
dzeniem gospodarstwa rolnego. 
 

5 maja swoje 91. urodziny świętowała 
Pani Jadwiga Wiśniewska z Kolonow-
skiego. Wychowała 
jedno dziecko. Pani 
Jadwiga w młodości 
prowadziła gospo-
darstwo rolne. W 
K o l o n o w s k i e m 
mieszka od 10 lat. 
Jest osobą pogodną i 
życzliwą. Obecnie 
znajduje się pod opieką syna i synowej. 
 

7 maja 93. rocznicę urodzin  obchodzi-
ła Pani Janina Skow-
ronek z Kolonow-
skiego. Solenizantka, 
mimo różnych pro-
blemów zdrowot-
nych, jest pogodną 
osobą, cieszy się z 
częstych odwiedzin 
znajomych i przyja-
ciół. Jest wdzięczna synowi i synowej 
za troskę i opiekę. Wychowała dwoje 
dzieci, ma też 2 wnuków i prawnuka.  

 

 

KONKURSY 
SZKOLNE 
 

ELIMINACJE GMINNE Po-
wiatowej Olimpiady Matematycz-

nej dla uczniów klas I – III szkół 

podstawowych 

KLASA I: 1. ANNA SPAŁEK 

(PSP Staniszcze Wielkie – Kolo-

nowskie 3) oraz JAKUB PIA-

SKOWSKI (PSP nr 1 w Kolo-

nowskiem), 2. MICHAŁ PILAR-

SKI, 3. MATEUSZ BONK (obaj 

Kolonowskie); 

KLASA II: 1. LAURA ZIAJA 

(Staniszcze Wielkie – Kolonow-

skie 3), 2. MARTYNA MANIE-

RA (Kolonowskie), 3. ADRIAN 

KOTYŚ (Staniszcze Małe – Spó-

rok); 

KLASA III: 1. GABRIEL 

ŚWIERCZOK (Kolonowskie) 

oraz JAKUB KIERMASZEK 

(Staniszcze Wielkie – Kolonow-
skie 3), 2. PAULINA NADOLNA 

(Staniszcze Małe – Spórok) oraz 

MAŁGORZATA KRUK  

(Kolonowskie), 3. WIKTORIA 

ZIAJA  (Staniszcze Wielkie – 

Kolonowskie 3). 
 
 

KONKURS ORTOGRAFICZNY 

Kwalifikacje do finału powiato-

wego uzyskali: MARCEL 

ŚWIERCZOK, FABIAN PALUS 

i SZYMON SPAŁEK ( wszyscy 

PSP nr 1 w Kolonowskiem) oraz 

JULIA PIOTROWSKA i ANNA 

LEJA (Publiczne Gimnazjum w 

Kolonowskiem). 
 

TURNIEJ O PUCHAR TYM-

BARKU w piłce nożnej I - III: 

PSP Staniszcze Małe - Spórok - 

PSP nr 1 w Kolonowskiem 2:3. 

Bramki: MARCEL KURCZYK - 

dwie oraz MATEUSZ KRUPA, 

ŁUKASZ TYMICH i KACPER 

SMYK. 
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DO FOSOWSKICH NIE JEDZIEMY 
Rada Miejska w Kolonowskiem na 
ostatniej sesji przyjęła sprawozdania, 
dotyczące zasobów opieki społecznej, 
współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi, a także z działalności LGD 
„Kraina Dinozaurów”. Wyraziła rów-
nież protest przeciwko zamiarowi wy-
łączenia z eksploatacji linii kolejowej 
Fosowskie – Zawadzkie oraz zgodziła 
się z burmistrzem, aby nie obciążać 
mieszkańców opłatą adiacencką. 
 

W trakcie sesji, która odbyła się 6 ma-
ja, szefowa MGOPS w Kolonowskiem, 
Irena Ochman, poinformowała o sytu-
acji materialnej swoich podopiecz-
nych. – Liczba bezrobotnych w 2012 
roku wyniosła 172, co stanowi  wzrost 
o 13 osób w porównaniu do roku po-
przedniego. W ślad za tym wzrosła też 
liczba korzystających z pomocy spo-
łecznej, do których zaliczają się rodzi-
ny, dotknięte ubóstwem (96), osoby 
niepełnosprawne (50), przewlekle 
chore (35) oraz bezradne życiowo 
(32). Z dożywiania w szkołach korzy-
sta 41 dzieci z najbiedniejszych rodzin, 
a 26 osób korzysta z usług opiekuń-
czych. Znaczące obciążenie dla budże-
tu gminy stanowi zabezpieczenie 
miejsc w domach opieki społecznej, z 
których korzysta 12 osób. Koszt mie-
sięcznego pobytu w tych domach 
wzrósł 1904 zł w 2009 roku do 2776 
zł w roku ubiegłym. 
 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dino-
zaurów” zrzesza instytucje samorzą-
dowe, stowarzyszenia i osoby fizyczne 
z gmin: Turawa, Zębowice, Chrząsto-
wice, Dobrodzień, Ozimek, Zawadzkie i 
Kolonowskie. Mająca swoją siedzibę w 

Spóroku organizacja pośredniczy w 
pozyskiwaniu środków finansowych z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na przedsięwzięcia inwestycyjne 
samorządów lokalnych oraz wsparcie 
dla przedsiębiorców. Zdaniem Anny 
Golec, prezesa LGD, gmina Kolonow-
skie jest najbardziej skuteczna w pozy-
skiwaniu dotacji unijnych, z których w 
ostatnim okresie zmodernizowano 
szatnię LZS w Staniszczach Wielkich, 
zbudowano boisko do piłki siatkowej 
w Spóroku i urządzono siłownię ze-
wnętrzną w Staniszczach Małych. W 
najbliższym czasie zostanie oddany do 
użytku nowy kompleks urządzeń spor-
towych w Kolonowskiem, sala widowi-
skowa w budynku OSP w tej samej 
miejscowości, a także zostanie zakoń-
czony remont kapliczki w Spóroku. 
Gmina Kolonowskie uzyskała poprzez 
LGD już 1 137 tys. zł, a burmistrz Nor-
bert Koston zapowiada składanie ko-
lejnych aplikacji do PROW. 
 

Sporo uwagi radnych zajęły sprawy 
związane z PKP. – Mimo prasowej za-
powiedzi wycofania się przez spółkę 
Polskie Linie Kolejowe z zamknięcia 
linii kolejowej na odcinku Fosowskie – 
Zawadzkie, została przyjęta uchwała, 
wyrażająca protest w tej sprawie.  W 
czasie sesji nie zabrakło również wąt-
ków humorystycznych. – Radni wy-
tknęli kolejarzom, odpowiedzialnym 
za organizację objazdów na naszym 
terenie, nieznajomość odmiany lokal-
nych nazw. Objazd do Fosowskich 
pewnie wymyślił ktoś z  Częstochowy 
– skwitowała wiceprzewodnicząca 
Rady, Jolanta Mrocheń. 

KIERMASZE KSIĄŻEK 
Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem zaprasza do udziału w 
kiermaszach książek, które odbędą się w poszczególnych miejscowo-
ściach Gminy Kolonowskie. W ich trakcie zostaną zaprezentowane  
najnowsze pozycje, które są dostępne w bibliotece, w tym – wydawnic-
twa lokalnych autorów: ks. Piotra Bekierza, Jerzego Kaufmanna, Ge-
rarda Mańczyka oraz Roberta Piątka.  
 

Pierwszy kiermasz odbył się 12 maja w Kolonowskiem, a kolejne zo-
staną zorganizowane w Spóroku (19 maja, 9.30), w Staniszczach Ma-
łych (19 maja, 10.30) oraz w Staniszczach Wielkich (26 maja, 10.00). 
Kiermasze będą usytuowane przy miejscowych kościołach parafial-
nych. Osoby, które przy okazji kiermaszu chciałyby się zapisać do bi-
blioteki, powinny zabrać ze sobą dowody osobiste! 

W SKRÓCIE  
 

 

 Minął pierwszy miesiąc funk-

cjonowania Biblioteki i Cen-

trum Kultury w Kolonowskiem.  

Zainteresowanych działalnością 

BiCeK-u zapraszamy do korzy-

stania z Facebooka. Ci, którzy 

polubią BiCeK, będą na bieżąco 

informowani o ciekawych im-

prezach oraz o działalności Lu-

dzi Kultury z naszej gminy! 
 
 

     

 12 kwietnia odbyło się w Za-

wadzkiem zebranie sprawoz-

dawczo-wyborcze Oddziału 

Zakładowego PTTK przy Hucie 

„Andrzej”. Przewodniczącym 

na kolejne cztery lata wybrano 

Alfreda Feliksa z Fosowskiego.   
 
 
  

 Rafał Pocześniok będzie 

przez kolejne pięć lat dyrekto-

rem gimnazjum w Kolonow-

skiem. 19 kwietnia wygrał kon-

kurs na to stanowisko. 
 
  
 

    

 Nie ma widoków na szybką 

naprawę wałów przeciwpowo-

dziowych w Fosowskiem.  W 

budżecie województwa brakuje 

pieniędzy na  przygotowanie 

dokumentacji... 
 

 

 

 

 Wyniki Konkursu Przyrodni-

czego (korekta błędu z poprzed-

niego numeru „Colonnowskiej): 

1. Jakub Spałek (PSP Staniszcze 

Wielkie-Kolonowskie 3), 2. 

Michał Koj (PSP Staniszcze 

Małe - Spórok), 3. Paulina Pie-

ter (PSP Staniszcze Wielkie-

Kolonowskie 3), 4. Martyna 

Kabut (PSP Staniszcze Małe - 

Spórok), Jakub Pośpiech, Pauli-

na Breguła, 5. Paweł Drzymała, 

6. Mateusz Koźlik (wszyscy 

PSP Staniszcze Wielkie-

Kolonowskie 3).     
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Zdaniem specjalistów od 
energetyki, za około dwa-
dzieścia lat nastąpi 
śmierć technologiczna 
dzisiejszej Elektrowni 
"Opole". Budowa nowych 
bloków energetycznych, z 
której niedawno zrezy-
gnowano, miała zatem 
przynieść nie tylko skok 
technologiczny, ale 
przede wszystkim zapew-
nić świetlaną przyszłość 
istotnego z punktu wi-
dzenia całego regionu 
przedsiębiorstwa. 
 
 

W trakcie ostatniej sesji 
sejmiku województwa 

opolskiego radni wszyst-
kich opcji politycznych 
byli wyjątkowo zgodni co 
do tego, że rezygnacja z 
przygotowywanej przez 
ostatnie kilka lat inwesty-
cji to nie tylko uderzenie 
w przemysł energetyczny 
oraz górnictwo węgla ka-
miennego, ale przede 
wszystkim w potencjał 
rozwojowy województwa 
opolskiego. 
 
 

Powstanie elektrowni na 
początku lat dziewięć-
dziesiątych było ważnym 
impulsem dla rozwoju 
aglomeracji opolskiej, a 

na terenie gminy Do-
brzeń Wielki powstało 
wiele dobrze prosperują-
cych firm. Czy podjęta 
przy akceptacji Ministra 
Skarbu dzisiejsza decyzja 
Polskiej Grupy Energe-
tycznej stanowi przysło-
wiowy gwóźdź do trum-
ny gospodarki regionu? – 
Jeśli tak, to marszałek 
Sebesta powinien  przy-
śpieszyć prace nad pro-
gramem Specjalnej Strefy 
…Ewakuacji!  No bo jak 
się zajmować demografią, 
kiedy pracy brak?! 

 
 
 

 JÓZEF KOTYŚ 


