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Colonnowska
Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

FOSOWSKIE NA WIRAŻU
W swojej historii Fosowskie przeżywało czasy lepsze i gorsze. Osada, która
powstała w 1790 roku, rozwinęła się
dzięki hutnictwu nad Małą Panwią oraz
kolei, którą zbudowano na przełomie
XIX i XX wieku. Niestety, w czasach
powojennych zaniedbano osiedle PKP
wraz z jego infrastrukturą, co w najboleśniejszy sposób symbolizuje widok
sypiącej się wieży ciśnień. Na skutek
upadku hutnictwa w Ozimku i w Zawadzkiem przestał tętnić życiem dworzec kolejowy, a z powodu likwidacji
linii do Dobrodzienia, Strzelec Opolskich i Kędzierzyna-Koźle oraz ograniczenia przewozów do Tarnowskich Gór
podupadło znaczenie całego osiedla.
Upadek komunizmu, obok oczekiwanych swobód obywatelskich, także w
Fosowskiem przyniósł nowe problemy:
brak pracy i perspektyw, szczególnie
dotkliwy dla młodych ludzi; wzmożone
wyjazdy za granicę, a co za tym idzie - spadek liczby mieszkańców. Społeczeństwo się starzeje i sprawia wrażenie rozgoryczonego. - Tak jak, m.in.,
mieszkający przy ul. Dworcowej Teresa
Zgodzaj i Lothar Drysch, którzy nie

ne w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej. - Pan starosta nie pisze tylko,
kiedy te roboty zostaną wykonane…
Patrząc z boku na Fosowskie trudno
nie zauważyć, że jest miejscem, w którym ostatnio sporo się inwestuje. Przy
ul. Opolskiej od kilku lat dynamicznie
rozwija się firma Izostal, a gmina zmodernizowała szkołę i oddała do dyspozycji młodzieży nowe boisko. Z wielkim rozmachem przebudowywana jest
linia kolejowa z Opola do Częstochowy.
Miejmy zatem nadzieję, że kiedy w maju 2014 roku zaczną tutaj znowu zatrzymywać się pociągi, wraz z nimi do
Fosowskiego powróci także optymizm!

rozumieją, dlaczego tak długo musi
trwać rozwiązywanie przez zarządcę
drogi powiatowej prostego problemu
z żywopłotem. - Jak byłam młodsza, to
sama plewiłam zielsko i dbałam o żywopłot, teraz już zwyczajnie nie mam
na to sił - mówi Teresa Zgodzaj.
Mieszkańców, w rozwiązywaniu ich
codziennych problemów, wspiera
Gabriela Firlej. - Staram się, choćby
poprzez wysyłanie e-maili do konkretnych urzędów, monitorować, na jakim
etapie jest załatwianie ich spraw - mówi. - A w kwestii
żywopłotów otrzymaliśmy ostatnio
odpowiedź od starosty strzeleckiego, z której wynika, że całkowicie
zostaną one usunięte z ul. Arki
Bożka, a na ul.
Dworcowej zostaną nasadzone nowe w miejscach,
gdzie zostały najbardziej zniszczo- Więcej o działalności naszych seniorów na Stronie 2.

WESOŁE JEST ŻYCIE SENIORA

W SKRÓCIE
 27 września została podpisana umowa na modernizację
ul. Szkolnej w Kolonowskiem.
Wykonawcą została firma
LARIX z Lublińca. Koszt
zadania, które zostanie zrealizowane do końca listopada,
wyniesie 282 tys. złotych.
W związku z remontem, na tej
drodze mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów.
 10 października Burmistrz
Kolonowskiego podpisał w
Opolu umowę na dofinansowanie z PROW budowy ogólnodostępnego boiska w Staniszczach
Małych. Realizacja inwestycji
nastąpi w 2014 roku.
 Do końca października
mieszkańcy Staniszcz Wielkich,
zainteresowani podłączeniem
swoich posesji do sieci gazowej,
powinni złożyć w urzędzie
gminy deklaracje w tej sprawie.
W deklaracje można się zaopatrzyć u sołtysa.
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WESOŁE JEST ŻYCIE SENIORA

Coraz większą aktywnością wykazują się
organizacje społeczne, skupiające emerytów i rencistów z Gminy Kolonowskie.
10 października na dorocznym spotkaniu
w Restauracji „Markus” spotkali się mieszkający na naszym terenie członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Klub
Seniora” w Zawadzkiem. Prowadząca biesiadę Helena Krasucka zabroniła wszystkim jej osiemdziesięciu uczestnikom utyskiwania na troski dnia codziennego:
„Dzisiaj nie narzekamy! Kto nie narzeka,

dla tego pięknie świeci słoneczko!” - rzuciła na powitanie i porwała na parkiet
burmistrza Norberta Kostona. W trakcie
biesiady odbył się pokaz tańca, a do zabawy wszystkim zgromadzonym przygrywał zespół „Colonny”.
Wspomnany zespół „Colonny” ma wzięcie wśród naszych seniorów, bo kilka dni
wcześniej przygrywał stu trzydziestu
uczestnikom spotkania, zorganizowanego przez „Caritas” parafialny w Staniszczach Wielkich. Również w trakcie imprezy, która odbyła się w Gościńcu „Jaguś”,
parkiet szybko zapełnił się tańczącymi parami, a dla osób, które nie mogły przyjść jak powiedziała Lidia Kurda - przygotowano paczki.
Kierowane przez Krystynę Koziołek koło
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Kolonowskiem też nie zasypia gruszek w popiele. 17 października w
Kręgielni „Pod Lasem” zorganizowało Turniej Gry w Kręgle o Puchar Burmistrza.

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA
Wszystkim Jubilatom
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
składają
Burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston,
pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz Redakcja
„Colonnowskiej”!

Anna i Eryk DANDYK,
50 lat po ślubie

Anna i Józef ZIAJA,
50 lat po ślubie

Edeltrauda i Ginter KOJ,
50 lat po ślubie

Rita i Henryk GARBAS,
50 lat po ślubie

Gertruda KOIK,
92 lata

Franciszka
MILDE, 94 lata

We wrześniowym numerze
„Colonnowskiej” pojawił się
błąd w podpisie zdjęć dwóch
naszych Jubilatek - Kazimiery
Zimońskiej (90 lat) i Klary
Wiora (92 lata). Obydwie Panie
serdecznie przepraszamy
i jeszcze raz życzymy
wszystkiego najlepszego!

K. WIORA

K. ZIMOŃSKA
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WYPRAWA PO CZESKIE RUNO

W SKRÓCIE
 Do 22 października można się
zapisać na bezpłatne kursy dokształcające w zakresie księgowości, prawa i zarządzania oraz
pozyskiwania klientów przez
Internet. Kontaktowy e-mail:
anna.kacprzyk@nf.pl.
 4 października odbyło się
w urzędzie gminy spotkanie na
temat zarządzania potencjalnymi
klęskami żywiołowymi. W spotkaniu wziął udział komendant
Powiatowej Straży Pożarnej w
Strzelcach Opolskich,
Stefan Szłapa.

16 osób uczestniczyło w dniach 12-13 października w zorganizowanym przez Bibliotekę i Centrum Kultury w Kolonowskiem
wyjeździe do czeskiego Bělotina. W trakcie
wizyty w partnerskiej gminie doszło m.in.
do spotkania przedstawicieli szkół z obu
regionów. Rozmawiano na temat możliwości dalszej współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi w ramach programów
unijnych oraz poza nimi. Rozważano też
możliwość współdziałania sołectw oraz
seniorów z Polski i Republiki Czeskiej.
W pierwszym dniu wizyty
delegacja z Kolonowskiego
Usuwanie azbestu w gminie Kolonowskie w 2013 roku
zwiedziła Jesenik nad Odrou miejscowość uhonorowaną Burmistrz Kolonowskiego informuje, że uzyskano dofinansowania: z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrotytułem Wsi Roku 2013 w
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Usuwanie wyrobów azbestowych z
Czechach, Hynčice – dom roterenu gminy Kolonowskie IV nabór”, umowa Nr 27/2013/G-25/OZ-ZOA/D z dnia 17 lipca 2013.
dzinny Gregora Mendla, twórCałkowita wartość zadania wyniosła 26.879,04 zł, z czego Narodowy Fundusz Ochrony Środowicy genetyki, Hranice oraz Teska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansował 13.439,52 zł (50% kosztów), Wojewódzki
plice nad Bečvou. Drugiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 9.407,66 zł (35% kosztów).
dnia przedstawiciele naszej Udział właścicieli nieruchomości, z których usunięto azbest (15% kosztów) wyniósł 4.031,86 zł.
gminy zwiedzili Bělotin oraz
Powyższe zadanie objęło 24 posesje, z których usunięto 37,1 Mg wyrobów zawierających azbest,
zamek w Starym Jičině.
w większości płyt z pokryć dachowych falistych, cementowo azbestowych. Na miejscu wyroby
Miejmy nadzieję, że współ- azbestowe były demontowane, zabezpieczane i odbierane od właścicieli a następnie odwożone do
praca partnerska nadal bę- utylizacji na składowiska odpadów niebezpiecznych w Płoszowie i Jastrzębiu Zdroju.
dzie się układać w tak koProjekt usuwania azbestu dla gminy Kolonowskie zrealizowało
rzystny dla obu stron sposób.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel” Tomasza Wieczorka z Bielska Białej.
ANNA SZATON

ZWYCIĘSKI „FIGIELEK”
Działający przy Bibliotece i Centrum Kultury w Kolonowskiem
Zespół Taneczny „Figielek” ze Staniszcz Wielkich wystąpił 21
września w pierwszej edycji Wojewódzkiego Festiwalu Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „Roztańczony Popielów”.

W imprezie wzięło udział ponad 500 tancerzy z całego województwa opolskiego. Zespoły zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe oraz trzy kategorie taneczne (hip-hop, disco i inne formy tańca). „Figielek” zaprezentował się z choreografią „Na brzegu dzikiej
topieli”, gdzie w kategorii wykonawczej „inne formy tańca do lat
11” zdobył niekwestionowane pierwsze miejsce. Zespół otrzymał w
nagrodę ogromny puchar i pamiątkowy dyplom.

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks Czerwionki 39
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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

Colonnowska
Biuletyn „COLONNOWSKA”
redaguje Biblioteka i
Centrum Kultury w
Kolonowskiem
Adres redakcji:
47 - 110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39, pok. 15
Telefon: 77 4611 140 wewn. 51
E-Mail:
kultura@kolonowskie.pl
Nr 9/167 opracował J. KOTYŚ

47—110 Kolonowskie

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

GIMNAZJUM Z WIELKĄ PASJĄ
Nasze gminne gimnazjum otrzymało dofinansowanie na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. Projekt „Edukacja drogą do
sukcesu” ma na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, wzmocnienie kompetencji
kluczowych oraz ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz psychologicznego dla
grupy 80 uczniów Publicznego Gimnazjum w
Kolonowskiem.
Realizacja projektu została zaplanowana na
dwa lata. W jego ramach będą się odbywały
zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka
angielskiego. Znajdzie się również czas na
zajęcia rozwijające zainteresowania, m.in.
teatralne i muzyczne. Uczniowie będą mieli
możliwość nauki gry na blaszanych i drew-

nianych instrumentach dętych oraz na perkusji. Natomiast pasjonaci robotyki będą mogli
uczestniczyć w warsztatach o tej tematyce.
Uczniów biorących udział w projekcie czeka
osiem wyjazdów edukacyjnych, m.in. do
Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie,
Muzeum Techniki, filharmonii i teatru. Trudno się więc dziwić, że chętnych na zajęcia
było wielu.
Na uwagę zasługuje również fakt, że szkoła
zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne,
instrumenty muzyczne, a także w zestawy do
samodzielnej budowy robotów.
- Zgłosiliśmy się do projektu, gdyż zależy
nam na tym, żeby nasze gimnazjum było
szkołą z pasją, a uczniowie przychodzili do
niego z chęcią – mówi Rafał Pocześniok,
dyrektor szkoły.
ALEKSANDRA MORAWIEC

Kierowany przez Prezesa Alfreda Feliksa Oddział Zakładowy
PTTK „Huta Andrzej” Zawadzkie już po raz trzynasty zorganizował 5 października Rajd Rowerowy Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi. Zakończenie imprezy, której uczestnicy mieli okazję
poznać największe atrakcje Kolonowskiego, odbyło się na Sibrze.

PAZURKIEM: WANGENER KREIS
Dwaj opolanie: księgarz Carl
Ritter oraz pisarz Willibald
Köhler, na skutek zawieruchy wojennej, znaleźli swoją
nową życiową przystań w
niewielkim
miasteczku
Wangen, położonym niedaleko Jeziora Bodeńskiego.
Przed wojną współtworzyli
literacki krajobraz Opola, a
w 1950 roku zainicjowali
powstanie stowarzyszenia,
które skupiło śląskich pisarzy i artystów, zainteresowanych kulturalnym dziedzictwem utraconego Heimatu.

Mało kto wie, że Krąg Wangen stanowi kontynuację
Kręgu
Staniszczańskiego.
W Staniszczach Małych
ostatnie lata swojego życia
spędził poeta i zapalony
myśliwy, Georg Hauptstock,
a jego chatka myśliwska
była miejscem spotkań
śląskich
intelektualistów:
Köhlera, Alfonsa Hayduka,
Viktora Kaluzy, Gerharda
Strecke, Gerda Noglika
i wielu innych.
Ritterowi i Köhlerowi udało
się, już po śmierci Hauptsto-

cka, powołać stowarzyszenie, które co roku organizuje Rozmowy w Wangen,
w trakcie których przypomina się największe dzieła
niemieckojęzycznej literatury na Górnym Śląsku. Krąg
Wangen ciągle też przyznaje
nagrodę
Eichendorffa
za najważniesze dokonania
literackie. Ich laureatami
byli m.in. Hans Niekrawietz,
Renata Schumann, Heinz
Piontek, Urszula Kozioł, a
w tym roku - Ulrich Schacht.
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