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Kiedy na pocz¹tku roku ksi¹dz proboszcz Jan Sacher og³osi³, ¿e w³a�nie
rozpocz¹³ siê rok jubileuszowy 600-lecia wsi � mieszkañcy Kalinowa wie�æ
przyjêli z aplauzem. Na s³owach siê nie skoñczy³o � wszyscy zaczêli siê
aktywnie przygotowywaæ do tej uroczysto�ci. Planowano, co zrobiæ, jak i
sk¹d zebraæ pieni¹dze (m.in. Powiat Strzelecki wspiera³ organizacjê imprezy),
jak zorganizowaæ g³ówne obchody.

Jubileusz 600-lecia Kalinowa

Datê uroczysto�ci jubileuszowej wyznaczono na sobotê 25 sierpnia.
- Uda³o siê znakomicie, ale to zas³uga ca³ej wsi. Wszyscy w³¹czyli siê w
przygotowania � mówi pani Urszula Pastuch. - Go�ci zjecha³o tylu, równie¿ z
odleglejszych stron, ¿e nie mie�cili siê w namiocie. Zanim jednak dosz³o do
wspólnej zabawy, mieszkañcy zadbali o upamiêtnienie tak donios³ej rocznicy
w taki sposób, by pamiêæ przetrwa³a i w nastêpnych pokoleniach.

Zadecydowano, ¿e ogromny kamieñ, znaleziony na polu, po przewiezieniu do
wsi i opatrezniu stosown¹ informacj¹, bêdzie stanowi³ pomnik tego wydarze-
nia.

Przed nim firma pana Trzoski u³o¿y³a w bruku herb wsi.
Chyba nie mo¿na zostawiæ po sobie trwalszego znaku.

* Je¿eli ka¿dy z nas wyrzuci na
�mietnik tylko jeden s³oik to na wy-
sypisko w ca³ej Polsce trafi rocznie
10 tys. ton szk³a, ale .... ka¿dy z nas
wyrzuca w ci¹gu roku oko³o 56 opa-
kowañ szklanych. Obecnie w Polsce
odzyskuje siê oko³o 5 procent zu¿y-
tych opakowañ szklanych, w Niem-
czech a¿ 45 procent.
* W Polsce rocznie zu¿ywa siê 400
milionów aluminiowych puszek, któ-
re mo¿na powtórnie przetworzyæ
oraz wykorzystaæ i to nieskoñczenie
wiele razy. Sze�æ puszek ze z³omu to
oszczêdno�æ energii równej spaleniu
jednego litra paliwa.
* Nie wyrzucaj �mieci do lasu! Rzu-
cona w lesie butelka plastykowa roz-
³o¿y siê w ziemi po 500 latach, guma
do ¿ucia po 5 latach, a niedopa³ki
papierosów po 2 latach.

Sprz¹tanie �wiata - Polska 2007

�metnik na skraju lasu w Staniszczach Wielkich

Pamiêtna rocznica

Trzyna�cie osób chcia³o zaj¹æ
siê obs³ug¹ sekretariatu Urzêdu
Miasta i Gminy Kolonowskie. Osta-
tecznie do konkursu dopuszczono
11: dwie nie skompletowa³y
wszystkich wymaganych dokumen-
tów.

Tylu chêtnych to zapewne re-
kord w ostatnich miesi¹cach.
- Na wcze�niej publikowane
anonsy � równie¿ o zatrudnieniu na
stanowiskach urzêdniczych w tej
samej gminie nie by³o tylu chêtnych.
Na pierwsze og³oszenie o wolnym
miejscu pracy w O�rodku Pomocy
Spo³ecznej nie odpowiedzia³ nikt.

Jedna z trzynastu
Dopiero na powtórne zg³osi³y siê trzy
osoby � twierdzi zastêpca burmistrza
Konrad Wac³awczyk.
- W tym roku na ka¿de og³oszenie o
wolnym miejscu w starostwie odpo-
wiadaj¹ dwie-trzy osoby, choæ by³o te¿
i sze�ciu chêtnych do pracy w Wy-
dziale Mienia Powiatu. - To znacznie
mniej ni¿ w ubieg³ym roku � mówi
Agata Mrózek z Wydzia³u Organiza-
cyjnego Starostwa. - W roku 2006 no-
towali�my zdecydowanie wiêksz¹
ilo�æ zg³oszeñ: 27 chêtnych do pracy
w Wydziale Mienia Powiatu, ponad 30
� w Wydziale Geodezji. Dzi� zaintere-
sowanie jest znacznie mniejsze.

Burmistrz Le�nicy, Zarz¹d DFK
Le�nica oraz LOKiR zapraszaj¹
wszystkich do wziêcia udzia³u w
Rodzinnym Festynie Latawców.
- Imprezê organizujemy po raz
drugi � mówi Gizela Szendzielorz,
dyrektor LOKiR. � Pierwsza, ubie-
g³oroczna, uda³a siê nadspodziewa-
nie. Nic dziwnego, ¿e postanowili-
�my j¹ kontynuowaæ. Trzeba przy-
znaæ, ¿e dzieci w klubach ju¿ zim¹
zaczê³y siê przygotowywaæ do tych
zawodów, klej¹c swoje latawce. Do
dzi� (rozmawiamy 4 wrze�nia) zg³o-
si³o siê ju¿ 30 uczestników. Liczymy
na to, ¿e zg³osz¹ siê kolejni chêtni,
nawet tu¿ przed festynem. Bêd¹ na-
grody, dyplomy, trochê muzyki,
�wietna zabawa, a przede wszystkim
� wspania³e widowisko.

Ale � zastrzega pani dyrektor �
wszystko zale¿y od pogody. Brak
wiatru lub zbyt silny deszcz mog¹
uniemo¿liwiæ imprezê � zostanie wte-
dy prze³o¿ona na inny termin.

Zaciskaj¹c kciuki � ¿eby pogoda
dopisa³a � wybierzmy siê do Le�ni-
cy. Wspólne puszczanie latawców
odbêdzie siê w niedzielê 9 wrze�nia
br. w  godz. 14.00 - 18.00 na polach
na koñcu ul. Trzech Braci. Bêdzie na
co popatrzeæ. Mo¿e w przysz³ym
roku nasze dzieci nie bêd¹ ju¿ widza-
mi, a uczestnikami latawcowego fe-
stynu?

Latawce
     na niebie

Z inicjatywy grupy mieszkañców 1
grudnia 2006 roku za³o¿ono Stowa-
rzyszenie �Wincentego z Kielczy�,
skupiaj¹ce liderów wszystkich orga-
nizacji, grup dzia³ania i grup parafial-
nych dzia³aj¹cych w tej wsi. W tym
gronie jest i proboszcz miejscowej
parafii, i dyrektor zespo³u szkolne-
go, nadle�niczy, Ró¿e Ró¿añcowe i
pi³karscy oldboye, szef ko³a hodow-
ców go³êbi i miejscowego LZS-u, prze-
wodnicz¹cy DFK i prezes OSP, nie
licz¹c oczywi�cie so³tysa, cz³onków
Grupy Odnowy Wsi czy przewod-
nicz¹cego Rady Powiatu. A i to nie
wszyscy. Jak siê dogaduj¹ miêdzy
sob¹, skoro jest ich setka? Chyba nie-
najgorzej. Mieszkañcy Kielczy za-
wsze byli do�æ zgran¹ spo³eczno�ci¹
i udzielali siê w wielu przedsiêwziê-
ciach na rzecz wsi. Potem zrobi³o siê
kilka lat zastoju� Ale, jak widaæ,
chêæ wspólnego dzia³ania od¿ywa. I
spotyka siê z ogromn¹ przychylno-
�ci¹ kielczan, skoro w Zabytkowej

W Stowarzyszeniu jest i proboszcz miejscowej parafii, i dyrektor ze-
spo³u szkolnego, nadle�niczy, Ró¿e Ró¿añcowe i pi³karze - oldboye,
szef ko³a hodowców go³êbi i miejscowego LZS-u, przewodnicz¹cy DFK
i prezes OSP, nie licz¹c oczywi�cie pani so³tys, cz³onków Grupy Odno-
wy Wsi i wiele innych osób. I co najwa¿niejsze � 100-osobowe grono
potrafi siê dogadaæ!

Chacie gromadz¹ siê takie t³umy.
Obojêtnie, czy to konferencja zwi¹-
zana z zapobieganiem po¿arom (pro-
jekt � dofinansowany przez Powiat
Strzelecki - pn. �Mieszkañcy w wal-
ce z po¿arem� trwa³ przez ca³y sier-
pieñ i nie ogranicza³ siê do referatów,
bo zorganizowano równie¿ pieszy i
rowerowy rajd terenowy na orienta-
cjê, pokaz  dzia³añ bojowych jednost-
ki stra¿y po¿arnej oraz konkurs), czy
prelekcja na temat �Jak ¿yæ bezstre-
sowo?� (2 wrze�nia).
Do koñca roku pozosta³y jeszcze
cztery miesi¹ce, a w kalendarzu im-
prez kielczañskiego Stowarzyszenia
jest sporo wpisów na kolejne dni.
Co zatem bêdzie siê dzia³o? Zabyt-
kowa Chata, dziêki nagrodzonemu
(dofinansowanie wynios³o 15.000 z³)
projektowi �Przedsiêwziêcia wspie-
raj¹ce rozwój infrastruktury spo³ecz-
nej wsi� w ramach konkursu og³oszo-
nego przez Zarz¹d Województwa
Opolskiego zosta³a przystosowana
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Uroczy�cie obchodzono w sobo-
tê 68. rocznicê wybuchu II wojny
�wiatowej oraz Dzieñ Weterana Walk
o Niepodleg³o�æ Ojczyzny. 1 wrze-
�nia jak co roku w Strzelcach Opol-
skich uczczono z³o¿eniem wieñców
pod pomnikiem �l¹skiej Piety. Sk³a-
dali je weterani wojenni, w³adze po-
wiatu i gminy, przedstawiciele ró¿-
nych instytucji i mieszkañcy miasta.

Z³o¿enie kwiatów u stóp pomni-
ka poprzedzi³a msza �w. w ko�ciele
�w. Wawrzyñca, a po oficjalnych uro-
czysto�ciach spotkali siê wszyscy
ju¿ w bardziej kameralnej atmosfe-
rze, przy kawie.

Ponownie wracano my�l¹ do
tamtych dni, wspominano tych, któ-
rzy odeszli, ale te¿ rozmawiano o
dniu dzisiejszym i przysz³o�ci.

Dzia³amy wspólnie
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