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Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Marek Wójcik oraz Biskup Opolski Andrzej Czaja 
uczestniczyli 21 stycznia w obradach Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego.  
W trakcie spotkania omo wiono ustawodawstwo, dotyczące samorządo w, a burmistrz Norbert 
Koston zabrał głos w sprawie niespo jnos ci przepiso w podatkowych, kto re mogą niekorzystnie 
wpłynąc  m.in. na wysokos c  budz etu gminy Kolonowskie. Biskup Czaja poprosił obecnych o poło-
z enie większego nacisku na działania wzmacniające rodzinę oraz na wychowanie młodziez y.  

ROZMOWA Z BISKUPEM ANDRZEJEM CZAJĄ 

 WARTOŚĆ W TYM, CO MÓWI BÓG 
- Ubiegły rok w Archidiecezji Górno-
śląskiej zadedykowano rodzinie. 
Czy Ksiądz Biskup jest zadowolony 
z tego, co dotąd zrobiono w tej spra-
wie na terenie  diecezji? 
- Inspiracją do ogłoszenia Roku Rodzi-
ny była inicjatywa samorządu woje-
wo dztwa opolskiego odnos nie powo-
łania Specjalnej Strefy Demograficznej.  
Chcielis my ją dopełnic  o wymiar for-
macyjny i pokazac , z e potrzebne są 
działania wzmacniające człowieka  
w sferze duchowej. Jako duchowny 
chciałbym podkres lic  rolę modlitwy i 
religijnej refleksji, kto rą pos więcilis my 
rodzinom, niejednokrotnie z yjącym w 
rozłące. Ta modlitwa na pewno przy-
niesie pozytywne owoce. 
- Jednak modlitwa to nie wszystko... 
- Dlatego staramy się włączyc  takz e  
w konkretne działania, wychodzące 
naprzeciw tym, kto rzy nie radzą sobie 
w z yciu. Kos cio ł aktywnie bierze 
udział w debatach z udziałem przed-
stawicieli władz i s rodowisk intelektu-
alnych, w trakcie kto rych staramy się 
tłumaczyc , z e obok  sfery materialnej 
waz ne jest, aby pro bowac  dostrzec 
ro wniez  wartos c  w tym, co mo wi do 

nas Bo g. Z drugiej strony - powołuje-
my do z ycia w diecezji kolejne os rodki 
słuz by z ycia i rodzinie. Pierwszy po-
wstał przy opolskiej katedrze i zajmuje 
konkretnymi działaniami w zakresie 
terapii i profilaktyki rodzinnej. Kolejne 
tego typu os rodki organizujemy w 
Nysie, Kędzierzynie-Koz lu i w Oles nie. 
Kaz dy, kto jest w potrzebie, znajdzie 
tutaj pomoc!  
- W trakcie sprawowania funkcji 
ordynariusza Ksiądz Biskup już go-
ścił w gminie Kolonowskie. 
- Zdąz yłem odwiedzic  kaz dą waszą 
parafię. Czy to przy okazji bierzmowa-
nia, czy tez  uroczystos ci jubileuszo-
wych, tak jak to miało miejsce w Sta-
niszczach Małych i - ostatnio - w Sta-
niszczach Wielkich. Parę razy zatrzy-
mywałem się u was w trakcie pielgrzy-
mek. Mało kto jednak wie, z e w młodo-
s ci, na kro tko przed studiami  
na KUL-u, przez miesiąc pomagałem 
ks. Globischowi w parafii Kolonowskie. 
Dlatego proszę o przekazanie za po-
s rednictwem „Colonnowskiej” najser-
deczniejszych z yczen  Boz ego Pokoju  
w 2015 roku, zdrowia, ciepła i miłos ci 
wszystkim mieszkan com gminy.   

Miejsko-Gminny Os rodek Pomocy 
Społecznej w Kolonowskiem infor-
muje, z e moz na uzyskac  pomoc 
z ywnos ciową z Europejskiego Fun-
duszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym. Pomoc kierowana jest do 
oso b, kto re, z powodu niskich do-
chodo w, nie są w stanie zapewnic  
sobie odpowiedniego posiłku. Mogą 
nią zostac  objęte osoby i rodziny, 
spełniające kryteria okres lone w 
art. 7  ustawy o pomocy społecznej i 
kto rych docho d 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 korzysta-
nia z pomocy powinny się zgłosic  w 
Miejsko-Gminnym Os rodku Pomocy 
Społecznej w Kolonowskiem w celu 
odebrania skierowania do otrzyma-
nia pomocy z ywnos ciowej. 
Dystrybucję z ywnos ci prowadzi 
Caritas Parafialny w Kolonowskiem.  

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, dotyczą-
cą inwentaryzacji wszystkich z ro deł zanie-
czyszczenia powietrza w gminie. Jej wypełnie-
nie jest niezbędne, jes li chcemy w przyszłos ci 
poprawic  jakos c  powietrza, kto rym oddycha-
my i otrzymac  dofinansowanie z krajowych  
i europejskich funduszy na realizację niezbęd-
nych inwestycji. Wypełnienie ankiety nie  zo-
bowiązuje mieszkan co w do wykonania z ad-
nych prac, ale daje moz liwos c   pozyskania 
pieniędzy na modernizacje kotłowni, montaz  
kolektoro w słonecznych dla budynko w miesz-
kalnych, modernizację os wietlenia i proekolo-
giczne inwestycje w przedsiębiorstwach. 

 
 

Prosimy o wypełnienie ankiety!      
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MŁODZI AKTORZY PRÓBUJĄ SWOICH SIŁ 

4 stycznia, przy wypełnionej po brzegi Sali OSP w Kolonowskiem, odbył się, zorganizowany 
przez Bibliotekę i Centrum Kultury,  koncert trzech tenoro w S ląskiej Operetki Kameralnej. 

Wystąpili: Arkadiusz Dołęga, Patrycy Hauke i 
Damian Chro s cin ski, kto rym akompaniował 
Michał Szkurienko. Koncert poprowadził Ja-
cek Wolen ski, a s piewacy zaprezentowali 
największe przeboje z gatunku muzyki łatwej 
i przyjemnej. Z kolei 17 stycznia Klub Sporto-
wy Unia Kolonowskie zorganizował tradycyj-
ny turniej piłkarski dla pracowniko w miej-
scowych 
zakłado w 

pracy. W czwartej edycji imprezy wzięły udział druz yny: 
"Kapica" Grodzisko, "Packprofil" Kolonowskie, "Elsteel" 
Ozimek, "Izostal" Kolonowskie, "DrewTrans" Kolonowskie 
oraz "Kapica" Zawadzkie. Zwycięzcą turnieju została ekipa 
„Kapica” Zawadzkie, kto ra w finałowym meczu pokonała 
po wyro wnanym meczu  w rzutach karnych 2:0 „Izostal”. 

17 stycznia odbył się w Lewinie Brzeskim 
XXX Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolęd-
niczych - Herody 2015. Jest to najbardziej 
prestiżowa impreza tego typu w naszym 
regionie.  
Edycja 2015 przyciągnęła 23 formacje tea-
tralne z ro z nych częs ci wojewo dztwa. Konkurs 
oceniany był jak zwykle w dwo ch kategoriach 
– zespoły dorosłych i zespoły dziecięce.   
W tym roku młodzi aktorzy z Publicznego 
Gimnazjum w Kolonowskiem, zachęceni suk-
cesami wczes niejszych przedstawien  swoich 
„jasełek”, postanowili spro bowac  własnych sił 
w tymz e konkursie.  
Gimnazjalna młodzież przygotowała dość 
oryginalną sztukę boz onarodzeniową pt.: 
„Opowies c  przedwigilijna” (autorstwa piszące-
go te słowa). To prosta historia o narodzeniu 
Pana Jezusa, podłym Herodzie, Trzech Kro lach 
ze Wschodu i ubogich pasterzach opowiadana 
do snu małej dziewczynce w przeddzien  Wigi-
lii. Ciekawostką jest to, z e opowies c  ujęta zo-
stała w formę teatru cieni – jest połączeniem 
w tym względzie dawnych tradycji chin skich  
i hiszpan skich.  Na scenie pojawiają się bo-
wiem cienie postaci ludzkich i kontury „lalek”. 
Całość podbudowana została muzyką i efekta-
mi specjalnymi… „z piekła rodem”. Narracją 
historii zajęli się w sposo b – 
moim zdaniem –  zachwycający 
Kornelia Kania i Adam Wacław-
czyk. Inni aktorzy zadbac  mu-
sieli o przedstawienie znanej 
nam wszystkim fabuły za po-
s rednictwem swoich cieni.  
W sztuce, opro cz wymienio-
nych wyz ej, udział wzięli: Emi-
lia Front, Katarzyna Kornek, 
Emilia Radek, Paulina Breguła, 
Natalia Stro z yk, Szymon Ma-
rzok, Paweł Leja, Tomasz Leja, 
Cezary Roman czuk, Dominik 
Dudarewicz i Mateusz Pilarski. 

Prezentacja „Opowies ci przedwigilijnej”  
w Lewinie Brzeskim była jej czwartą publiczną 
odsłoną. Sztuka pokazywana była juz  przez 
młodziez  na Kiermaszu Boz onarodzeniowym 
w Kolonowskiem, w naszym gimnazjum, jako 
spektakl jasełkowy, a takz e w GIPROL-u, w 
Staniszczach Małych. Za kaz dym razem była 
ciepło przyjmowana. Mys lę, z e pomogło to 
aktorom w zmaganiach konkursowych w Le-
winie Brzeskim.  
Jadąc na przegląd, mieliśmy świadomość, 
z e nasze przedstawienie nie wpisuje się bez-
pos rednio w formę tradycyjnych zespoło w 
kolędniczych, a nawet trochę od nich odstaje. 
Zostalis my jednak zapewnieni przez dyrektora 
przedsięwzięcia, pana Tadeusza Tadlę, z e 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. Ko łko Teatralne PG Kolonowskie 
otrzymało III miejsce za swą „Opowies c  przed-
wigilijną”. Mys lę, z e to dla nas duz y sukces, i 
mam nadzieję, z e zachęci on młodych ludzi do 
tego, by miec  bezelektroniczne pasje, by chciec  
pos więcac  czas na tworzenie SZTUKI 
(scenicznej) i rozumiec , czym jest praca zespo-
łowa i zespołowy sukces.  

JERZY KAUFMANN 

NASI JUBILACI 

ZAPRASZAMY 
ODKRYWCÓW 
 

Biblioteka i Centrum Kultury  
w Kolonowskiem organizuje,  
w ramach realizowanego pro-
jektu edukacyjnego pod nazwą: 
„Mali odkrywcy”, dofinansowa-
nego ze s rodko w Fundacji BGK, 
nabo r na zajęcia dla dzieci nie 
objętych edukacją przedszkol-
ną w wieku od 2 do 4 lat. 
 

Przewidywana ilość uczest-
niko w: 15 oso b. 
 

Termin realizacji projektu:  
luty-czerwiec 2015. 
 

Zajęcia będą się odbywać raz  
w tygodniu w s wietlicy wiej-
skiej w Spo roku. 
 

W ramach projektu odbędą 
się ro wniez  wyjazdy tematycz-
ne  do ZOO, Juraparku w Kra-
siejowie, Nadles nictwa Za-
wadzkie, Pan stwowej Straz y 
Poz arnej w Strzelcach Opol-
skich, nad jezioro oraz do go-
spodarstwa 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 miejsco-
wos ci Spo rok.  

7 stycznia swoje 91. urodziny 
obchodził Jo zef Sos nicki ze Sta-

niszcz Małych. 
Jubilat był dłu-
goletnim pra-
cownikiem 
PKP. Jego pasją 
jest hodowanie 
pszczo ł – zaję-
ciu temu po-
s więcił około 
40 lat. Pan Jo -

zef, wraz z z oną, wychował troje 
dzieci, doczekał się szes ciorga 
wnuko w i pięciorga prawnuko w. 
 

8 stycznia 2015 
roku 90. uro-
dziny obcho-
dziła Ottilie 
Felix ze Sta-
niszcz Małych. 
Jubilatka wy-
chowała troje 
dzieci, doczeka-
ła się dziewię-

ciorga wnuko w i dziesięciorga 
prawnuko w. Całe z ycie pracowa-
ła we własnym gospodarstwie 
rolnym, zajmowała się domem, 
s wiadczyła tez  usługi krawieckie.  

W STYCZNIU KULTURALNIE i SPORTOWO  



PAZURKIEM: JUBILEUSZ  IZBY LEKARSKIEJ  
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SPRAWOZDANIE z ODDZIAŁU PTTK... 

Srebrny jubileusz to nie 
byle co! 25 lat trwania w 
związku małz en skim stanowi 
okazję do wspo lnego s więto-
wania całych rodzin, a jubilaci 
mają prawo do szczego lnej 
satysfakcji. Nie tylko udowod-
nili, z e kiedys  dokonali włas ci-
wego wyboru, ale tez  z e mają 
charakter długodystansowca, 
gotowego do codziennych 
kompromiso w.  
 

Jubileusze stanowią dobrą 
okazję do refleksji. Przy ich 
okazji staramy się dokonac  
swoistego bilansu zysko w i 

strat. Tak jak to miało miejsce 
choc by w trakcie niedawnych 
obchodo w 25-lecia Opolskiej 
Izby Lekarskiej, kto ra na swo-
ją uroczystos c  do Filharmonii 
Opolskiej zaprosiła przedsta-
wicieli władz pan stwowych i 
samorządowych.  
 

Opolscy medycy przypo-
mnieli, z e w ostatnim c wierc -
wieczu przez yli dwie duz e 
reformy słuz by zdrowia, od-
notowali ogromny postęp we 
wszystkich dziedzinach medy-
cyny i przetrwali az  17 mini-
stro w zdrowia. Ubolewają nad 

coraz większą biurokracją, 
kto ra ogranicza czas pos wię-
cony pacjentowi.  
 

Trudno sobie wyobrazić 
lekarza bez pacjenta. Ich rela-
cje trochę przypominają mał-
z en skie. Dobrze by jednak 
było, aby nikt więcej nie sypał 
piasku w trybiki tego z tru-
dem budowanego związku. 
Nieprzemys lane reformy wy-
wołują protesty, a zamknięte 
przychodnie nikomu nie słuz ą. 
Oby juz  przed pacjentami nikt 
nie zamykał drzwi! 

 

JÓZEF KOTYŚ 

16 stycznia odbyło się w Zawadzkiem spotkanie podsumowujące działalnos c  Oddziału Zakła-
dowego „Huta Andrzej” PTTK. Kierowana przez Alfreda Feliksa organizacja zrzesza 403 
członko w, w tym 206 ucznio w z gmin Kolonowskie i Zawadzkie. W 2014 roku zawadczan skie 
stowarzyszenie zorganizowało 64 wyprawy turystyczne, w kto rych udział wzięły łącznie 
2724 osoby. Były to m.in.: III Rajd „Zima w Dolinie Małej Panwi”, XIII Wiosenny Rajd Kolar-
ski, XXXIII Zlot „S ladami Dawnego Hutnic-
twa”, III Regaty „Na Stawie - Liszczok”, 
Rajd Rowerowy „S ladami Petera Schrata”, 
wycieczki na Szyndzielnię, do Wrocławia, 
Dusznik, na S lęz ę, Go rę s w. Anny i w Go ry 
Opawskie, a pod koniec roku w Kolonow-
skiem, XII Festiwal Piosenki Turystycznej. 
Oddział Zakładowy „Huta Andrzej” nie 
zwalnia tempa i zamierza w 2015 roku 
dalej aktywnie działac  na rzecz lokalnego 
s rodowiska. 
Na zdjęciu: Rajd „S ladami Petera Schrata”. 

UTYLIZACJA 
AZBESTU 
 

Gmina Kolonowskie zamierza 
ponownie przystąpic  do naboru 
wniosko w o dofinansowanie 
przedsięwzięc  z zakresu usuwa-
nia azbestu, organizowanego 
przez Wojewo dzki Fundusz 
Ochrony S rodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu. Wniosek 
obejmowac  będzie zestawienie 
konkretnych przedsięwzięc   
z zakresu demontaz u, zbierania, 
transportu i unieszkodliwiania 
wyrobo w zawierających azbest.  
 

W związku z tym ogłasza się 
nabo r dla wszystkich zaintere-
sowanych pozyskaniem s rod-
ko w na usunięcie azbestu z ich 
nieruchomos ci, kto rego termin 
mija 28 lutego. 
 

Wymagany wkład właściciela 
nieruchomos ci ma wynosic  15% 
koszto w usunięcia azbestu, a 
pozostałe 85 % wydatko w zo-
stanie pokryte ze s rodko w Wo-
jewo dzkiego Funduszu Ochrony 
S rodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Opolu oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony S rodowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. Z osobami,  kto re przystą-
pią do projektu, zostaną zawar-
te pisemne porozumienia. 
 

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskac  w Urzędzie Miasta  
i Gminy Kolonowskie - pok. nr 6 
i 9, tel. 77/4611140, wewnętrz-
ne: 24 lub 48. Odpowiedni 
wniosek moz na pobrac  ze stro-
ny internetowej gminy Kolo-
nowskie lub bezpos rednio  
w urzędzie. 

W SKRÓCIE 

   W dniach od 14 do 16 stycznia 
br. przedstawiciele gminy Kolo-
nowskie uczestniczyli w targach 

Regiontour Brno. Kolejna juz  wizy-
ta na jednej z największych w Eu-
ropie imprez wystawienniczych 

dla regiono w tym razem związana 
była z realizacją projektu pn. 

"Lokalne muzea pod wspo lnym 
dachem". Finansowane ze s rod-

ko w Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego stoisko miało 
na celu promocję lokalnych muze-
o w oraz obiekto w, kto re powstają 

w Kolonowskiem i Be lotine. 
   

 W biez ącym roku zostaną wy-
brane nowe władze w kołach DFK. 

Zabrania sprawozdawczo-
wyborcze organizacji mniejszos ci 
niemieckiej odbędą się w następu-
jących terminach: 22 lutego - Sta-
niszcze Małe, 1 marca - Kolonow-
skie, 8 marca - Staniszcze Wielkie 

oraz 15 marca - Spo rok.  
 

 Terminy zebran  sprawozdaw-
czych w jednostkach OSP: Stanisz-

cze Małe - 25 stycznia,  godz. 
15:00, Staniszcze Wielkie - 15 lute-
go 2015, godz. 14:00, Fosowskie - 
21 lutego 2015, godz. 15:00, Kolo-

nowskie - 22 lutego 2015, godz. 
15:00, Spo rok - nie została jeszcze 

ustalona data.  
 

 Od roku funkcjonuje w Interne-
cie serwis Miejsko-Gminnego 

Os rodka Pomocy Społecznej w 
Kolonowskiem. Pod adresem: 

www.ops.kolonowskie.pl można 
znalez c  wiele cennych informacji 
na temat s wiadczen  rodzinnych,  

stypendio w, procedur postępowa-
nia w sprawach pomocy społecz-
nej, funduszu alimentacyjnego, 

pracy asystenta rodzinnego oraz 
akto w prawnych, dotyczących 

spraw z zakresu opieki społecznej.   

… oraz ze STACJI CARITAS 
Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności złożyła 
Stacja Opieki CARITAS w Kolonowskiem. Ta powołana 22 
lata temu jednostka ciągle spełnia pokładane w niej ocze-
kiwania. Dowodzą tego wyniki zespołu, kierowanego 
przez Beatę S ciupider, kto ry w ubiegłym roku odnotował 
15.394 wizyt pacjento w. Stacja systematycznie zwiększa 
zakres swoich usług - jeszcze w 2006 roku wykonała 5.188 
czynnos ci medycznych, opiekun czych i rehabilitacyjnych, 
w 2011 roku, kiedy rozszerzyła swoją działalnos c  na gmi-
nę Ozimek, było ich 28.886, a w 2014 roku pobiła swo j 
kolejny rekord, wykonując 34.557 czynnos ci. 
 

W zakresie świadczeń leczniczych przyjęto 56 nowych 
pacjento w z terenu gminy Kolonowskie. Wraz ze stałymi 
pacjentami z lat ubiegłych  obsłuz ono 150 oso b. W tej gru-
pie znalazło się 12 pacjento w wymagających stałej opieki. 
Pielęgniarki wykonały 4.733 wizyt domowych, a 29 pacjen-
to w skorzystało z porad w samej placo wce.  Z wypoz ycze-
nia sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego skorzystało 
59  oso b. Jeszcze większy ruch panował w gabinecie reha-
bilitacyjnym przy u. Les nej. Z jego usług skorzystało 1.101 
mieszkan co w naszej gminy, odwiedzając gabinet 7.527 
razy. 35 wizyt rehabilitanci wykonali w domu chorego. 
 

W Stacji Opieki CARITAS w Kolonowskiem zatrudnio-
nych jest szes c  pielęgniarek s rodowiskowo - rodzinnych.  
Jej działalnos c  jest dofinansowywana z budz etu gminy. 



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

Internet: www.kolonowskie.pl 

E-mail: umig@kolonowskie.pl 
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E-Mail: 
kultura@kolonowskie.pl 
 

Numer opracował J. KOTYŚ 

 

SPIS TELEFONÓW 
 

UMiG: 77 4611 140 
 

Numery wewnętrzne: 
Sekretariat: 22, Faks: 31 
Rada Miejska: 27 
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  

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 wezwa-
niem Ducha Świętego, a honory gospodarza pełnił ksiądz Stanisław Skolarus.  
W przeglądzie wzięły udział chóry, zespoły wokalne i soliści ze szkół podstawowych 
oraz gimnazjum, kto rych do występu przygotowali nauczyciele muzyki: Iwona Cierpich (PSP 
Staniszcze Małe- Spo rok 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 publicznos c , kto rej na organach 
przygrywała Monika Skibin ska. Nagrodą za uczestnictwo w przeglądzie jest zabawa karnawa-
łowa, połączoną z warsztatami, w czasie kto rych młodziez  nauczy się wyrobu s wiec oraz pie-
czenia faworko w. Odbędzie się ona 6 lutego w gospodarstwie GIPROL w Staniszczach Małych.  


