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NIE TYLKO O ROLNICTWIE 

Punktem kulminacyjnym każdej uroczystości dożynkowej jest 
przekazanie bochenka chleba gospodarzowi gminy. Najpierw 
jednak zebrane przez rolników zboże 
musi zostać przemielone na mąkę, która 
stanowi podstawowy składnik ciasta 
chlebowego. W czasie tegorocznych 
dożynek miejsko-gminnych w Kolonow-
skiem starostowie przekażą burmistrzo-
wi Norbertowi Kostonowi chleb, który 
pochodzi ze zmodernizowanej piekarni 
Państwa Beaty i Henryka Kiślów (na 
zdjęciu obok). 
 

Wypieki „od Kiśla” od wielu lat  posiada-
ją swoich zwolenników i dawały sobie 
radę na rynku nawet w czasach, kiedy niezbyt chętnie patrzono 
na prywatną inicjatywę. Jednakże lokalizacja zakładu, położone-
go bezpośrednio przy przejeździe kolejowym, nie dawała moż-

liwości rozbudowy. Trzy lata temu Henryk Kisiel podjął decyzję 
o wykupieniu piekarni od Gminnej Spółdzielni w Kolonow-

skiem, z którą przez dziesiątki lat kon-
kurował jego ojciec. 
 

Jak wspomina Beata Kisiel, w ostatnich 
latach nie było czasu na urlop: – 
„Przeprowadziliśmy modernizację 
obiektu w Fosowskiem, zakupiliśmy i 
zainstalowaliśmy nowy włoski piec do 
wypieku naszych wyrobów i zatrudnili-
śmy trzech nowych pracowników. W 
marcu br. przenieśliśmy produkcję w 
nowe miejsce, pozostawiając przy ul. 1 
Maja wyłącznie sklep. W trakcie dofi-

nansowanego ze środków PROW remontu wymieniliśmy m.in. 
pokrycie dachowe, stolarkę drzwiową i okienną, położyliśmy 
600 metrów                                    Dokończenie na Stronie 2. 

NASZ POWSZEDNI CHLEB 

- Jaka jest kondycja rolnictwa w naszej gminie? 
- Powszechnie wiadomo, że nie dysponujemy 
terenami o najlepszych warunkach glebowych, 
co nie sprzyja intensywnemu rozwojowi rolnic-
twa. Patrząc na strukturę gospodarstw rolnych, 
można zauwa-
żyć, że mamy 
tylko dwa o po-
wierzchni od 30 
do 50 hektarów, 
jedno w prze-
dziale 20 - 30 
ha, piętnaście 
pomiędzy 10 a 
20 ha i trzydzie-
ści cztery zaj-
mujące od 5 do 
10 ha. Pozostałe 1314 gospodarstw nie przekra-
cza pięciu hektarów powierzchni, a aż 735 nie 
zajmuje nawet pół hektara. 
- Co wychodzi najlepiej naszym rolnikom? 
- Dziewięć gospodarstw specjalizuje się w pro-
dukcji mleka, poza tym mamy jeszcze związaną 
z tym hodowlę bydła, produkcję tuczników i 
produkcję roślinną. 
- Zajmująca się w urzędzie gminy sprawami 
rolnictwa Regina Klyszcz zwraca uwagę na to, 
że znacznie ubyło nam ostatnio ugorów... 
- To w dużej mierze zasługa Unii Europejskiej, 
która wspiera produkcję roślin energetycznych. 

Cieszy to, że szansę dla siebie znalazł tutaj je-
den z młodszych rolników, który spowodował, 
że nasze łąki wyglądają teraz znacznie lepiej.  
- Jak się kształtują wpływy do budżetu gminy z 
podatku rolnego? 

- Nie są one 
imponujące. Z 
podatku rolnego 
mamy na rok 
około 58 tys. zł. 
Dla porównania 
powiem, że po-
datek od nieru-
chomości, który 
wpłacają osoby 
fizyczne, daje 
nam 900 tys. zł, 

z tytułu podatku od nieruchomości, związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej przez osoby prawne otrzymamy w tym 
roku 2.150 tys. zł, a nasz udział w podatku do-
chodowym wynosi około 150 tys. zł. 
- Tegoroczny budżet Gminy Kolonowskie wy-
nosi 15,5 miliona zł. Skąd zatem pochodzą po-
zostałe pieniądze, które wydajemy? 
- Gmina otrzymuje od państwa środki na 
utrzymanie oświaty, niektóre zadania z zakresu 
administracji i opieki społecznej. Jednak chcąc 
coś zbudować, musimy brać udział 
                             Dokończenie na Stronie 2. 

Na dożynki! 

Dożynki to ludowe świę-

to, połączone z obrzęda-

mi dziękczynnymi za 

ukończenie żniw i prac 

polowych. Święto plonów 

obchodzono już w czasach 

przedchrześcijańskich, 

m.in. w krajach  nordyc-

kich, w Izraelu oraz w 

starożytnej Grecji i Rzy-

mie. Zwyczaj ten był też 

praktykowany przez Sło-

wian i plemiona bałtyc-

kie, i był określany jako 

wyżynki, obrzynki, wie-

niec, wieńcowe, okrężne, 

a na Śląsku Opolskim – 

jako żniwniok. Kościół 

katolicki zaadoptował 

dożynki w III wieku, jed-

nak ze względu na różno-

rodność stref klimatycz-

nych nie było możliwe 

ustalenie jednego termi-

nu tego święta na całym 

świecie. Tegoroczne do-

żynki gminne odbędą się 

w Kolonowskiem,  w ter-

minie 15 - 16 września. 

ROZMOWA Z BURMISTRZEM KOLONOWSKIEGO, NORBERTEM KOSTONEM 

Korony dożynkowe z ubiegłorocznych dożynek w Spóroku 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBniwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk_Opolski
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Teresa Drzymała i Ewald Czupa-
ła z Kolonowskiego będą staro-
stami tegorocznych dożynek 
gminnych. 

Gospodar-
stwo rolne 
Rodziny 
Drzymałów 
ma po-
wierzchnię 6 
hektarów, 
które w po-
łowie zajmu-

ją łąki i obsiane żytem i mieszan-
ką zbóż jarych pola. Zebrane 
plony są wykorzystywane jako 
karma dla zwierząt hodowlanych 
i drobiu. Teresa Drzymała ma 
stałe zatrudnienie w firmie 
„Mercur” w Staniszczach Ma-
łych, a gospodarstwo prowadzi z 
mężem, Henrykiem, przy wydat-
nej pomocy teścia, Edmunda. 
Ewald Czu-
pała, wraz  
żoną Hilde-
gardą, kilka-
naście lat 
temu prze-
kazali swoje 
trzyhektaro-
we gospo-
darstwo swojemu synowi, Maria-
nowi. Dzisiejsze gospodarstwo  
Czupałów służy zaspokajaniu 
rodzinnych potrzeb, związanych 
z hodowlą drobiu i królików. 
Ewald Czupała jest emerytowa-
nym pracownikiem Huty 
„Andrzej”, na pół etatu zatrud-
nionym jako woźny w szkole w 
Kolonowskiem. 

NIE TYLKO O ROLNICTWIE 
Dokończenie ze Strony 1. 

w konkursach na najlepsze projekty, organi-
zowanych między innymi przez instytucje 
zarządzające funduszami europejskimi i na 
ochronę środowiska. 
- W czasie dożynek podsumowujemy nie 
tylko pracę rolników. Jak wygląda kondycja 
przedsiębiorstw w naszej gminie? 
- Siedmiu naszych największych pracodaw-
ców, tzn. firmy: Packprofil, Izostal, Kolb, Mer-
cur, Eltete, Peri i 
Kopgard, ma sta-
bilną pozycję na 
rynku, rozwija się i 
zatrudnia około 
450 osób. Ponadto 
mamy około 190 
małych przedsię-
biorstw. Niektóre z 
nich mają duże 
znaczenie na po-
nadlokalnym rynku 
usług leśnych, bu-
dowlanych, gastronomicznych i turystycz-
nych. Wskaźnik przedsiębiorczości mógłby 
być u nas wyższy, ale trzeba pamiętać o tym, 
że ciągle wielu mieszkańców naszej gminy i 
całego powiatu preferuje pracę  za granicą. 
- Za chwilę otrzyma Pan od starostów dożyn-
kowych tradycyjny bochen chleba. Czy już 
wiadomo, jak go sprawiedliwie podzielić? 
- Przekazanie chleba ma wymiar symbolicz-
ny, a gmina na okrągło wykonuje swoje zada-
nia. Jeszcze w tym roku wyremontujemy ul. 
Korfantego w Staniszczach Małych, a już w 
przyszłym chcielibyśmy naprawić ul. Dwor-
cową w Spóroku i tzw. drogę za stodołami w 
tej samej miejscowości. Jesteśmy zaangażo-
wani finansowo w trwający aktualnie  remont 

dachu kościoła w Staniszczach Wielkich, no i 
rozpoczynamy budowę targowiska w Kolo-
nowskiem oraz realizację projektu termomo-
dernizacji budynków szkół w Fosowskiem i 
Staniszczach Małych, remizy OSP i centrum 
sportowo-rekreacyjnego w Kolonowskiem 
oraz urzędu gminy…  
- Do 15 listopada trzeba przygotować projekt 
budżetu na 2013 rok… 
- Na pewno jest możliwość ujęcia w nim jesz-

cze wielu innych 
zadań. - Od jakie-
goś czasu dyskutu-
jemy z radnymi 
choćby o potrzebie 
budowy porząd-
nych boisk i urzą-
dzeń sportowych 
przy każdej szkole, 
i możliwe, że i tą 
sprawę uda się 
załatwić w przy-
szłym roku.  

- Co dobrego może się  jeszcze wydarzyć  w 
najbliższym czasie? 
- Sądzę, że ten rok przyniesie owoce naszych 
żmudnych wieloletnich negocjacji z PKP w 
sprawie przejęcia niektórych składników mie-
nia kolejowego przez gminę. Na początek 
przejmiemy budynek dworca w Kolonow-
skiem. Jestem też w stałym kontakcie z firmą, 
która zamierza doprowadzić światłowód do 
naszych wiosek. Jest bardzo prawdopodobne, 
że mieszkańcy Staniszcz Małych, Spóroka i 
Staniszcz Wielkich już pod koniec przyszłego 
roku otrzymają najnowocześniejsze łącza 
komunikacyjne, które umożliwią nie tylko 
dostęp do szerokopasmowego internetu, ale i 
do telefonu oraz do telewizji kablowej.  

NASZ POWSZEDNI CHLEB 
Dokończenie ze Strony 1. 

kwadratowych kafelek i otynkowaliśmy budy-
nek z zewnątrz.”  
 

Henryk Kisiel nie chce zdradzić szczegółowej 
receptury swoich wypieków. Jak mówi, super-
markety oferują pieczywo, które robi się „z 

prosz-
ku”, 
nato-
miast w 
małych 
piekar-
niach 
codzien-
nie po-
wtarza 

się pełny cykl technologiczny, rozpoczynający 
się od tworzenia naturalnego kwasu chlebo-
wego, do którego dodaje się w odpowiednich 
proporcjach mąkę żytnią i wodę. Z tych pro-
duktów powstaje ciasto, które musi najpierw 
„urosnąć” i z którego na końcu wypieka się 
pyszny chleb. Dziesięcioosobowa załoga pie-
karni rozpoczyna pracę już o ósmej wieczo-
rem, a kończy ją o piątej rano.  
 

Piekarnia Państwa Kiślów prowadzi sprzedaż 
swoich produktów w Kolonowskiem, ale nie 
tylko. - Wypieki z Kolonowskiego można na-
być w sklepach w Jemielnicy, Piotrówce, My-
ślinie, Grodźcu, Ozimku i w Zawadzkiem. Od 
marcowej przeprowadzki do Fosowskiego 
sprzedaż wzrosła o 10 procent, a pierwsi 
klienci przychodzą po pieczywo bezpośrednio 
do piekarni przy ul. Polnej już o piątej rano.  



PAZURKIEM KOTYSIA: PRZYSŁOWIA LUDOWE 
Niewiele jest profesji tak ściśle 
związanych z rytmem przyro-
dy, jak zawód rolnika. Od 
długości zimy, intensywności 
opadów i innych czynników 
meteorologicznych zależy 
jakość zbiorów. Dlatego 
mieszkańcy wsi od wieków 
przyglądają się pogodzie, a 
efektem  tych obserwacji jest 
tak zwana mądrość ludowa. 
Przyjrzyjmy się niektórym 
porzekadłom, aby, w chwilę 
po udanych dożynkach, wła-
ściwie zadbać o kolejne plony. 
Oto niektóre z nich: 

Nowy Rok pogodny, zbiór 
będzie dorodny. Na Świętego 
Walentego mróz, chowaj sanie 
szykuj wóz. Słońce marcowe, 
owocom niezdrowe. Suchy 
marzec, mokry maj, będzie 
żytko jako gaj. Gdyby w 
kwietniu nie padało, to owo-
ców będzie mało. Na świętego 
Wojciecha rośnie bydłu pocie-
cha. Około Jerzego dokończ 
siewu twego. Grzmot w maju 
nie szkodzi, sad dobrze obro-
dzi. Pankracy, Serwacy, Boni-
facy, źli na ogrody chłopacy. 
Kiedy z Janem przyjdą desz-

cze, to sześć niedziel kropi 
jeszcze. Lipcowe upały, wrze-
sień doskonały. Jeśli w sierp-
niu dni jasne, będą stodoły 
ciasne. Od świętego Augusty-
na orka dobrze się poczyna. 
Grzmot listopada dużo zboża 
zapowiada. Śnieg w świętego 
Andrzeja, zła dla żyta nadzie-
ja. Gdy w adwencie szadź na 
drzewach się pokazuje, to rok 
urodzajny nam zwiastuje. W 
Wigilię mróz, będzie siana 
wóz. Dzień sylwestrowy poka-
że czas lipcowy.  
 

JÓZEF KOTYŚ 
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 Gmina Kolonowskie zabiega o 

dofinansowanie z PROW remontu 
kapliczki w Spóroku. Wartość 

przedsięwzięcia wyliczono na 78 
tys. zł, a spodziewane dofinanso-

wane dofinansowanie na 51 tys. zł.   
 Najprawdopodobniej w 2013 

roku zostanie utwardzony parking  
obok kościoła parafialnego w Ko-

lonowskiem.  W tej chwili jest 
przygotowywana dokumentacja.  

 Burmistrze Kolonowskiego 
ustalił ze Starostą Strzeleckim, że  
spółka komunalna "KGK"  przej-

mie utrzymywanie zimowe 
wszystkich dróg powiatowych na 

terenie naszej gminy.  
  Poseł Ryszard Galla wniósł 

interpelację w sprawie moderniza-
cji wiaduktu kolejowego na ul. 

Dzierżonia w Fosowskiem.  Efekt 
jest taki, że  PKP skontroluje stan 
techniczny tego obiektu. Jeszcze 
nie wiadomo, czy wiadukt zosta-

nie wyremontowany. 
 PKP Nieruchomości  dokonało 

wyburzenia niektórych swoich 
nieruchomości w Fosowskiem i w 

Staniszczach Małych. We wrze-
śniu  ma zostać przekazana gmi-

nie ulica Piastowska w Fosow-
skiem, wraz z przyległym placem. 
 W kolejnych wyborach samo-
rządowych będziemy wybierać 

gminnych radnych w jednoman-
datowych okręgach wyborczych, a 

Rada Miejska w Kolonowskiem  
dokonała już 31 sierpnia podziału 
gminy na 15 okręgów. W związku 
ze zmianą liczby mieszkańców po 

wyborach w 2014 roku ubędzie 
jeden radny z Fosowskiego i przy-
będzie jeden w Staniszczach Wlk.    

50-lecie pożycia małżeństwa świętowali 19 sierp-
nia Państwo Hildegarda i Paweł Puzikowie ze 

Spóroka. Państwo 
Puzikowie poświę-
cili się pracy na roli 
i jeszcze dzisiaj 
prowadzą duże 
gospodarstwo. 
Paweł Puzik poma-
ga też synowi w 

firmie budowlanej, a w wolnych chwilach oddaje 
się pasji myśliwego. Jubilaci wspólnie wychowali 
czworo dzieci i doczekali się czworo wnuków. 
 

91. rocznicę urodzin obcho-
dziła 27 sierpnia 2012 roku 
Pani Róża Kowalska z Kolo-
nowskiego. Jubilatka wycho-
wała dwóch synów, docze-
kała się trzech wnuków i 
dwóch prawnuków. W mło-
dości zajmowała się wycho-
wywaniem dzieci i prowa-
dziła gospodarstwo. Jest 
pod opieką syna i synowej.  

7 września 2012 roku 60. rocznicę ślubu obcho-
dzili Państwo Jan i Gertruda Malik ze Staniszcz 

Wielkich. Małżon-
kowie mają dwoje 
dzieci i doczekali 
się czwórki wnu-
ków oraz trójki 
prawnuków. Jan 
Malik pracował na 
kolei jako pomoc-

nik maszynisty, a z żoną prowadził gospodarstwo.  
 

8 września 94. urodziny obchodziła Pani Helena 
Pyka, mieszkanka Spóroka. Pani Helena ma dwoje 
dzieci, troje wnuków i dwo-
je prawnuków. Cieszy się 
dobrym zdrowiem, duży 
czyta i to bez okularów. 
Lubi także opowiadać o 
czasach wojennych i powo-
jennych, a ma bardzo dobrą 
pamięć. Samodzielnie pro-
wadzi gospodarstwo domo-
we; gotuje, sprząta i robi 
pranie. 

TAK ŚWIĘTOWALIŚMY W MINIONYCH LATACH 

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA NASZYCH JUBILATÓW ! 



WAŻNE TELEFONY 
 

UMiG: 77 4611 140 
Numery wewnętrzne: 
Sekretariat: 22, Faks: 31 
Rada Miejska: 27 
Księgowość: 32, 35 
Podatki – 33, Kasa – 34 
Dowody osobiste, sport i 
działalność gosp.: 36 
Budownictwo: 28, 38 
Kadry – 25, USC: 26 
Rolnictwo, środowisko, 
mienie komunalne: 24 
Drogi, gosp. komunalna: 30 
Ochrona ppoż. i OC: 29 
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  
Kolonowskie posterunek : 77 
46 11 007  
(poniedziałek 12.00 - 
15.00, piątek 17.30 - 20.00) 
Straż Pożarna Strzelce Op.: 77 
4049 900 
Pogotowie Ratunkowe: 999 
Kolonowskie - Ośrodek 
Zdrowia: 77 4611 160  
Poczta Kolonowskie: 77 4622 
490 i poczta Fosowskie: 77 
4622 495  

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 
ul. Ks Czerwionki 39        47—110 Kolonowskie 

Internet: www.kolonowskie.pl 

E-mail: umig@kolonowskie.pl 

Colonnowska          

KONTAKT 
Jeśli chcesz, żeby Twoja 
informacja dotarła do 
REDAKCJI,  wyślij maila 
na adres: 
www.kotys@wp.pl lub 
umig@kolonowskie.pl lub 
zadzwoń: 77 4611 140. 

 


