
P O W I A T   S T R Z E L E C K I4

jest niesprawiedliwy i ¿e przy ustalaniu
op³at powinno braæ siê pod uwag¹ fak-
tyczn¹ ilo�æ mieszkaj¹cych w budynku
osób, a nie liczbê zameldowanych. Tyle,
¿e uchwa³¹ gminy wprowadzili�my ten
regulamin w roku 2006, natomiast o
jego �niesprawiedliwo�ci� jeden z rad-
nych zacz¹³ mówiæ dopiero niedawno.
Demokracja to podporz¹dkowanie siê
mniejszo�ci woli wiêkszo�ci! Tym, któ-
rych nie staæ na op³aty, proponujemy
zwrócenie siê o pomoc do OPS, nato-
miast wobec tych, którzy uchylaj¹ siê
od obowi¹zku podpisania umowy na
wywóz odpadów komunalnych z jedn¹
z firm, które maj¹ pozwolenie na tak¹
dzia³alno�æ na naszym terenie � gmina
mo¿e wszcz¹æ postêpowanie administra-
cyjne.
- Gmina Jemielnica szeroko
korzysta ze �rodków unijnych.
Wyobra¿a Pan sobie, ¿e nie ma do
nich dostêpu?
- Z trudem. Gmina oczywi�cie funk-
cjonowa³aby nadal, ale infrastruktura
nie rozwija³aby siê tak szybko. Gdyby
nie fundusze unijne, nie by³oby ani prze-
budowanej na �wietlicê wiejsk¹ szko³y
w Barucie, ani remontu dachu na spi-
chlerzu, ani �wietlicy w Wierchlesiu, ani
nowej nawierzchni na ulicy Le�nej (na
ul. 1 Maja otrzymali�my �rodki ze
�schetynówek�), ani przebudowanej
drogi 426 ze �cie¿k¹ rowerow¹, nie by-
³oby te¿ kanalizacji w Jemielnicy. Na
pozosta³¹ czê�æ kanalizacji wspólny
wniosek z³o¿yli�my z gmin¹ Strzelce

Opolskie jeszcze w maju 2008, akcep-
tacjê mamy, teraz wniosek jest w Bruk-
seli, ale procedury trwaj¹ d³ugo - do tej
pory umowa nie jest jeszcze podpisa-
na. Faktem jest, ¿e to bardzo du¿y wnio-
sek � ponad 130 mln z³otych. Mamy
te¿ wniosek, który znalaz³ siê na li�cie
rezerwowej RPO w ramach dzia³ania 4.2
� na odbudowê stawów pocysterskich.
W ostatnich latach zauwa¿yli�my
zmniejszanie siê ilo�ci wód: s¹ tzw. gwa³-
towne opady, a potem brak wody w Je-
mielnicy i G¹siorowicach. Jednym z cie-
ków doprowadzaj¹cych jest �wibska
Woda. W Barucie i Jemielnicy obser-
wuje siê zjawiska krasowe � wsi¹kanie
wody w szczeliny skalne pod³o¿e.
Uszczelnienie pod³o¿a �wibskiej Wody
to zadanie 3-letnie, w tym roku powin-
no siê zakoñczyæ, bo od granicy woje-
wództwa �l¹skiego ju¿ jest uszczelnio-
ne. To poprawiæ powinno stan naszych
wód.
- Wspomnia³ Pan o stawach po-
cysterskich. Jemielnica znalaz³a
siê na szlaku cysterskim � co da-
lej z tym projektem?
- Pocz¹tkowo w programie by³o 5
województw, dzi�, po wycofaniu siê
Wielkopolski, zosta³y cztery. Zosta³
z³o¿ony wniosek do Ministerstwa Kul-
tury � na popularyzacjê i promocjê
obiektów na po³udniowo-zachodnim
szlaku cysterskim. Nasza gmina ma
szansê uzyskania z tego programu 2,5
mln z³ � a dofinansowanie mo¿e wy-
nie�æ do 85%. Dziêki tym funduszom

wybudowane zostan¹ toalety z praw-
dziwego zdarzenia, punkty informacji
turystycznej, 2 parkingi o pow. 1500
m kw., ustawionych zostanie 200 zna-
ków informacyjnych na autostradzie i
drogach krajowych, a tak¿e powstanie
6 infokiosków na terenie gminy.
- Tury�ci przyjad¹ i szybko od-
jad¹, bo nie bêd¹ mieli gdzie spaæ?
- Siedem lat temu postawi³em na roz-
wój turystyki weekendowej i agrotury-
styki. Dzi� na terenie gminy mamy ju¿
45 miejsc noclegowych w gospodar-
stwach agroturystycznych (nied³ugo
zostanie otwarte kolejne w Wierchle-
siu); tyle samo dojdzie w budowanym w
Jemielnicy kompleksie restauracyjno-
hotelowym z krêgielni¹. Mamy bardzo
dobrze rozwiniêt¹ sieæ �cie¿ek rowero-
wych, ³¹cz¹cych nasz¹ gminê ze Strzel-
cami, Kolonowskiem i Ozimkiem. Tak
wiêc zapewne i u nas zjawi¹ siê go�cie z
Dinoparku, a przysz³¹ frekwencjê oce-
nia siê na 60-70 wycieczek. Obiekty w
Ozimku, Krasiejowie czy Kolonow-
skiem nie pomieszcz¹ tylu go�ci � przy-
jad¹ do nas. I lepszy mamy dojazd z
autostrady ni¿ przez Opole! A je�li jesz-
cze klasztor pocsyterski stanie siê Po-
mnikiem Historii � o co zabiegamy �
Jemielnica zyska dodatkowy atut. A ja
bêdê móg³ pój�æ na emeryturê. Nawia-
sem mówi¹c � komisja z Ministerstwa
Kultury zachwycona by³a naszym ko-
�ció³kiem z XIII wieku: �to pere³ka w
skali kraju� - mówili.

Rozmawia³a Marta Górka

Jemielnica zmienia siê

W niedzielê 20 wrze�nia w miej-
scowo�ci  Izbicko odby³y siê  Do¿ynki
Gminne, których starostami byli:
Pani Barbara Gawlik i Pan Hubert Ku-
rek.

G³ówn¹ atrakcj¹ tego �wiêta ¿ni-
wiarzy by³ niew¹tpliwie wypiek ko³o-
cza �l¹skiego, który przygotowa³ i po-
prowadzi³ Pawe³ Grabowski, w³a�ciciel
piekarni w Otmicach. Konkurencjê tê
patronatem objêli: Marsza³ek Woje-
wództwa Opolskiego i  Starosta Strze-
lecki.

W wypieku naszego regionalnego
produktu wziê³y udzia³ trzy 3-osobowe
dru¿yny. Sk³ad pierwszej: Wicemarsza-
³ek Województwa Józef  Koty�, Staro-
sta Strzelecki Józef Swaczyna i Jolanta
Sta�  z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w
Kro�nicy. W drugiej znale�li siê: Wójt
Gminy Izbicko Brygida Pytel, Przewod-
nicz¹cy Rady Gminy Izbicko Henryk
Zettelmann oraz Maria Ma³ek z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Siedlcu. W sk³ad
trzeciej dru¿yny wchodzili: Komendant
Gminny ZOSP RP w Izbicku Ewald Pieg-
za, reprezentuj¹cy sportowców Norbert
Hurek i So³tys wsi Siedlec Teresa Nie-
dziela. Konkurencja polega³a na roz-
wa³kowaniu gotowego ju¿ ciasta, wy³o-

¿eniu go na blachê roz³o¿enia na nim
masy (serowa, makowa, jab³ko) i po-
k³adzeniu posypki. Nasze dru¿yny wy-
kaza³y siê du¿¹ pomys³owo�ci¹ uk³ada-
j¹c z posypki napisy: ¿niwniok i Izbic-
ko. Wszyscy bior¹cy udzia³ w wypieku
ko³ocza  stanêli na wysoko�ci zadania,
ca³o�æ wykonali  szybko i sprawnie ��
jak po ma�le�. Po upieczeniu komisja
w sk³adzie: Pawe³ Grabowski, Józef Izy-
dorczyk w³a�ciciel ciastkarni w Strzel-
cach Opolskich,  Krystian Stosiek w³a-
�ciciel cukierni w Rzepcze i Pawe³
Schlenzag w³a�ciciel cukierni w Jemiel-
nicy, oceni³a nasze dru¿yny nastêpuj¹-
co: pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna dru-
ga, drugie dru¿yna pierwsza, trzecie -
trzecia.

Dochód ze sprzeda¿y tych ko³o-
czy zosta³ przeznaczony na remont ko-
�cio³a w Izbicku.

Wszystkim bior¹cym udzia³ w wy-
pieku ko³ocza �l¹skiego na Do¿ynkach
Gminnych w Izbicku serdecznie dziê-
kujemy. Dziêkujemy równie¿ Panu
Paw³owi Grabowskiemu i jego ma³¿on-
ce za trud w³o¿ony w przygotowanie
konkurencji, jak równie¿ Panom z ko-
misji oceniaj¹cej.

Magdalena Deja

Do¿ynki w Izbicku

Oprócz wypieku ko³acza �l¹skiego na Do¿ynkach odby³y siê jeszcze
konkursy: Turniej Farmerek i Farmerów, Zawody na najsilniejszego
mieszkañca Gminy Izbicko, Konkurs rysunkowy pt.: �Nasza praca w
polu, ogrodzie, sadzie lub na ³¹ce�.
Najsilniejszy mieszkaniec: Pan Krzysztof Hendel z Boryczy
Konkurs rysunkowy: I � Jakub Dawidek, II � rodz. Bieniek, III � rodz.
Noparlik
Turniej Farmerów i Farmerek: I � So³ectwa: Suchodaniec, Ligota Czam-
borowa, II � Kro�nica, III � Borycz

Najpiêkniejsza korona z Kro�nicy

Bywaj¹ daty niezapomniane z ró¿-
nych powodów � mniejszych, wiêk-
szych, osobistych czy historycznych. 6
wrze�nia 2009 roku na pewno na d³u¿ej
zago�ci w pamiêci mieszkañców gminy
Kolonowskie. Dlaczego? Dlatego, ¿e to
w³a�nie ta wrze�niowa niedziela stano-
wi³a t³o dla odrodzonych � po dziesiêciu
latach � gminnych do¿ynek.

O powodach, dla których nie by³y
one organizowane przez tak d³ugi okres,
pisali�my w jednym z poprzednich nu-
merów, dlatego teraz nie warto o tym
wspominaæ, tym bardziej, ¿e po do¿yn-
kach tegorocznych a¿ serce siê kroi, ¿e
zwlekano tak d³ugo.

Gospodarzem �wiêta plonów 2009
by³y Staniszcze Ma³e. To tutaj, na tere-
nie po³o¿onym przy Centrum Aktyw-
no�ci Wiejskiej, po³¹czonym z remiz¹
stra¿ack¹, rozstawiono namiot, tutaj
równie¿ ulokowa³y siê kramy z ró¿no-
�ciami i trampolina dla najm³odszych.

Uroczyste rozpoczêcie do¿ynek
mia³o miejsce � jak ka¿e tradycja � w
ko�ciele pw. �wiêtego Ducha, a mszê do-
¿ynkow¹ koncelebrowali ksiê¿a z para-
fii ze Staniszcz Ma³ych oraz Staniszcz
Wielkich.

Równie¿ zgodnie ze zwyczajem, po
zakoñczonej mszy, w stronê namiotu
do¿ynkowego ruszy³ korowód, i to ko-
rowód nie byle jaki! Na jego czele, w
powozie z odzianym w surdut i cylinder
wo�nic¹, jecha³ burmistrz Kolonowskie-
go Nobert Koston, wraz z ksiê¿mi pro-
boszczami. Tu¿ za nimi pod¹¿a³a Baba
Jaga na rowerze wyposa¿onym w po-
jemnik z samogonem, a za ni¹ � pomy-
s³owo przystrojone wozy z poszczegól-
nych miejscowo�ci, pe³ne przebierañ-
ców. Najwiêksz¹ furorê zrobi³a bez w¹t-
pienia zabytkowa koparko-³adowarka,
z du¿ym napisem �Profesjonalny sprzêt
do budowy autostrad�, z doczepion¹ z
ty³u 10-metrow¹ ta�m¹ papy i... Chiñ-
czykiem na rowerze, �jad¹cym� po tej
imitacji drogi. Obok kroczy³a dumnie
ekipa w odblaskowych kamizelkach i
kaskach ochronnych. O t³o muzyczne
dla korowodu zadba³a orkiestra dêta z
Ciska, która wyst¹pi³a tak¿e pó�niej,
podczas imprezy w namiocie.

Potem, w Centrum Aktywno�ci
Wiejskiej, burmistrz Kolonowskiego
dokona³ oficjalnego otwarcia imprezy
do¿ynkowej oraz podzieli³ pomiêdzy
mieszkañców bochen chleba, upieczo-
nego specjalnie na tê okazjê.

Piêknie udekorowane sto³y ugina³y
siê pod ciê¿arem swojskich ciast oraz
chleba ze smalcem i ogórków kiszonych,
a korony do¿ynkowe i dary pól i ogro-
dów � piêkna scenografia dla artystów -

Do¿ynki (nareszcie) gminne!

tworzy³y jednocze�nie niepowtarzaln¹
atmosferê tego niedzielnego popo³u-
dnia.

 Na do¿ynkach nie mog³o, rzecz
jasna, zabrakn¹æ mieszkañca Staniszcz
Ma³ych, wicemarsza³ka województwa
opolskiego, Józefa Kotysia, który oso-
bi�cie pogratulowa³ organizatorom oraz
z³o¿y³ na ich rêce podziêkowania.
Popo³udnie umili³y wystêpy kabaretu
Piotra Szefera, dzieciêcego zespo³u �Na
chwila� z Kad³uba oraz lokalnego �
choæ znanego nie tylko na terenie
gminy � zespo³u tanecznego �Figie-
lek� ze Staniszcz Wielkich.

Gwo�dziem programu okaza³y siê
jednak wystêpy reprezentacji poszcze-
gólnych miejscowo�ci gminy. Spórok
zabawia³ publiczno�æ skeczami, Stanisz-
cze Wielkie � wystêpem dzieci szkol-
nych, natomiast gospodarze, czyli Sta-
niszcze Ma³e... No w³a�nie! Tego chy-
ba nikt siê nie spodziewa³. Takiej dozy
humoru i fantastycznej zabawy, jak¹
zafundowa³ widzom kabaret ze Sta-
niszcz Ma³ych, nie zapewni³ chyba
nikt. Osobom postronnym nie przy-
sz³oby nawet do g³owy, ¿e teksty nie
by³y ani pisane, ani wykonywane przez
profesjonalistów. To samo dotyczy³o

zreszt¹ kostiumów i scenografii. Przez
prawie pó³ godziny ze sceny p³ynê³y
d�wiêki prawdziwej, czasem tylko mie-
szanej z literack¹ polszczyzn¹, opol-
skiej gwary, czêsto rubasznej, ale miê-
dzy innymi z tego powodu tak charak-
terystycznej. Tematyka dotyczy³a
przede wszystkim bol¹czek rolników �
to wszak ich �wiêto. I choæ czasem dia-
logi by³y a¿ do bólu szczere, nikt nie
mia³ prawa poczuæ siê ura¿ony � bo nie
obra¿anie kogokolwiek, a przednia za-
bawa by³a celem twórców.

Ca³o�æ imprezy zakoñczy³a siê za-
baw¹ taneczn¹ � o ile jeszcze kto� mia³
si³ê tañczyæ po takiej ilo�ci �miechu,
jak¹ zagwarantowa³ kabaret ze Staniszcz
Ma³ych.

Pani Maria Jendrzej, so³tys Stanisz
Ma³ych, zapytana, jak wygl¹da³a orga-
nizacja, odpowiada, ¿e takiej wspó³pra-
cy poszczególnych miejscowo�ci mo¿-
na jedynie pozazdro�ciæ. To w³a�nie
dziêki temu uda³o stworzyæ siê fanta-
styczn¹ imprezê. I to imprezê nie byle
jak¹, tylko do¿ynki gminne z prawdzi-
wego zdarzenia. Warto by³o czekaæ, ale
tym razem ju¿ na pewno nikt nie za-
mierza zwlekaæ kolejnych 10. lat!

Anna Szaton

Od niedzieli, 6 wrze�nia, do wtor-
ku, 8 wrze�nia, go�ci³a na terenie gmi-
ny Kolonowskie prawie 40-osobowa
grupa z Regionu Hranicko � partnera
projektu realizowanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wspó³pracy
Transgranicznej CZ-PL 2007-2013.

Najwiêksze wra¿enie na go�ciach
wywar³y niew¹tpliwie do¿ynki, które

u nich obchodzone s¹ nieco mnie hucz-
nie i czêsto tylko w pojedynczych go-
spodarstwach, a nie w miejscowo�ciach
czy gminach. Nasza tradycja bardzo siê
Czechom spodoba³a. Co jednak wa¿-
niejsze, mogli siê przekonaæ, ¿e Pola-
cy, podobnie jak oni sami, maj¹ du¿e
poczucie humoru i dystans do siebie, co
przeczy stereotypom.

Nasi Czesi z wizyt¹

W art. �Do do¿ynek tylko chwila�, który ukaza³ siê w poprzednim numerze
dwutygodnika �Powiat Strzelecki�, znalaz³o siê zdanie �Zreszt¹ Centawa, czyli
so³ectwo, organizuje du¿o imprez, mo¿e nie na tak¹ skalê jak do¿ynki, ale nie
mniej udanych, np. w 2007 roku Oktoberfest, a dwa miesi¹ce temu równie¿ dwu-
dniowy festyn �Dzielmy siê Sercem�. Nieprecyzyjne sformu³owanie, którego u¿y-
³am, mog³o sugerowaæ, ¿e to so³ectwo podjê³o siê organizacji tych imprez, pod-
czas gdy zrobi³ to �Caritas� - jednak chodzi³o mi wy³¹cznie o to, ¿e du¿e imprezy
w naszym so³ectwie nie s¹ wcale rzadko�ci¹. Wszystkich, którzy mogli poczuæ siê
dotkniêci, serdecznie przepraszam.

Ewa Ptok

Po ¿niwnioku w Centawie
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