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Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie

WARTOŚĆ W TYM, CO MÓWI BÓG
ROZMOWA Z BISKUPEM ANDRZEJEM CZAJĄ

- Ubiegły rok w Archidiecezji Górnośląskiej zadedykowano rodzinie.
Czy Ksiądz Biskup jest zadowolony
z tego, co dotąd zrobiono w tej sprawie na terenie diecezji?
- Inspiracją do ogłoszenia Roku Rodziny była inicjatywa samorządu wojewodztwa opolskiego odnosnie powołania Specjalnej Strefy Demograficznej.
Chcielismy ją dopełnic o wymiar formacyjny i pokazac, ze potrzebne są
działania wzmacniające człowieka
w sferze duchowej. Jako duchowny
chciałbym podkreslic rolę modlitwy i
religijnej refleksji, ktorą poswięcilismy
rodzinom, niejednokrotnie zyjącym w
rozłące. Ta modlitwa na pewno przyniesie pozytywne owoce.
- Jednak modlitwa to nie wszystko...
- Dlatego staramy się włączyc takze
w konkretne działania, wychodzące
naprzeciw tym, ktorzy nie radzą sobie
w zyciu. Koscioł aktywnie bierze
udział w debatach z udziałem przedstawicieli władz i srodowisk intelektualnych, w trakcie ktorych staramy się
tłumaczyc, ze obok sfery materialnej
wazne jest, aby probowac dostrzec
rowniez wartosc w tym, co mowi do
Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy
Społecznej w Kolonowskiem informuje, ze mozna uzyskac pomoc
zywnosciową z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc kierowana jest do
osob, ktore, z powodu niskich dochodow, nie są w stanie zapewnic
sobie odpowiedniego posiłku. Mogą
nią zostac objęte osoby i rodziny,
spełniające kryteria okreslone w
art. 7 ustawy o pomocy społecznej i
ktorych dochod nie przekracza
150% kryterium dochodowego
uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej, tj. 813 zł. dla
osoby samotnie gospodarującej
i 684 zł. dla osoby w rodzinie.
Osoby uprawnione do korzystania z pomocy powinny się zgłosic w
Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy
Społecznej w Kolonowskiem w celu
odebrania skierowania do otrzymania pomocy zywnosciowej.
Dystrybucję zywnosci prowadzi
Caritas Parafialny w Kolonowskiem.

nas Bog. Z drugiej strony - powołujemy do zycia w diecezji kolejne osrodki
słuzby zycia i rodzinie. Pierwszy powstał przy opolskiej katedrze i zajmuje
konkretnymi działaniami w zakresie
terapii i profilaktyki rodzinnej. Kolejne
tego typu osrodki organizujemy w
Nysie, Kędzierzynie-Kozlu i w Olesnie.
Kazdy, kto jest w potrzebie, znajdzie
tutaj pomoc!
- W trakcie sprawowania funkcji
ordynariusza Ksiądz Biskup już gościł w gminie Kolonowskie.
- Zdązyłem odwiedzic kazdą waszą
parafię. Czy to przy okazji bierzmowania, czy tez uroczystosci jubileuszowych, tak jak to miało miejsce w Staniszczach Małych i - ostatnio - w Staniszczach Wielkich. Parę razy zatrzymywałem się u was w trakcie pielgrzymek. Mało kto jednak wie, ze w młodosci, na krotko przed studiami
na KUL-u, przez miesiąc pomagałem
ks. Globischowi w parafii Kolonowskie.
Dlatego proszę o przekazanie za posrednictwem „Colonnowskiej” najserdeczniejszych zyczen Bozego Pokoju
w 2015 roku, zdrowia, ciepła i miłosci
wszystkim mieszkancom gminy.

BiCeK zorganizował 13 imprez dla około 300
dzieci w czasie tegorocznych ferii zimowych.
Na zdjęciu: uczestnicy turnieju darta, który
odbył się 20 stycznia w Staniszczach Wielkich.

Do dzisiejszego numeru „Colonnowskiej”
została dołączona wkładka z ankietą, dotyczącą inwentaryzacji wszystkich zrodeł zanieczyszczenia powietrza w gminie. Jej wypełnienie jest niezbędne, jesli chcemy w przyszłosci
poprawic jakosc powietrza, ktorym oddychamy i otrzymac dofinansowanie z krajowych
i europejskich funduszy na realizację niezbędnych inwestycji. Wypełnienie ankiety nie zobowiązuje mieszkancow do wykonania zadnych prac, ale daje mozliwosc pozyskania
pieniędzy na modernizacje kotłowni, montaz
kolektorow słonecznych dla budynkow mieszkalnych, modernizację oswietlenia i proekologiczne inwestycje w przedsiębiorstwach.
Prosimy o wypełnienie ankiety!

Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Marek Wójcik oraz Biskup Opolski Andrzej Czaja
uczestniczyli 21 stycznia w obradach Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego.
W trakcie spotkania omowiono ustawodawstwo, dotyczące samorządow, a burmistrz Norbert
Koston zabrał głos w sprawie niespojnosci przepisow podatkowych, ktore mogą niekorzystnie
wpłynąc m.in. na wysokosc budzetu gminy Kolonowskie. Biskup Czaja poprosił obecnych o połozenie większego nacisku na działania wzmacniające rodzinę oraz na wychowanie młodziezy.
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ODKRYWCÓW W STYCZNIU KULTURALNIE i SPORTOWO
Biblioteka i Centrum Kultury
w Kolonowskiem organizuje,
w ramach realizowanego projektu edukacyjnego pod nazwą:
„Mali odkrywcy”, dofinansowanego ze srodkow Fundacji BGK,
nabor na zajęcia dla dzieci nie
objętych edukacją przedszkolną w wieku od 2 do 4 lat.
Przewidywana ilość uczestnikow: 15 osob.
Termin realizacji projektu:
luty-czerwiec 2015.
Zajęcia będą się odbywać raz
w tygodniu w swietlicy wiejskiej w Sporoku.
W ramach projektu odbędą
się rowniez wyjazdy tematyczne do ZOO, Juraparku w Krasiejowie, Nadlesnictwa Zawadzkie, Panstwowej Strazy
Pozarnej w Strzelcach Opolskich, nad jezioro oraz do gospodarstwa agroturystycznego.
Chętnych do wzięcia udziału
w projekcie prosimy o kontakt
pod numerem telefonu:
77/46 11 140 w. 47.
W pierwszej kolejności będą
przyjmowane dzieci z miejscowosci Sporok.

NASI JUBILACI
7 stycznia swoje 91. urodziny
obchodził Jozef Sosnicki ze Staniszcz Małych.
Jubilat był długoletnim pracownikiem
PKP. Jego pasją
jest hodowanie
pszczoł – zajęciu temu poswięcił około
40 lat. Pan Jozef, wraz z zoną, wychował troje
dzieci, doczekał się szesciorga
wnukow i pięciorga prawnukow.

8 stycznia 2015
roku 90. urodziny obchodziła
Ottilie
Felix ze Staniszcz Małych.
Jubilatka wychowała troje
dzieci, doczekała się dziewięciorga wnukow i dziesięciorga
prawnukow. Całe zycie pracowała we własnym gospodarstwie
rolnym, zajmowała się domem,
swiadczyła tez usługi krawieckie.

4 stycznia, przy wypełnionej po brzegi Sali OSP w Kolonowskiem, odbył się, zorganizowany
przez Bibliotekę i Centrum Kultury, koncert trzech tenorow Sląskiej Operetki Kameralnej.
Wystąpili: Arkadiusz Dołęga, Patrycy Hauke i
Damian Chroscinski, ktorym akompaniował
Michał Szkurienko. Koncert poprowadził Jacek Wolenski, a spiewacy zaprezentowali
największe przeboje z gatunku muzyki łatwej
i przyjemnej. Z kolei 17 stycznia Klub Sportowy Unia Kolonowskie zorganizował tradycyjny turniej piłkarski dla pracownikow miejscowych
zakładow
pracy. W czwartej edycji imprezy wzięły udział druzyny:
"Kapica" Grodzisko, "Packprofil" Kolonowskie, "Elsteel"
Ozimek, "Izostal" Kolonowskie, "DrewTrans" Kolonowskie
oraz "Kapica" Zawadzkie. Zwycięzcą turnieju została ekipa
„Kapica” Zawadzkie, ktora w finałowym meczu pokonała
po wyrownanym meczu w rzutach karnych 2:0 „Izostal”.

MŁODZI AKTORZY PRÓBUJĄ SWOICH SIŁ
17 stycznia odbył się w Lewinie Brzeskim
XXX Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych - Herody 2015. Jest to najbardziej
prestiżowa impreza tego typu w naszym
regionie.
Edycja 2015 przyciągnęła 23 formacje teatralne z roznych częsci wojewodztwa. Konkurs
oceniany był jak zwykle w dwoch kategoriach
– zespoły dorosłych i zespoły dziecięce.
W tym roku młodzi aktorzy z Publicznego
Gimnazjum w Kolonowskiem, zachęceni sukcesami wczesniejszych przedstawien swoich
„jasełek”, postanowili sprobowac własnych sił
w tymze konkursie.
Gimnazjalna młodzież przygotowała dość
oryginalną sztukę bozonarodzeniową pt.:
„Opowiesc przedwigilijna” (autorstwa piszącego te słowa). To prosta historia o narodzeniu
Pana Jezusa, podłym Herodzie, Trzech Krolach
ze Wschodu i ubogich pasterzach opowiadana
do snu małej dziewczynce w przeddzien Wigilii. Ciekawostką jest to, ze opowiesc ujęta została w formę teatru cieni – jest połączeniem
w tym względzie dawnych tradycji chinskich
i hiszpanskich. Na scenie pojawiają się bowiem cienie postaci ludzkich i kontury „lalek”.
Całość podbudowana została muzyką i efektami specjalnymi… „z piekła rodem”. Narracją
historii zajęli się w sposob –
moim zdaniem – zachwycający
Kornelia Kania i Adam Wacławczyk. Inni aktorzy zadbac musieli o przedstawienie znanej
nam wszystkim fabuły za posrednictwem swoich cieni.
W sztuce, oprocz wymienionych wyzej, udział wzięli: Emilia Front, Katarzyna Kornek,
Emilia Radek, Paulina Breguła,
Natalia Strozyk, Szymon Marzok, Paweł Leja, Tomasz Leja,
Cezary Romanczuk, Dominik
Dudarewicz i Mateusz Pilarski.

Prezentacja
„Opowiesci
przedwigilijnej”
w Lewinie Brzeskim była jej czwartą publiczną
odsłoną. Sztuka pokazywana była juz przez
młodziez na Kiermaszu Bozonarodzeniowym
w Kolonowskiem, w naszym gimnazjum, jako
spektakl jasełkowy, a takze w GIPROL-u, w
Staniszczach Małych. Za kazdym razem była
ciepło przyjmowana. Myslę, ze pomogło to
aktorom w zmaganiach konkursowych w Lewinie Brzeskim.
Jadąc na przegląd, mieliśmy świadomość,
ze nasze przedstawienie nie wpisuje się bezposrednio w formę tradycyjnych zespołow
kolędniczych, a nawet trochę od nich odstaje.
Zostalismy jednak zapewnieni przez dyrektora
przedsięwzięcia, pana Tadeusza Tadlę, ze form
przedstawiania historii o narodzeniu Jezusa
mogą byc setki i nasze ujęcie tematu nie musi
się niczego obawiac w tym względzie. I tak tez
się stało. Kołko Teatralne PG Kolonowskie
otrzymało III miejsce za swą „Opowiesc przedwigilijną”. Myslę, ze to dla nas duzy sukces, i
mam nadzieję, ze zachęci on młodych ludzi do
tego, by miec bezelektroniczne pasje, by chciec
poswięcac czas na tworzenie SZTUKI
(scenicznej) i rozumiec, czym jest praca zespołowa i zespołowy sukces.
JERZY KAUFMANN
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SPRAWOZDANIE z ODDZIAŁU PTTK...

16 stycznia odbyło się w Zawadzkiem spotkanie podsumowujące działalnosc Oddziału Zakładowego „Huta Andrzej” PTTK. Kierowana przez Alfreda Feliksa organizacja zrzesza 403
członkow, w tym 206 uczniow z gmin Kolonowskie i Zawadzkie. W 2014 roku zawadczanskie
stowarzyszenie zorganizowało 64 wyprawy turystyczne, w ktorych udział wzięły łącznie
2724 osoby. Były to m.in.: III Rajd „Zima w Dolinie Małej Panwi”, XIII Wiosenny Rajd Kolarski, XXXIII Zlot „Sladami Dawnego Hutnictwa”, III Regaty „Na Stawie - Liszczok”,
Rajd Rowerowy „Sladami Petera Schrata”,
wycieczki na Szyndzielnię, do Wrocławia,
Dusznik, na Slęzę, Gorę sw. Anny i w Gory
Opawskie, a pod koniec roku w Kolonowskiem, XII Festiwal Piosenki Turystycznej.
Oddział Zakładowy „Huta Andrzej” nie
zwalnia tempa i zamierza w 2015 roku
dalej aktywnie działac na rzecz lokalnego
srodowiska.
Na zdjęciu: Rajd „Sladami Petera Schrata”.

UTYLIZACJA
AZBESTU
Gmina Kolonowskie zamierza
ponownie przystąpic do naboru
wnioskow o dofinansowanie
przedsięwzięc z zakresu usuwania azbestu, organizowanego
przez Wojewodzki Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wniosek
obejmowac będzie zestawienie
konkretnych
przedsięwzięc
z zakresu demontazu, zbierania,
transportu i unieszkodliwiania
wyrobow zawierających azbest.
W związku z tym ogłasza się
nabor dla wszystkich zainteresowanych pozyskaniem srodkow na usunięcie azbestu z ich
nieruchomosci, ktorego termin
mija 28 lutego.
Wymagany wkład właściciela
nieruchomosci ma wynosic 15%
kosztow usunięcia azbestu, a
pozostałe 85 % wydatkow zostanie pokryte ze srodkow Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z osobami, ktore przystąpią do projektu, zostaną zawarte pisemne porozumienia.
Szczegółowe informacje można uzyskac w Urzędzie Miasta
i Gminy Kolonowskie - pok. nr 6
i 9, tel. 77/4611140, wewnętrzne: 24 lub 48. Odpowiedni
wniosek mozna pobrac ze strony internetowej gminy Kolonowskie
lub
bezposrednio
w urzędzie.

W SKRÓCIE
 W dniach od 14 do 16 stycznia
br. przedstawiciele gminy Kolonowskie uczestniczyli w targach
Regiontour Brno. Kolejna juz wizyta na jednej z największych w Europie imprez wystawienniczych
dla regionow tym razem związana
była z realizacją projektu pn.
"Lokalne muzea pod wspolnym
dachem". Finansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stoisko miało
na celu promocję lokalnych muzeow oraz obiektow, ktore powstają
w Kolonowskiem i Belotine.

 W biezącym roku zostaną wybrane nowe władze w kołach DFK.
Zabrania sprawozdawczowyborcze organizacji mniejszosci
niemieckiej odbędą się w następujących terminach: 22 lutego - Staniszcze Małe, 1 marca - KolonowSprawozdanie z ubiegłorocznej działalności złożyła
skie, 8 marca - Staniszcze Wielkie
Stacja Opieki CARITAS w Kolonowskiem. Ta powołana 22
oraz 15 marca - Sporok.
lata temu jednostka ciągle spełnia pokładane w niej ocze Terminy zebran sprawozdawkiwania. Dowodzą tego wyniki zespołu, kierowanego
przez Beatę Sciupider, ktory w ubiegłym roku odnotował czych w jednostkach OSP: Staniszcze Małe - 25 stycznia, godz.
15.394 wizyt pacjentow. Stacja systematycznie zwiększa
zakres swoich usług - jeszcze w 2006 roku wykonała 5.188 15:00, Staniszcze Wielkie - 15 luteczynnosci medycznych, opiekunczych i rehabilitacyjnych, go 2015, godz. 14:00, Fosowskie w 2011 roku, kiedy rozszerzyła swoją działalnosc na gmi- 21 lutego 2015, godz. 15:00, Kolonowskie - 22 lutego 2015, godz.
nę Ozimek, było ich 28.886, a w 2014 roku pobiła swoj
15:00,
Sporok - nie została jeszcze
kolejny rekord, wykonując 34.557 czynnosci.
ustalona data.
W zakresie świadczeń leczniczych przyjęto 56 nowych
pacjentow z terenu gminy Kolonowskie. Wraz ze stałymi  Od roku funkcjonuje w Internepacjentami z lat ubiegłych obsłuzono 150 osob. W tej grucie serwis Miejsko-Gminnego
pie znalazło się 12 pacjentow wymagających stałej opieki.
Osrodka Pomocy Społecznej w
Pielęgniarki wykonały 4.733 wizyt domowych, a 29 pacjenKolonowskiem. Pod adresem:
tow skorzystało z porad w samej placowce. Z wypozycze- www.ops.kolonowskie.pl można
nia sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego skorzystało
znalezc wiele cennych informacji
59 osob. Jeszcze większy ruch panował w gabinecie rehana temat swiadczen rodzinnych,
bilitacyjnym przy u. Lesnej. Z jego usług skorzystało 1.101 stypendiow, procedur postępowamieszkancow naszej gminy, odwiedzając gabinet 7.527 nia w sprawach pomocy społeczrazy. 35 wizyt rehabilitanci wykonali w domu chorego.
nej, funduszu alimentacyjnego,
pracy asystenta rodzinnego oraz
W Stacji Opieki CARITAS w Kolonowskiem zatrudnioaktow prawnych, dotyczących
nych jest szesc pielęgniarek srodowiskowo - rodzinnych.
spraw z zakresu opieki społecznej.
Jej działalnosc jest dofinansowywana z budzetu gminy.

… oraz ze STACJI CARITAS

PAZURKIEM: JUBILEUSZ IZBY LEKARSKIEJ
Srebrny jubileusz to nie
byle co! 25 lat trwania w
związku małzenskim stanowi
okazję do wspolnego swiętowania całych rodzin, a jubilaci
mają prawo do szczegolnej
satysfakcji. Nie tylko udowodnili, ze kiedys dokonali własciwego wyboru, ale tez ze mają
charakter długodystansowca,
gotowego do codziennych
kompromisow.
Jubileusze stanowią dobrą
okazję do refleksji. Przy ich
okazji staramy się dokonac
swoistego bilansu zyskow i

strat. Tak jak to miało miejsce
chocby w trakcie niedawnych
obchodow 25-lecia Opolskiej
Izby Lekarskiej, ktora na swoją uroczystosc do Filharmonii
Opolskiej zaprosiła przedstawicieli władz panstwowych i
samorządowych.
Opolscy medycy przypomnieli, ze w ostatnim cwiercwieczu przezyli dwie duze
reformy słuzby zdrowia, odnotowali ogromny postęp we
wszystkich dziedzinach medycyny i przetrwali az 17 ministrow zdrowia. Ubolewają nad

coraz większą biurokracją,
ktora ogranicza czas poswięcony pacjentowi.
Trudno sobie wyobrazić
lekarza bez pacjenta. Ich relacje trochę przypominają małzenskie. Dobrze by jednak
było, aby nikt więcej nie sypał
piasku w trybiki tego z trudem budowanego związku.
Nieprzemyslane reformy wywołują protesty, a zamknięte
przychodnie nikomu nie słuzą.
Oby juz przed pacjentami nikt
nie zamykał drzwi!
JÓZEF KOTYŚ
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JUBILEUSZOWY PRZEGLĄD KOLĘD
W Staniszczach Małych odbył się 18 stycznia XX Gminny Przegląd Kolęd. Jubileuszowa
edycja imprezy odbyła się w wypełnionym po brzegi kościele parafialnym pod wezwaniem Ducha Świętego, a honory gospodarza pełnił ksiądz Stanisław Skolarus.
W przeglądzie wzięły udział chóry, zespoły wokalne i soliści ze szkół podstawowych
oraz gimnazjum, ktorych do występu przygotowali nauczyciele muzyki: Iwona Cierpich (PSP
Staniszcze Małe- Sporok i PG Kolonowskie), Ryszard Ziaja (PSP nr 1 w Kolonowskiem), Iwona
Pietruszka i Mariusz Cierpich (PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3). Organizatorem imprezy
była Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem, a prowadził ją Konrad Wacławczyk.
W przerwach pomiędzy występami do kolędowania włączyła publicznosc, ktorej na organach
przygrywała Monika Skibinska. Nagrodą za uczestnictwo w przeglądzie jest zabawa karnawałowa, połączoną z warsztatami, w czasie ktorych młodziez nauczy się wyrobu swiec oraz pieczenia faworkow. Odbędzie się ona 6 lutego w gospodarstwie GIPROL w Staniszczach Małych.

