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Dla zaangażowanej w pracę świetlicy w Stanisz-
czach Wielkich oraz w działalnos c  Stowarzyszenia Od-
nowy Wsi w Staniszczach Małych laureatki zwycięstwo 
w plebiscycie było niespodzianką. - Byłam bardzo za-
skoczona ilos cią otrzymanych głoso w - mo wi Regina 
Koloch. - Do konkursu zgłoszono  przeciez  10 wspania-
łych kobiet, a kaz da z nich robi tyle wartos ciowych rze-
czy! Do Strzelec wybrało się ze mną sporo oso b z Odno-
wy Wsi, a nawet burmistrz Norbert Koston i wspo łpra-
cownicy z BiCeK-u. Otrzymane wyro z nienie to złota 
broszka z perłą. Dodatkową nagrodą będzie  wyjazd do 
Brukseli na zaproszenie eurodeputowanej Danuty Ja-
złowieckiej. Juz  teraz się zastanawiam, jak się odwdzię-
czyc  za wsparcie. Nie zamierzam zwalniac  obroto w w 
pracy. Ciągle organizuję cos  w s wietlicy i przygotowuję 
się z „Figielkiem” do udziału w kilku imprezach. Juz  w 
kwietniu jedziemy na przegląd do Kluczborka.  

22 marca odbyła się w Zakrzowie Wystawa Stołów Wielkanocnych. Wzięło  
w niej udział koło Związku S ląskich Kobiet Wiejskich w Spo roku. Od lewej: Maria Bok, 
Krystyna Deja, Aniela Glik, Małgorzata Chlebosz, Janina Urban czyk i Irena Koik. 

W PEŁNI ZASŁUŻONE WYRÓŻNIENIA 
Regina Koloch zwyciężyła w plebiscycie „Strzelca Opolskiego” PERŁA ROKU. 
Mieszkająca w Staniszczach Małych animatorka kultury odebrała to wyróżnie-
nie w trakcie uroczystej gali, która odbyła się 14 marca w Strzelcach Opolskich. 

Firma PAMAS z Kolonowskiego zwyciężyła 
w konkursie FIRMA ROKU 2014, zorganizo-
wanym przez Izbę Gospodarczą „Śląsk”. 
 

Do konkursu na najlepszy produkt firma PA-
MAS zgłosiła salami z pomidorami i bazylią. 
„Wędlina ta cechuje się drobno rozrobionym 
mięsem wieprzowym i posypką smakową w 
kompozycji suszonych pomidoro w z bazylią 
oraz niewielkiej ilos ci czosnku.” - Salami firmy 
z Kolonowskiego charakteryzuje się wyszuka-
nym i niepowtarzalnym smakiem, nadając się 
w sam raz na wszystkie s wiąteczne stoły!  
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Wraz z nadejściem wiosny 
rozpoczyna się okres wzmoz o-
nych prac polowych. Jednak nie 
wszyscy rolnicy, jak ro wniez  inni 
uz ytkownicy dro g pamiętają o 
tym, z e ich obowiązkiem jest 
uprzątnięcie zanieczyszczen , 
kto re pozostawiają po sobie 
wjez dz ając na ulice.  Obowiązek 
taki wynika z art. 45, ust. 1, pkt 9 
prawa o ruchu drogowym, kto re 
zabrania zas miecania lub zanie-
czyszczania ciągo w komunika-
cyjnych. Ten, kto zanieczyszcza 
drogę publiczną lub na tej dro-
dze pozostawia pojazd lub inny 
przedmiot albo zwierzę w oko-
licznos ciach, w kto rych moz e to 
spowodowac  niebezpieczen stwo 
lub stanowic  utrudnienie w ru-
chu drogowym, w mys l z art. 91 
kodeksu wykroczen  podlega 
karze grzywny do 1500 złotych.  
 

Wiosną pojawiło się na na-
szych ulicach ro wniez  sporo 
bezpan skich pso w.  Przypomnij-
my, z e za niedopilnowanie swo-
ich czworonogo w moz emy ro w-
niez  mocno dostac  po kieszeni! 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BiCeK 
W 2014 roku Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem zorganizowała ponad osiem-
dziesiąt różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym. 

Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonow-
skiem rozpoczęła działalnos c  1 kwietnia 2013. 
Jest gminną instytucją kultury, składającą się z 
dwo ch form organizacyjnych: biblioteki publicz-
nej i domu kultury, i prowadzi działalnos c  w 
zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony 
kultury i dziedzictwa kulturowego. Zajmuje się 
ro wniez  promocją gminy Kolonowskie, gło wnie 
w zakresie dziedzictwa kulturowego, waloro w 
przyrodniczo-krajoznawczych i turystyki.  
 

Nowa instytucja kultury powstała na bazie 
dotychczasowej Miejsko-Gminnej Biblioteki w 
Kolonowskiem z filią w Staniszczach Małych 
oraz s wietlic w Staniszczach Wielkich i w Spo ro-
ku, i wykorzystuje lokale we wszystkich miej-
scowos ciach gminy. Siedziba Biblioteki i Cen-
trum Kultury w Kolonowskiem znajduje się w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kolonow-
skiem. Dostępne tutaj warunki lokalowe zabez-
pieczają potrzeby administracji (łącznie 3 pełne 
etaty). BiCeK zatrudnia dwie bibliotekarki i 
dwie s wietlicowe, a od wrzes nia 2013 zajmuje 
się takz e opieką nad halą sportową. 
 

W 2014 roku, w związku z przejściem na 
emeryturę dotychczasowej bibliotekarki i s wie-
tlicowej w Staniszczach Małych, został przepro-
wadzony konkurs na to stanowisko. Nowa osoba 

została przyjęta do pracy 1 wrzes nia 
2014. Na mocy umowy z Powiato-
wym Urzędem Pracy zostały zatrud-
nione na czas okres lony dwie sta-
z ystki – pierwsza z nich zajęła się 
działalnos cią kulturalną, a druga 
ewidencją komputerową księgozbio-
ru biblioteki w Kolonowskiem.  
 

BiCeK opiekuje się zespołem FI-
GIELEK, kto ry działa na zasadzie 
sekcji przy s wietlicy w Staniszczach 
Wielkich. 28 czerwca 2014 odbyła 
się w Kolonowskiem uroczysta gala 
z okazji 15-lecia istnienia tej grupy.  
1 wrzes nia 2013 powołano dwie 
nowe sekcje – teatralną (zajęcia gru-
py ARS FICTIS odbywają się raz na 
tydzien  w Sali OSP w Kolonow-
skiem) oraz fotograficzną (zajęcia 
raz na miesiąc – s wietlica w Stanisz-
czach Małych. Sekcja zakon czyła 
działalnos c  w czerwcu 2014). BiCeK 
dofinansowuje ro wniez  zajęcia teni-
sa stołowego w Staniszczach Wiel-
kich, a od 1 stycznia 2015 prowadzi 
sekcję skata. Jesienią 2014 rozpoczę-
to zajęcia plastyczne oraz z zakresu 
robo tek ręcznych. 
 

BiCeK zrealizował w 2014 roku 
wydatki na poziomie  563.934,80 zł 
(w tym – 529.137,84 zł dotacji z 
budz etu gminy), czyli o 44.526,19 zł 
mniej od zakładanego planu wydat-
ko w. Do zmniejszenia wydatko w 
przyczyniło się: 
- pozyskanie dotacji w wysokos ci 

28.120,99 zł z WFOS iGW w Opolu na realizację 
Festiwalu Kultury Les nej „Drzewo Z ycia”, zorga-
nizowanego przy wspo łpracy z Nadles nictwem 
Zawadzkie, 
- pozyskanie dotacji 20.920,- zł z Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemo w 
Alkoholowych dla Gminy Kolonowskie, 
- pozyskanie dotacji w wysokos ci 8.355,- zł z 
Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na 
realizację projektu „Mali odkrywcy” w Spo roku. 
 

BiCeK wsparł Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 
w Kolonowskiem oraz Polski Związek Emery-
to w, Rencisto w i Inwalido w w Kolonowskiem 
przy przygotowaniu aplikacji oraz realizacji 
projektu „Czas nas łączy, wiek nie dzieli", finan-
sowanego ze s rodko w Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej w ramach Programu ASOS 2014- 
2020. W ramach tego projektu pozyskano 
34.439,53 zł, z kto rych zrealizowano m.in. 11 
działan  kulturalnych. 
 

Wspólnie z LGD „Kraina Dinozauro w zorgani-
zowano 14 - 15 czerwca 2014 VI Przegląd Ama-
torskich  Zespoło w Ludowych i Grup Obrzędo-
wych „Na ludową nutę”. Ze strony budz etu Bi-
Cek impreza została zabezpieczona pod wzglę-
dem technicznym. BiCeK pokrył takz e koszty 
występo w dueto w „Dwa Fyniki” oraz „Dominika 
i Janusz Z yłka”. Pozostałe koszty – transport i 
wyz ywienie zespoło w folklorystycznych - zosta-
ły pokryte ze s rodko w LGD. 
 

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych 
oraz wspo łpracy z innymi instytucjami BiCeK 
nie wykorzystał w całos ci wynoszącej 578 tys. zł 
dotacji budz etu gminy. Zaoszczędzone s rodki w 
wysokos ci 48.862,16 zostały w styczniu 2015 
zwro cone do budz etu gminy. 
 

Na przełomie 2014/15 BiCeK wsparł SKS z 
PSP Nr 1 w Kolonowskiem w przygotowaniu 
projektu w ramach programu „Kluby Sportowe 
Orange”. W lutym 2015 SKS otrzymał sprzęt 
sportowy o wartos ci ok. 10 tys. zł. Dotację uzy-
skało 50 podmioto w na ponad 2700 ubiegają-
cych się o udział w programie „Kluby Sportowe 
Orange”. 
 

Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonow-
skiem redaguje Biuletyn COLONNOWSKA. Biule-
tyn jest od 2013 roku wydawany w pełnym ko-
lorze i cieszy się duz ym zainteresowaniem ze 
strony mieszkan co w. Początkowo COLONNOW-
SKA była wydawana w nakładzie 750 i 1000 
egzemplarzy, a od stycznia 2014 – 1200 egz. Od 
wrzes nia 2013 w redakcji biuletynu uczestniczą 
uczniowie gimnazjum w Kolonowskiem. Opra-
cowaniem gazetki, jej przygotowaniem do druku 
i kolportaz em zajmuje się dyrektor BiCeK. 
 
 
 

W 2014 roku Biblioteka i Centrum Kultury  
w Kolonowskiem, nie licząc zajęc  s wietlicowych, 
zorganizowała ponad 80 ro z nego rodzaju im-
prez o charakterze kulturalnym, sportowym lub 
edukacyjnym, a rok biez ący rozpoczęła od orga-
nizacji Gminnego Przeglądu Kolęd w Stanisz-
czach Małych oraz ferii zimowych dla dzieci.  
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WYBORY W SOŁECTWACH I DZIELNICY 

To nie Wieża Piastowska jest 
gło wnym wyro z nikiem krajo-
brazu Opola. Patrząc na pano-
ramę miasta nie sposo b za to 
nie dostrzec dwo ch strzelistych 
wiez  katedry. Pojawiły się one 
w nadodrzan skim grodzie w 
latach 1899 – 1900 i z daleka 
pokazują drogę do Matki 
wszystkich s wiątyn  opolskiej 
diecezji.  
 

 

Historia kościoła Podwyższe-
nia Krzyz a S więtego sięga po-
czątku XI wieku. Od 1024 roku 
znajdują się w tym miejscu 

relikwie drzewa krzyz a s więte-
go, podarowane przez s w. Eme-
ryka, syna kro la Węgier. W 
1972 roku ustanowiona została 
diecezja opolska, a s wiątynia z 
dwiema wiez ami została pod-
niesiona do rangi katedry. Dzi-
siejsza kondycja techniczna 
zabytkowej budowli pozosta-
wia jednak wiele do z yczenia. 
W nie najlepszym stanie znaj-
dują się cegły elewacji ze-
wnętrznej, kto re są często 
zmurszałe, popękane i zawilgo-
cone, co zaczyna zagraz ac  bez-

pieczen stwu przechodnio w.  
 
 

Z inicjatywy biskupa Andrze-
ja Czai została powołana Kapi-
tuła Odnowy Katedry Opolskiej, 
kto ra ma pomo c zgromadzic  20 
miliono w zł, potrzebnych do 
przeprowadzenia niezbędnych 
prac remontowych. W jej pra-
cach uczestniczą liderzy s rodo-
wisk gospodarczych, społecz-
nych i politycznych regionu. 
Czy wspo lnymi siłami uda się 
ods wiez yc  serce diecezji? 
 
 

JÓZEF KOTYŚ 

14 marca swoje 
91. urodziny 
obchodziła Pani 
Jo zefa Kuziw  
z Kolonowskie-
go. Jubilatka, 
mimo proble-
mo w zdrowot-
nych, jest osobą 

pogodną i us miechniętą. Cieszy 
się z odwiedzin rodziny  
i znajomych.  
Pani Józefa wychowała troje 
dzieci, doczekała się czworga 
wnuko w i czworga prawnuko w. 

32 dzieci wzięło udział w konkursie plastycznym „Wielkanoc 2015”, zorganizowanym 
przez urząd miasta i gminy. W dzisiejszym wydaniu „Colonnowskiej” publikujemy prace auto-
ro w nagrodzonych prac. Są nimi uczniowie PSP Nr 1 w Kolonowskiem: Kacper Bukało - str. 1, 
Oliwia Dawidowicz - str. 3, Milena Rathmann – str. 2 oraz Daniel Koprek – str. 4. Wyro z nienia  
w konkursie otrzymali: Wiktoria Brzozowska oraz Oliwia Kopyto z PSP Staniszcze Małe - Spo rok. 

W lutym i marcu odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich sołectwach 
gminy Kolonowskie oraz w dzielnicy Fosowskie. Rekordową frekwencję odnotowano na 
zebraniu wiejskim w Staniszczach Małych, a w Staniszczach Wielkich nie wybrano sołtysa. 

Historyczne wybory pierwszych władz 
dzielnicy Fosowskie odbyły się 12 marca w 
s wietlicy przy Publicznej Szkole Podstawowej 
Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3. W zebra-
niu wzięły udział 33 osoby, a przewodniczącą 
zarządu dzielnicy została Beata Pieter.  
W wyborach uzyskała 23 głosy, pokonując Jac-
ka Stryczka (9 głoso w). Do zarządu dzielnicy 
weszli ro wniez : Mirela Kałuz na, Sylwia Kurek, 
Beata Smieszkoł, Rafał Spałek, Jacek Stryczek i 
Bogdan Szymocha.  
 

22 lutego odbyło się zebranie wiejskie w Spo -
roku. W jego wyniku sołtysem na kolejną ka-
dencję została wybrana Janina Urban czyk, na 
kto rą oddało głos 60 spos ro d 65 biorących 
udział w głosowaniu. Wybrano ro wniez  radę 
sołecką, kto rą obecnie tworzą: Franciszek Bok, 
Krystyna Deja, Krzysztof Puzik, Andrzej Spran-
cel i Damian Stryczek. 
 

Najwięcej emocji wywołało zebranie wiej-
skie w Staniszczach Małych, kto re odbyło się 
26 marca. Jeszcze cztery lata temu przez ponad 
po ł roku nie moz na było w tej miejscowos ci 
znalez c  nikogo chętnego do sprawowania funk-

cji sołtysa, a teraz pojawiło się az  dwo ch po-
waz nych kandydato w! Wybory zostały dokona-
ne przy rekordowej frekwencji. W zebraniu 
wzięło bowiem udział 140 mieszkan co w wio-
ski. Sołtysem na drugą z rzędu kadencję został 
wybrany Edward Kunysz, kto rego poparło 75 
uczestniko w zebrania, i kto ry pokonał Alinę 
Banasik - 62 głosy. Do rady sołeckiej weszli:  
Henryk Klyszcz, Andrzej Koloch, Barbara Mu-
sioł, Anna Piątkowska i Cecylia Widera. 

 

22 marca nie udało się z kolei rozstrzygnąc  
zebrania wiejskiego w Staniszczach Wielkich.  
Z kandydowania na następną kadencję zrezy-
gnowała Krystyna Bajsarowicz-Spałek, ale nie 
znaleziono nikogo innego chętnego do objęcia 
funkcji sołtysa. W tej sytuacji, zgodnie ze statu-
tem sołectwa, sprawami wioski będzie zarzą-
dzac  dotychczasowy sołtys wraz z radą sołecką, 
wybraną jeszcze w 2011 roku. Termin kolejne-
go zebrania wiejskiego, w trakcie kto rego będą 
mogły się odbyc  wybory na nową kadencję, 
zostanie wyznaczony po upływie po ł roku od 
nieudanego zebrania, czyli nie wczes niej niz  22 
wrzes nia. Moz e tym razem znajdą się chętni? 

W SKRÓCIE 

  

 W lutym została podpisana 
umowa notarialna o zamianie dro g 

pomiędzy Gminą Kolonowskie a Nad-
les nictwem Zawadzkie. Własnos cią 
nadles nictwa stała się droga do Le-
s niczo wki Jaz win, natomiast gmina 

otrzymała dojs cie do stacji PKP  
w Fosowskiem przez teren lasu. 

  

 12 marca burmistrz Norbert Ko-
ston uczestniczył w posiedzeniu Po-

rozumienia Gospodarczo-
Turystycznego Gmin Go rnej Małej 

Panwi i Go rnej Liswarty. 16 zgroma-
dzonych w tej organizacji samorzą-
do w zamierza wspo lnie ubezpieczac  
swoje mienie i modernizowac  os wie-

tlenie uliczne.  
  

 Wiceburmistrz Konrad Wacław-
czyk, wspo lnie z przewodniczącym 

rady miejskiej, Rafałem Kupke, wziął 
udział w konferencji pod nazwą: 

„Wsparcie rozwoju przedsiębiorczo-
s ci w wojewo dztwie opolskim”, kto ra 

odbyła się 13 marca w Strzelcach 
Opolskich. 

  

 24 marca odbył się w Kolonow-
skiem finał wojewo dzki Igrzysk LZS 

Szko ł Wiejskich w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt. Drugie miejsce zajęła  

w nim reprezentacja PG w Kolonow-
skiem w składzie: D. Nadolna,  

N. Dreja, W. Koston, K. S wierc, E. Ra-
dek, D. Sowiak, M. Smandzich, E. 

Front, S. Koprek, Z. Cies la, K. Wacław-
czyk. Opiekunowie: Jerzy Gajda oraz  

Mateusz Pinkawa. 
        

 Tytuł mistrzowski przywieźli 
dwa dni po z niej z Kamiennika chłop-

cy reprezentujący ro wniez  nasze  
gimnazjum. Druz yna wystąpiła w 
składzie: K. Cies la, F. Palus, K. Pie-

trzyk, A. Wacławczyk, D. Dudarewicz, 
M. Tymich, T. Leja, Sz. Steinert,  
M. Cierpich, Ł. Smyk, D. Kampa.  

Opiekun: M. Pinkawa. 
  

 76 oso b wzięło udział 24 marca  
w zebraniu sprawozdawczym Koła 

PZERiI w Kolonowskiem. Nasi senio-
rzy działają bardzo pręz nie, a w ub. 
roku nawiązali m.in. Wspo łpracę z 
emerytami z czeskiego Be lotina.     



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

Internet: www.kolonowskie.pl 

E-mail: umig@kolonowskie.pl 

Colonnowska           
 

Biuletyn  „COLONNOWSKA” 
redaguje Biblioteka i Centrum 
Kultury w Kolonowskiem. 
 

Nakład: 1200 egzemplarzy 
 

Adres  redakcji:  
 

ul. Ks. Czerwionki 39, 
47 - 110 Kolonowskie, pok. 15  
 

Telefon: 77 4611 140 wewn. 51 
 

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 Kolonowskie: 77 4622 
490, Poczta Fosowskie:  
77 547 26 14 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW  
KOMUNALNYCH - kwiecień / maj / czerwiec 2015 
REJON 1 - KOLONOWSKIE (OPOLSKA, LES NA II, PROSTA, KRZYWA, HARASZOWSKA, SŁONECZNA, PLUDERSKA, NOWA, 

KOLEJOWA, KOS CIUSZKI, FABRYCZNA, SZKOLNA, SŁOWACKIEGO, KRASIN SKIEGO, MICKIEWICZA, KONOPNICKIEJ, KRASZEWSKIEGO, 
PRUSA, REJA, Z EROMSKIEGO, ZAKŁADOWA, 1 MAJA)  
 

ODPADY NIESEGREGOWANE / pojemnik antracytowy (czarny): 14 i 28 kwietnia, 12 i 26 maja,  
9 i 23 czerwca, ODPADY SEGREGOWANE / worki: 3 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca / pojemnik żółty:  
1 i 29 kwietnia, 27 maja i 24 czerwca / pojemnik zielony: 6 maja / pojemnik brązowy: 13 i 27 
kwietnia, 11 i 25 maja, 8 i 22 czerwca. 
 
 

REJON 2 - KOLONOWSKIE (TULIPANOWA, COLONNY, CHABRO W, RO Z ANA ,DŁUGA, TOPOLOWA, KRZYWA, KS.CZERWIONKI), 
FOSOWSKIE (OPOLSKA, LES NA I, MYS LINIECKA, DZIERZ ONIA, POLNA, CMENTARNA, KS.GAJDY, ARKI BOZ KA - BEZ CENTRUM) 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE / pojemnik antracytowy (czarny): 9 i 22 kwietnia, 6 i 20 maja,  
3 i 17 czerwca, ODPADY SEGREGOWANE / worki: 3 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca / pojemnik żółty:  
1 i 29 kwietnia, 27 maja i 24 czerwca / pojemnik zielony: 6 maja / pojemnik brązowy: 13 i 27 
kwietnia, 11 i 25 maja, 8 i 22 czerwca. 
 

REJON 3 - STANISZCZE MAŁE, SPÓROK 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE / pojemnik antracytowy (czarny): 7 i 20 kwietnia, 4 i 18 maja,  
1, 15 i 29 czerwca, ODPADY SEGREGOWANE / worki: 3 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca / pojemnik 
żółty:  1 i 29 kwietnia, 27 maja i 24 czerwca / pojemnik zielony: 6 maja / pojemnik brązowy:  
13 i 27 kwietnia, 11 i 25 maja, 8 i 22 czerwca. 
 

REJON 4 - STANISZCZE WIELKIE, FOSOWSKIE (DWORCOWA, ARKI BOZ KA, Jana Pawła II,  PIASTOWSKA, RZECZNA) 
 

ODPADY NIESEGREGOWANE / pojemnik antracytowy 
(czarny): 13 i 27 kwietnia, 11 i 25 maja, 8 i 22 czerw-
ca, ODPADY SEGREGOWANE / worki: 3 kwietnia,  
12 maja, 9 czerwca / pojemnik żółty:  1 i 29 kwietnia, 
27 maja i 24 czerwca / pojemnik zielony: 6 maja / 
pojemnik brązowy: 13 i 27 kwietnia, 11 i 25 maja,  
8 i 22 czerwca. 
 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH odbę-
dzie się w Kolonowskiem i Fosowskiem 15 maja , a w Sta-
niszczach Małych, Staniszczach Wielkich i Spo roku  
16 maja. 
 

Odpady wielkogabarytowe (zuz yte meble; zuz yty, wielkogabarytowy 
sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodo w osobowych  
w ilos ci  do 4 sztuk, zuz yty sprzęt elektryczny i elektroniczny) nalez y 
wystawic  przed posesję najpo z niej w dniu wywozu do godziny 8:00. 
 

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH zostanie zorganizowany 20 czerwca 
w godz. 8:00 - 19:00 w Kolonowskiem na parkingu przy 
urzędzie miasta i gminy.  
 

POJEMNIKI BRĄZOWE - popiół wrzucamy do nich do 
30 kwietnia. Od maja - odpady biodegradowalne. 
 

ELEKTROŚMIECI - zbiórka na parkingu przy urzędzie 
miasta i gminy 18 kwietnia od 10:00 do 13:00. 


