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Wiele radoś
radości, błogosławień
błogosławieństwa BoŜ
BoŜego
i rodzinnego ciepła z okazji zbliŜ
zbliŜają
ających się
się
Świą
wiąt BoŜ
BoŜego Narodzenia
oraz wszystkiego co najlepsze
w Nowym, 2010 roku
Ŝyczą
yczą wszystkim mieszkań
mieszkańcom Gminy Kolonowskie
Przewodniczący Rady Miejskiej
Franciszek Klimas

Burmistrz Kolonowskiego
Norbert Koston

Radni oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem
Zapraszamy wszystkich również na

Gminne Kolę
Kolędowanie
10 stycznia 2010
w kościele parafialnym w Kolonowskiem
Kolonowskie zdobywcą tytułu:
Europejska Gmina Europejskie Miasto!
W środę, 4 listopada, w Warszawie miało miejsce rozstrzygniecie krajowego
etapu przygotowanego przez Gazetę
Prawną rankingu "Europejska Gmina –
Europejskie Miasto 2009". W klasyfikacji tej wyróżniane są samorządy najbardziej aktywne w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Ranking uwzględnia
wszystkie programy unijne, których
beneficjentami były nie tylko samorządy i podległe im jednostki, ale także
przedsiębiorcy i organizacje społeczne.
W jednym z poprzednich numerów
„Colonnowskiej”, że gmina Kolonowskie okazała się najlepsza w województwie opolskim.
Tym razem doceniono ją również na
arenie ogólnopolskiej - Kolonowskie
zajęło 3 miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich.
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POMOC DLA
POGORZELCÓW
2 grudnia, w wyniku pożaru, rodzina
Grochlów ze Spóroka straciła dom. W
związku z tragedią Norbert Koston,
Burmistrz Kolonowskiego, przeznaczył 10 tysięcy złotych na rekonstrukcję dachu. Z pomocą pogorzelcom
przyszły również firmy, które zaoferowały materiały do odbudowy domu.

I TY MOŻESZ POMÓC
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kolonowskiem uruchomił specjalne konto, na które można
wpłacać pieniądze. Zostaną one przekazane poszkodowanym.
Nr konta:
35 8909 1016 2001 0005 9910 0003
Bank Spółdzielczy Zawadzkie,
O/Kolonowskie z dopiskiem: "Pomoc
dla pogorzelców ze Spóroka".
W sklepach na terenie gminy Kolonowskie umieszczone są puszki, do
których można wrzucać pieniądze,
przeznaczone na pomoc pogorzelcom.

W podwójnym wydaniu Colonnowskiej
znajdziesz:
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Niedziela Dobrej Książki w Kolonowskiem

Jak co roku w pierwszą niedzielę adwentu, w kościele pw. Niepokalanego
Serca Maryi w Kolonowskiem odbyła
się Niedziela Dobrej Książki. Przed
południem w przedsionku kościoła
zorganizowano kiermasz książek.
Można było znaleźć coś dla dzieci,
młodzieży, dorosłych, a także coś dla
smakoszy - w każdym wieku. Bibliotekarki zachęcały do kupna ciekawych wydawnictw, które są wszak
świetnym prezentem pod choinkę.
Po południu również nie zabrakło

atrakcji. Do salki parafialnej przybyli
rodzice z dziećmi, by wspólnie oglądać występy przedszkolaków oraz
uczniów miejscowej szkoły podstawowej.
W przerwach, w Bibliotece Parafialnej Caritas, odbyła się prezentacja
oraz kiermasz książek wartych przeczytania.
Panie z Parafialnego Zespołu Caritas
przygotowały ciasto i kawę, którą
można było wypić przy świątecznie
udekorowanych stolikach. Przygotowały też bazar rozmaitości, na którym można się było zaopatrzyć między innymi we własnoręcznie zrobione czapki czy ciepłe skarpety.
Wszystkim przypadły do gustu stroiki i wieńce adwentowe, przygotowane przez dzieci i rodziców klasy drugiej.
W taki właśnie miły sposób, w świątecznej już atmosferze, spędzono
"Niedzielę Dobrej Książki".

Kiermasz świąteczny w Staniszczach Wielkich
W pierwszą niedzielę adwentu, 29
listopada, przy kościele w Staniszczach Wielkich odbył się siódmy już
Kiermasz Świąteczny, organizowany
wspólnie przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, Szkołę Podstawową
Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3,
Bibliotekę Caritas i Caritas Parafialny. Każda z organizacji oferowała
potencjalnym klientom coś innego.
U pań z Caritasu można było kupić
małe i duże świece wigilijne, dzieci
ze szkoły podstawowej sprzedawały
własnoręcznie robione kartki świąteczne.
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W bibliobusie do nabycia były książki dla dzieci i dorosłych, kartki świąteczne, kalendarze czy książeczki do
nabożeństwa, zaś na stoisku Rodziny
Kolpinga można było kupić ozdoby
świąteczne i adwentowe oraz pierniki i ciasteczka.
- Ten kiermasz to już taka miejscowa
tradycja, a każdy może znaleźć coś
dla siebie — mówi Martyna Musiała,
przewodnicząca Rodziny Kolpinga
w Staniszczach Wielkich. — Największym powodzeniem na naszym
stoisku, jak każdego roku, cieszyły
się domowej roboty pieniki i ciasteczka.
Świąteczne wypieki to specjalność
pań ze Staniszcz Wielkich i Fosowskiego. Dzień przed kiermaszem
spotkały się w świetlicy wiejskiej w
Staniszczach Wielkich, aby swoje
wypieki zapakować do specjalnie na
ten cel przygotowanych świątecznych woreczków.
Dzięki pomocy wszystkich pań w
każdej paczuszce znajduje się zawsze szeroki wybór pierników i ciasteczek, które sprawią, że czas adwentu
to to rzeczywiście okres radosnego
oczekiwania zbliżające się Święta
Bożego Narodzenia.
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Zasłużeni dla TSKN
z gminy Kolonowskie

27 listopada, w Piotrówce, przyznano
odznaki „Za szczególne zasługi dla
TSKN dla członków Mniejszości Niemieckiej z powiatu strzeleckiego”.
Odznaki otrzymali: Adela Budnik i Joachim Konietzko z Kolonowskiego oraz
Gerhard Kapitza ze Spóroka.

Wyjazd do kina
W środę, 9 grudnia, dla mieszkańców
gminy Kolonowskie zorganizowany
został wyjazd do kina w Opolu na najnowszą produkcję Disney’a: „Opowieść
wigilijna” 3D.
Wyjazd odbył się w ramach projektu pod
nazwą: „Bądźmy razem” realizowanego
przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
w Kolonowskiem w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Zaopiekuje się dzieckiem
Pracujesz lub musisz coś załatwić, a nie
masz z kim zostawić dziecka? To żaden
problem. Krystyna Pach otworzyła
„Kącik Malucha”. Opiekuje się dziećmi,
zapewnia im rozrywkę (zajęcia plastyczne, ćwiczenia czy gry i zabawy). Nie ma
ograniczeń wiekowych. – Dziećmi opiekuję się od godz. 7 do 18, a po uzgodnieniu może być i dłużej — mówi Krystyna. Firmę otworzyła 1 listopada. Skąd
pomysł na taki biznes? — W okolicy nie
ma miejsca, gdzie można zostawić
dziecko pod opieką, a jest takie zapotrzebowanie. Coraz więcej matek musi
wrócić do pracy — tłumaczy. Jeśli
dziecko zostaje na cały dzień, godzina
kosztuje 4 zł, jeśli na godzinę - 5 zł. Za
dodatkową opłatą możliwy jest catering.
„Kącik Malucha” mieści się przy ul.
Tulipanowej 2 w Kolonowskiem. Jeśli
jesteś zainteresowany opieką nad twoim
dzieckiem, możesz porozmawiać z Krystyną Pach pod numerem tel.: 77 4611
541 lub tel. kom.: 516 645 374
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Turniej tenisa stołowego w Staniszczach Wielkich

We wrześniu, w świetlicy wiejskiej
w Staniszczach Wielkich, rozpoczął
sie nowy sezon zajęć tenisa stołowego. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy w każdy piątek w godzinach: 18.30 - 20.00.
Świetlica jest wyposażona w cztery
profesjonalne stoły ping - pongowe,
na których, pod nadzorem instruktora,

pana Romana Kościelnego, można
nauczyć się gry od podstaw oraz
doskonalić swoje umiejętności.
14 listopada rozegrano pierwszy w
tym sezonie turniej.
Na najwyższym podium stanął mistrz
ubiegłego sezonu - Andrzej Wacławczyk z Staniszcz Wielkich. Tuż za
nim uplasowali się Piotr Werra, Artur Dąbrowa oraz Mateusz Sprancel.
Wszyscy uczestnicy turnieju odebrali
z rąk instruktora gratulacje, dyplomy
i upominki ufundowane przez Burmistrza gminy Kolonowskie.
W najbliższym czasie dla uatrakcyjnienia tych cyklicznych rozgrywek
planowane jest nawiązanie współpracę z zawodnikami ościennych miejscowości.

Emeryci grali w kręgle
26 listopada Polski Związek Emerytów i
Rencistów – koło Kolonowskie zorganizował tradycyjny turniej gry w kręgle o
Puchar Burmistrza Kolonowskiego.
Co roku impreza ta przyciąga coraz więcej uczestników. Tegoroczne zmagania
toczyły się w 2 kategoriach: kobiety i
mężczyźni.
Po zaciętej rywalizacji Puchar Burmistrza w kategorii mężczyzn zdobył Zbigniew Ossowski, a w kategorii kobiet
Agata Mańczyk.
Specjalnym dyplomem uhonorowano
również Olgę Żołnierczyk - najwcześniej
urodzoną uczestniczkę turnieju.

Portal Strzeleckiego
Przedsiębiorcy
www.portal-strzelce.pl to adres internetowy portalu dla firm z powiatu strzeleckiego. Firmy mogą się na nim nie tylko
promować, ale również znaleźć wiele
pożytecznych informacji, między innymi
o terenach inwestycyjnych, planowanych
przetargach w powiecie, dotacjach czy
szkoleniach unijnych.
Portal powstał w ramach projektu:
„Partnerstwo na rzecz zatrudnienia. Portal Strzeleckiego Przedsiębiorcy” realizowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich i firmę CTC
Polska, partnera projektu.

Wyjazd do operetki
Odnowa Wsi Staniszcze Wielkie zorganizowała 6 listopada wyjazd do Teatru
Muzycznego w Gliwicach na spektakl
pod tytułem: „Wiedeńska Krew”.
Wzięło w nim udział 50. mieszkańców
gminy Kolonowskie.
- Wyjazd akurat przypadł na dzień, w
którym zawieszano zegary na wieży
kościelnej w Staniszczach Wielkich —
mówi Joanna Kałuża, z Odnowy Wsi. —
dlatego po powrocie mogliśmy je podziwiać jako pierwsi.
Członkowie Odnowy Wsi ze Staniszcz
Wielkich już zastanawiają się nad organizacją kolejnych wyjazdów dla mieszkańców gminy .
Na początek będzie to szopka w Borkach, potem wyjazd na narty, na Lato
Kwiatów do Otmuchowa no i, oczywiście, operetka.
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Młodzi artyści na scenie w Kolonowskiem

W niedzielę, 15 listopada, w Kolonowskiem, odbył się III Przegląd Teatrzyków Niemieckojęzycznych: „KINDER
UND JUGEND SPIELEN THEATER”.
Wzięli w nim udział uczniowie ze
wszystkich szkół z terenu gminy Kolonowskie. Każdy z zespołów przedstawiał po jednej sztuce.
Młodzi aktorzy zaprezentowali publiczności następujące przedstawienia:
- PSP Staniszcze Małe – Spórok „Die
Reise in die Zukunft”,
- PSP Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3 „Der dicke fette Pfannenkuchen”,
- PSP Kolonowskie - „Der Regenbogenfisch”,
- PG Kolonowskie - „Krämerskorb”.
Wszystkie z nich zostały nagrodzone
przez liczną publiczność gromkimi brawami. Na koniec każdy uczestnik otrzymał również nagrodę.
Teatrzyki przygotowane przez uczniów
od początku organizowane były jako

przegląd, a nie jako konkurs.
Dzięki temu nie trzeba
oceniać gry dzieci i młodzieży, a można się skoncentrować na samym
przedstawieniu.
- W gminie mamy więcej
przeglądów, dzięki nim
dzieci i młodzież nie muszą czuć się oceniane i
mogą w pełni zaprezentować swoje umiejętności,
bez dodatkowej presji, jak
wypadnę przed jury —
mówi Konrad Wacławczyk, zastępca
Burmistrza Kolonowskiego.
A dlaczego teatrzyki są w języku
niemieckim, a nie polskim? - Dzieci
uczą się niemieckiego w szkole. Jest to
drugi język ojczysty w gminie. Dzięki
takim występom mogą się zapoznać z
innym wykorzystaniem języka, tak
trochę na wesoło, a nie tylko traktować go jako szkolną teorię. A poza
tym pokazać ile się już nauczyły —
tłumaczy Konrad Wacławczyk. —
Dzięki temu język niemiecki jest obecny w naszym codziennym życiu, a nie
jest tylko językiem martwym, którym
nikt się nie posługuje.
Przypominamy, że w gminie Kolonowskie są również inne przeglądy i
konkursy organizowane w języku niemieckim, m. in. konkurs recytatorski
w języku niemieckim i gminny przegląd kolęd, na którym młodzież prezentuje utwory nie tylko po polsku, ale
i po niemiecku.

Nasz bibliobus odwiedzał szkoły
Biblioteka Caritas ze Staniszcz Wielkich realizowała w październiku projekt
pod tytułem: „DIE ROLLENDE BIBLIOTHEK IM SCHULHOF. SCHÜLER SUCHEN UND ENTDECKEN LITERARISCHE SCHÄTZE“ (Biblioteka na kółkach w szkołach.
Uczniowie poszukują i poznają literackie perełki).
W trakcie projektu bibliobus odwiedził
11 szkół z powiatu strzeleckiego, oleskiego i opolskiego.
- Projekt organizujemy już od kilku lat.
Przyjeżdżamy na zaproszenie do szkół
— mówi Teresa Richter, biliotekarka
Biblioteki Caritas.
Uczniowie przeglądają i wypożyczają
książki z bibliobusu. Dla chętnych organizowany jest konkurs plastyczny.
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Można wykonać rysunek lub inną pracę plastyczną, nawiązującą tematycznie do lektury. Trzy najlepsze prace z
każdej klasy są nagradzane książkami.
- Projekt ma na celu popularyzację
czytelnictwa wśród najmłodszych —
mówi Teresa Richter.
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125-lecie kościoła
w Staniszczach Wielkich
W niedzielę, 8 listopada, w parafii w
Staniszczach Wielkich, wraz z obchodami odpustowymi, świętowano 125lecie poświęcenia kościoła.
Przed sumą odpustową na placu kościelnym posadzono sosnę Piską. Sosnę tę wyhodowano z ziaren pobłogosławionych przez papieża Benedykta
XVI podczas jego pielgrzymki do

Polski w 2006 roku. Obok sosny
umieszczono kamień, na którym zamocowana zostanie tablica pamiątkowa.
Z okazji jubileuszu do kościoła w
Staniszczach Wielkich trafiły również
relikwie św. Karola Boromeusza,
patrona parafii. Relikwie będą miały
specjalne miejsce przy ołtarzu bocznym. Mszę odpustową i jubileuszową,
na którą przybyli obecni i dawni parafianie, odprawił biskup Paweł Stobrawa.
Tuż przed jubileuszem na wieży kościelnej umieszczono trzy zegary,
które od tego czasu pokazują czas
mieszkańcom Staniszcz Wielkich.
Zegary są podświetlane i o każdej
pełnej godzinie dzwonią. O ich zakup
zabiegała Odnowa Wsi Staniszcze
Wielkie.
Na wieży kościelnej od zawsze było
miejsce na zegary, jednak nie ma ani
jednej informacji, czy kiedykolwiek
się tam znajdowały.
Z okazji jubileuszu 125-lecia poświęcenia kościoła sprzedawane były również świece pamiątkowe i pocztówki.
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125-lecie kościoła w Staniszczach Wielkich. Zapoznaj się z jego historią
Po tragedii mieszkańcy przez pewien czas
byli pozbawieni kościoła. Nabożeństwa
odprawiano wówczas na cmentarzu
naprzeciw szkoły, gdzie znajduje się
obecny kościół. Zimą na msze parafianie udawali się do szkoły. Od
wiosny 1882 roku, jako tymczasowy
kościół, służyła prowizoryczna kaplica postawiona na cmentarzu.
Fundamenty pod budowę nowego
kościoła położono jesienią 1882.
Starania o jego powstanie już rok
wcześniej rozpoczął ksiądz Juliusz
Nowak, który starał się zgromadzić
potrzebne fundusze, co w ówczesnych czasach nie było łatwe. Dwie
trzecie kosztów budowy zapewnił
Stary drewniany kościół w Staniszczach Wielkich
książę Otton Stolberg-Wernigode,
spłonął w 1881 roku. Z powodu poŜaru postanopatron ziemi, a za resztę odpowiadawiono wybudować nowy.
li parafianie.
W finansowanie świątyni zaangażowani byli m.in. byli parafianie, którzy wynowskie. Do roku 1954 służył nie tylko
emigrowali do Stanów Zjednoczonych.
mieszkańcom Staniszcz Wielkich, ale i
Ponieważ teren,
Staniszcz Małych, Kolonowskiego, Fona którym znajsowskiego i Myśliny.
duje się obecna
Mimo swojego wieku, obecna świątynia
świątynia, był
nie jest pierwszym kościołem w tej
zbyt
mokry
miejscowości. Wcześniej istniał drew(kiedyś koryto
niany kościół, który powstał z przebuswoje
miała
dowania zamku myśliwskiego. Mieścił
tutaj rzeka Mała
się w centrum wsi - dziś przypomina o
Panew),
pod
nim krzyż.
jego fundamenty
Parafia w Staniszczach Wielkich popołożono dwa
wstała 6 marca 1867 roku. Wcześniej
słupy z szyn
mieszkańcy należeli do parafii w Szczekolejowych,
drzyku. Na przemian uczęszczali na
które ważyły 70
msze do kościoła Szczedrzyku lub w
ton.
jego filii w Krasiejowie.
Już 1 listopada
Stary, drewniany kościół, spłonął 23
1883 roku koczerwca 1881 roku. Tamtego dnia o
ściół był pod
godzinie 9.00, dwie godziny po mszy,
dachem, ale ostatecznie zadaszono go w
wybuchł pożar. Mieszkańcom nie udało
grudniu 1883 roku. Aby uchronić wiernych
przed zimnem, wstawiono dotychczas używaną kap1ice do środka nowo budującego
się kościoła. 20 października 1884 roku
kościół został poświęcony przez ks. Porscha, dziekana z Opola. W kopule wieży
dzisiejszego kościoła w Staniszczach Wielkich znajdują się dokumenty dotyczące
kościoła i jego budowy, ówczesne pieniądze oraz odpis listy zbiorczej ofiarodawców budowy.
Płomienie nie oszczędziły także nowego
kościoła.
się uratować domu bożego, spaliły się
Pierwszy pożar miał miejsce 2 sierpnia
również przyległe budynki mieszkalne i
1977 roku. Pojawił się na chórze. Na szczębudynek nadleśnictwa. Sprawa pożaru,
ście
dzięki szybkiej interwencji kościelnemimo prowadzonego dochodzenia, niggo, który akurat był w kościele, udało się
dy nie została wyjaśniona.
uratować świątynię przed większymi stratami.
Kościół w Staniszczach Wielkich jest
najstarszym kościołem w gminie Kolo-
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Drugi pożar wybuchł 24 lutego
1984 roku o godz. 4 nad ranem.
Jednak i tutaj nie doszło do poważnych strat. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności wydobywające
się płomienie zauważył pracownik, który był w drodze do pracy
w piekarni w Fosowskiem. Dzięki
szybkiej interwencji jednostek
OSP, pożar opanowano w pół godziny.
125 lat minęło… Przez 125 lat
istnienia, kościół w Staniszczach
Wielkich był wielokrotnie remontowany i odnawiany. Obecnie
trwają prace restauracyjne jego
murów.
Jednak, tak jak przy jego budowie,
parafianie troszczą się o swój Dom
Boży i wkładają wysiłek w to, by
przeżył kolejne 125-lat.

Ciekawostki:
● Pierwszym księdzem parafii
był ks. Jan Zajączek
● Ks. Norbert Nowainski jest 30
proboszczem parafii.
● Parafia wychowała 25 księży,
2 braci i 12 sióstr zakonnych.
● Organizacje działające przy
kościele: Rada Parafialna,
Szafarze Komunii, Ministranci, Dzieci Maryi, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.,
Róże Różańcowe, Caritas,
Rodzina Kolpinga, Kółko
Misyjne.

str.5

Święty Marcin w gminie Kolonowskie
W Kolonowskiem, Staniszczach Wielkich i Staniszczach Małych, jak co
roku, obchodzono dzień świętego Marcina, przypadający na 11 listopada.
W Kolonowskiem dzień ten obchodzono już we wtorek, 10 listopada. Zwyczajowo miała miejsce procesja, nabożeństwo oraz wspólne pieczenie kiełbasek. W pozostałych miejscowościach święto obchodzono tradycyjnie
w Dzień Niepodległości.
W Staniszczach Wielkich po mszy
przemaszerowano do siedziby OSP,
gdzie czekało rozpalone ognisko. Z
powodu złej pogody mieszkańcy wrócili do kościoła, gdzie przeniesiono
obchody związane ze świętem.

Mieszkańcy Staniszcz Małych również najpierw uczestniczyli w mszy
świętej, po której wyruszyli w procesji do świetlicy wiejskiej. Tam na
zgromadzonych czekało już ognisko,
a w świetlicy - mały poczęstunek i,
już tradycyjnie, przedstawienie w
wykonaniu Grupy Teatralnej AKT,
która składa się z mieszkańców Staniszcz Małych. Aktorzy zaprezentowali bajkę „Czerwony Kapturek inaczej”, pełną humoru opowieść dla
dzieci i dorosłych. Scenariusz do
sztuki napisała p. Regina Kolloch. Po
przedstawieniu odbyła się dyskoteka
dla najmłodszych .

Nietrzeźwi kierowcy
12 października w Kolonowskiem, policjanci zatrzymali trzech nietrzeźwych rowerzystów. Mężczyźni mieli kolejno 0,81,
0,9, 0,79 promila alkoholu w krwi. Policjanci z KP w Zawadzkiem prowadzą
postępowanie w ww. tych sprawach.
12 października, około godziny 6-tej, na
trasie Kolonowskie – Ozimek kierujący
samochodem marki Mercedes Sprinter,
podczas manewru wyprzedzania, zahaczył
lusterkiem o rower. Poruszający się na
nim mężczyzna upadł do rowu i doznał
obrażeń ciała. Sprawca odjechał z miejsca
zdarzenia. Pokrzywdzony zgłosił całe zdarzenie 13 października br.

Pamiętajmy o własnym
bezpieczeństwie

Najlepszy dzielnicowy powiatu strzeleckiego
Od 1 do 31 października mieszkańcy
powiatu strzeleckiego wybierali:
„Najlepszego dzielnicowego powiatu
strzeleckiego”.
Pierwsze miejsce zajął młodszy aspirant Roman Szabat, dzielnicowy gminy
Ujazd, drugie miejsce zajął aspirant
Grzegorz Czaus, dzielnicowy gminy
Strzelce Opolskie, a trzecie młodszy
aspirant Grzegorz Nemś, dzielnicowy
gminy Zawadzkie.
W ubiegłych latach najlepsi dzielnicowi wyłaniani byli w konkursie, w którym oceniane były ich umiejętności, w

w tym roku głosowali sami mieszkańcy.
Udział w konkursie mógł wziąć
każdy mieszkaniec powiatu strzeleckiego. Wystarczyło wypełnić
kupon i wrzucić go do urny, która
znajdowała się m.in. w UMiG Kolonowskie.
W konkursie startowali również
dzielnicowi gminy Kolonowskie:
Aspirant Przemysław Mariasz i
Młodszy Aspirant Witold Galeja.
W konkursie łącznie oddano 1400
głosów.

Z powodu choroby dzieci zamknięto szkołę
W związku z panującą epidemią grypy
zajęcia w Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 były zawieszone od 24 do 27 listopada (wtorek
— piątek). W poniedziałek do szkoły nie
przyszło aż 80 proc. uczniów. To pierwszy raz w historii szkoły, by tak dużo
uczniów zachorowało w jednym czasie.
Decyzję o zawieszeniu lekcji podjęli
Dorota Robak-Detko, dyrektor szkoły i
Norbert Koston, Burmistrz Kolonowskiego. Jednak to, że w szkole przez

kilka dni nie były prowadzone normalne zajęcia, nie zmienia faktu, że
materiał ten nie przepadnie. Uczniowie będą odrabiać lekcje po jednej
sobocie w miesiącu rozpoczynając
od stycznia przyszłego roku.
- W pozostałych szkołach w gminie
Kolonowskie również chorowały
dzieci, jednak nieobecnych nie było
aż tylu, ilu było w Fosowskiem mówi Norbert Koston, Burmistrz
Kolonowskiego.

Psy będą oznakowane
Bezpańsko biegające psy to od dłuższego czasu problem trapiący mieszkańców
gminy Kolonowskie. Niejednokrotnie
doszło już do niebezpiecznych sytuacji z
powodu samotnie biegających czworonogów. Związku z tym podczas sesji
Rady Miejskiej postanowiono, że od
przyszłego roku wszystkie psy z terenu
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gminy Kolonowskie będą oznakowane.
Ma się to przyczynić do rozwiązania
problemu i poprawy bezpieczeństwa
na gminnych drogach. Psom zostaną
wszczepione chipy, dzięki którym
będzie można zidentyfikować zwierzęta i ich właściciela.

Pomimo licznych apeli nadal nie zabezpieczamy właściwie naszych mieszkań. W
nocy z 12 na 13 października w Jemielnicy
złodziej wszedł przez otwarte okno do
budynku jednorodzinnego. Natomiast w
nocy z 13 na 14 października w Kielczy
przez wyłamanie okienka piwnicznego
złodziej dostał się do domu.
To może zdarzyć się również w gminie
Kolonowskie. Metody działania takich
przestępców są zawsze podobne. Niejednokrotnie obserwują oni swój potencjalny
cel dużo wcześniej.
Co zrobić żeby nie zostać ofiarą złodzieja?
- prawidłowo zabezpieczajmy swoje domy, pamiętając o zamykaniu okien i drzwi
do domów i pomieszczeń gospodarczych,
- bądźmy ostrożni przy nawiązywaniu
kontaktu z nieznajomymi przychodzącymi
do naszego domu, nie udzielajmy informacji o naszych zwyczajach czy też wiadomości o sąsiadach, informacje te mogą być
im pomocne do dokonania kradzieży,
- nie wpuszczajmy pod żadnym pozorem
nieznanych osób do mieszkań czy domów,
- w trakcie zakupów nie należy afiszować
się z ilością posiadanych pieniędzy w portfelu,
- nie wdawajmy się w dyskusje z nieznajomymi podczas zakupów czy odwiedzającymi nasze domy, gdyż oni tego właśnie
oczekują, a rozmowa jest sposobem na
wzbudzenie zaufania.
Jeżeli zauważą Państwo, że osoby, których
wcześniej nie widzieliście, poruszające się
samochodami np. na tablicach rejestracyjnych z innego powiatu czy też województwa, obserwują wasze domy, niezwłocznie
zwróćcie się o pomoc do najbliższych lub
sąsiadów i powiadomcie Policję – tel. 997
lub 112 z telefonu komórkowego.
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Jubilaci w gminie
Kolonowskie

Honorowi Obywatele i Zasłużeni
dla gminy Kolonowskie
- Władysław Mrzygłód - prezes spółki Izostal SA.
Postanowiono również uhonorować
Natalię Wantulok tytułem ZASŁUŻONY DLA GMINY KOLONOWSKIE za szczególne zasługi w wieloletniej pracy na rzecz społeczności
gminy.
Rada Miejska w Kolonowskiem korzystając ze swoich uprawnień przyznała tytuły HONOROWY OBYWATEL GMINY KOLONOWSKIE.
Wśród wyróżnionych za zaangażowanie w rozwój gminy Kolonowskie
osób znaleźli się:
- Zbigniew Figas - prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,

Przegląd Ludowych Grup Obrzędowych
24 i 25 października w Domu Kultury
w Ozimku odbył się Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup
Obrzędowych „Na ludową nutę”,
zorganizowany przez LGD Kraina
Dinozaurów. Patronat nad nią objął
Marszałek Województwa, Józef Sebesta.
Przegląd tradycji lokalnych ma być
cykliczną, coroczną imprezą dwudniową. Tak jak tym razem w Ozimku, każdego dnia prezentujące się
grupy otworzą spotkanie pochodem
ulicami miejscowości goszczącej.

W tym roku pierwszego dnia na scenie pojawiły się zgłoszone z poszczególnych gmin zespoły muzyczne:
orkiestry, śpiewacy, tancerze z każdej
z gmin, prezentujące tradycyjne przyśpiewki, melodie i tańce, towarzyszące mieszkańcom z terenu LGD.
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Drugim dniem przeglądu była prezentacja za pośrednictwem scenek
rodzajowych lokalnie kultywowa-

24 października 50 rocznicę ślubu obchodzili Państwo Adelajda i Wilhelm
Pańczykowie ze Staniszcz Wielkich.

Jubilaci wychowali czwórkę dzieci
(trzech synów i córkę) i doczekali się
dziewięciu wnuków.
Pan Pańczyk pracował przez 39 lat na
PKP, żona zajmowała się domem, wychowywaniem dzieci i pracowała we
własnym gospodarstwie rolnym. Mimo
różnorakich trudności i problemów zdrowotnych małżonkowie cieszą się z każdego wspólnie przeżytego dnia .
Z życzeniami do Złotych Jubilatów udali
się: Burmistrz Kolonowskiego Norbert
Koston i Kierownik MGOPS, Irena Ochmann.

Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie

nych tradycji, takich jak wodzenie
niedźwiedzia czy tradycje weselne.
Reprezentacja każdej z 7 gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania Kraina Dinozaurów przedstawiała jedną tradycję.
Przegląd nie miał na celu wyłonienia
lepszych lub gorszych artystów.
Miał zaprezentować walory kulturowe i bogate tradycji regionu Krainy
Dinozaurów. Z gminy Kolonowskie
wystąpiły dwa zespoły. Pierwszego
dnia zespół Nutki z Fosowskiego
śpiewał piosenkę o złotej rybce po
śląsku i „Ukrainę”. Zaś drugiego
dnia zespół Kaktusik ze Spóroka
prezentował obrzędy związane
z wodzeniem niedźwiedzia.

5 listopada w Urzędzie Miasta i Gminy
Kolonowskie odbyło się uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Burmistrz Kolonowskiego
w imieniu Prezydenta RP odznaczył
dwie pary małżeńskie: Piotra i Klaudię
Lempa oraz Pawła i Adelajdę Czupała.

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009

str.7

! ! ! OKO LIC E
KRONIKA POLICYJNA
19 listopada policjanci z Zawadzkiego
otrzymali informację o kradzieży w
dniach od 15 września do 19 listopada
z nieczynnego szlaku kolejowego Spórok – Kolonowskie 80 metrów torów
kolejowych. Złodziej poczynił straty na
szkodę PKP w Opolu na 7000 złotych.
Sprawą zajmują się policjanci z Komisariatu Policji w Zawadzkiem.
20 listopada w Kolonowskiem policjanci zatrzymali 22-letniego mieszkańca
województwa dolnośląskiego, który
usiłował włamać się do pomieszczenia
nieczynnej już kasy towarowej. Celu
nie osiągnął z uwagi na niepokonanie
dodatkowych zabezpieczeń.
23 listopada otrzymano zgłoszenie, że
od 20-23 listopada na nieczynnym szlaku kolejowym Fosowskie – Myślina
złodzieje skradli osprzęt kolejowy o
wartości ponad 20 tysięcy złotych na
szkodę PKP w Opolu. Postępowanie w
tej sprawie prowadzą policjanci z Zawadzkiego.

Życzenia świąteczne
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia Komendant Powiatowy
Policji w Strzelcach Opolskich oraz
funkcjonariusze i pracownicy strzeleckiej jednostki życzą wszystkim mieszkańcom gminy Kolonowskie spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia.

Najlepszy Produkt
Powiatu Strzeleckiego 2009
Jak co roku, Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza kolejną edycję konkursu
„Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2009”, skierowanego do przedsiębiorców naszego powiatu. Firmy swoje
produkty zgłaszać mogły do 10 grudnia.
Wyboru najlepszego produktu dokonać
będzie można w dwóch kategoriach:
przetwórstwo rolno-spożywcze i działalność produkcyjna.
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy
powiatu od 18 grudnia 2009 do 20
stycznia 2010 roku.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.powiatstrzelecki.pl.
Więcej o konkursie w kolejnym wydaniu biuletynu „Colonnowska”.
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URZĘDU !!!

Podatki od nieruchomości
Na sesji Rady Miejskiej w Kolonowskiem dnia 28 października przyjęto
uchwałę w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości.
Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa się w następujących wysokościach:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków - 0.77
złotych od 1 m² powierzchni,
- od gruntów pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie opłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,24
zł od 1 m² powierzchni,
- od budynków lub ich części mieszkalnych - 0,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,70
zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 3,97 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budowli - 2 proc. ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3
oraz ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, utrzymania porządku
publicznego i bezpieczeństwa państwa,
instytucji kultury, klubów sportowych,
opieki społecznej, stowarzyszeń utworzonych w celu prowadzenia działalności
w zakresie kultury i muzealnictwa.
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Numery telefonów
Urząd Miasta i Gminy: 077 4611140
Numery wewnętrzne:
Sekretariat – 22
Obsługa Rady – 27
Księgowość p.12 – 32, 35
Podatki – 33
Kasa – 34
Dowody osobiste, działalność gosp.
sport – 36
Urząd Stanu Cywilnego – 26
Budownictwo, inwestycje – 28, 38
Kadry – 25
Rolnictwo, ochrona środowiska,
mienie komunalne – 24
Gospodarka komunalna, drogi – 30
OC, ochrona p. pożarowa – 29
Fax ( sekretariat) – 31
E- mail: umig@kolonowskie.pl
www.kolonowskie.pl
ZGKiM: 077 46 11 044,
pogotowie wodociągowe – 06003359857
Pomoc Społeczna: 077 46 11 075
Gimnazjum: 077 46 11 053
Szkoły Podstawowe
077 46 11 126 Kolonowskie Nr 1
077 46 11 158 Fosowskie
077 46 11 064 Staniszcze Małe
Przedszkola
077 46 11 455 Kolonowskie
077 46 11 158 Fosowskie
077 46 11 260 Staniszcze Wielkie
077 46 11 064 Staniszcze Małe
Policja
077 46 16 477 Komisariat w Zawadzkiem (czynny całą dobę)
077 46 11 007 Posterunek Policji
(w każdy poniedziałek od 12.0015.00, piątek od 17.30–20.00)
Straż Pożarna
077 404 99 00 (Strzelce Opolskie)
Służba zdrowia
077 46 51 999 Pogotowie Ratunkowe
(Ozimek)
077 46 11 160 NZOZ „Medyk”
(Ośrodek Zdrowia w Kolonowskiem)
077 4 622 490 Urząd Pocztowy Kolonowskie
077 4 622 495 Urząd Pocztowy Fosowskie
Jeśli chcesz, żeby Twoja informacja
dotarła do Colonnowskiej, zostaw ją w
sekretariacie UMiG Kolonowskie (pok. 9)
lub wyślij maila: umig@kolonowskie.pl,
dorotarich@neostrada.pl
lub zadzwoń: 077 4611 140
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