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GALA DLA ZASŁUŻONYCH 

Największą dyskusję na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej w Kolonow-
skiem wywołała propozycja pod-
niesienia podatku od posiadania 
psów. Ale nie była to jedyna spra-
wa, którą omawiali radni. 
 

Przed rozpoczęciem obrad przewod-
niczący rady miejskiej, Franciszek Kli-
mas, wspo lnie z burmistrzem, Norber-
tem Kostonem wręczyli Annie Golec i 
Barbarze Musioł okolicznos ciowe dy-
plomy, w związku otrzymaniem przez 
nie Brązowego Krzyz a Zasługi za dzia-
łania na rzecz odnowy wsi. 
 

Na sesji nawiązano ro wniez  do jubile-
uszu 20-lecia Stacji Opieki „Caritas” w 
Kolonowskiem. - Zdaniem Marii Polo-

czek z Komisji 
Os wiaty i Spraw 
Społecznych, 

warto z budz etu gminy dofinansowy-
wac  działalnos c  tej jednostki. Stacja 
„Caritas” wzorcowo wspo łpracuje z 
os rodkiem pomocy społecznej i cieszy  
się zaufaniem mieszkan co w, korzysta-
jących z usług rehabilitacyjnych. 
 

Radni trzykrotnie podnies li podatek 
od posiadania pso w, kto ry będzie w 
2013 roku wynosił 60 zł. Celem tego 
działania nie jest jednak nabijanie 
gminnej kasy, tylko ograniczenie  licz-
by pozostawionych bez opieki czwo-
ronogo w.  - Gmina Kolonowskie za-
mierza zaopatrzyc  wszystkie psy nie-
odpłatnie w identyfikatory, kto re po-
zwolą, w razie koniecznos ci ustalic , do 
kogo nalez y wałęsający się przyjaciel 

człowieka. Wszyscy, kto rzy zdecydują 
się na wszczepienie swoim czworono-
gom takich identyfikatoro w, zostaną z 
podatku od psa zwolnieni! 
 
 

W trakcie sesji zdecydowano o powo-
łaniu „Biblioteki i Centrum Kultury w 
Kolonowskiem” oraz nadaniu statutu 
tej instytucji. W efekcie przyjętej jed-
nogłos nie uchwały majątek gminy, 
związany z działalnos cią kulturalną i 
sportową, będzie zarządzany przez 
nową jednostkę, do kto rej zostaną 
m.in. przesunięci pracownicy bibliote-
ki, s wietlic i niekto rzy odpowiedzialni 
za kulturę pracownicy urzędu gminy. 
Poniewaz  instytucje kultury obowią-
zują inne regulacje w zakresie podat-
ku VAT, gmina na powołaniu Bibliote-
ki i Centrum Kultury, na pewno finan-
sowo nie straci. 

NIE TYLKO O PSACH 

DOBRE UCZYNKI 
 

O dobre uczynki apelował 

w czasie kazania w pierw-

szą niedzielę adwentową 

ksiądz Stanisław Skolarus 

ze Staniszcz Małych.  

W trakcie adwentu powin-

niśmy się starać być lep-

szymi dla innych, nawet 

jeśli czasami wydaje się 

to trudne. Czekając na 

Święta Bożego Narodze-

nia, nie powinniśmy kon-

centrować się wyłącznie 

na zapełnieniu świątecz-

nego stołu, czy też pogoni 

za, nie zawsze potrzebny-

mi prezentami pod choin-

kę. Uśmiech do drugiego 

człowieka ma większą 

wartość od najwspanial-

szej zabawki... 

Dobrym uczynkiem jest na 

pewno wyciągnięcie po-

mocnej dłoni do ludzi sa-

motnych, których nie 

brakuje w naszej gminie. 

W czasie adwentu powin-

niśmy też częściej  uży-

wać słowa „dziękuję”. 

Zwłaszcza wobec tych, 

którzy robią coś dla nas z 

potrzeby serca. 

Christoph Bogdoll, Alicja Iwańska i Joa-
chim Leja otrzymali tytuł Honorowego 

Obywatela Gminy, a Manfred Jancik i 
Maria Okoń - tytuł Zasłużonego dla Gmi-
ny Kolonowskie. 
 

W trakcie uroczystej gali, podsumowującej 
kon czący się 2012 rok, kto ra odbyła się 2 
grudnia w Restauracji „Markus”, najpierw  
zaprezentowano tegoroczne osiągnięcia 
gminy, najistotniejsze inwestycje oraz wy-
darzenia kulturalne. Najwaz niejszym punk-

tem programu było jednak wyro z nienie 
oso b, kto re szczego lnie przysłuz yły się spo-

łecznos ci lokalnej - 
zaro wno na płasz-
czyz nie gospodar-
czej, jak i kulturalno-
-os wiatowej. Funda-
torem nagro d była 
Rada Miejska w Ko-
lonowskiem, a wszy-
scy laureaci, za wy-
jątkiem nieobecnych 
Alicji Iwan skiej i  
Christopha Bogdolla, 
przyjęli z us miechem 
na twarzy okoliczno-
s ciowe statuetki i 
wiązanki kwiato w. 
Uroczystos c  zakon -
czyło odegranie tra-

dycyjnego „Sto lat”, kto re orkiestra dęta z 
Kolonowskiego zadedykowała nie tylko 
swojemu dyrygentowi, Manfredowi Janci-
kowi, ale ro wniez  wszystkim pozostałym 
wyro z nionym. Wieczo r zakon czył kro tki 
występ zespołu „Kotys  & Daria”.  
 

Kro tkie notki o honorowych obywatelach i 
zasłuz onych dla gminy znajdują się na stro-
nie 3. „Colonnowskiej”. 
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STO LAT DLA JUBILATÓW! 

NOTATKI 
PIELGRZYMA 

 

21 listopada odbył się w Kolo-
nowskiem wieczór autorski, w 
trakcie którego miejscowy dusz-
pasterz, ks. Piotr Bekierz, zapre-

zentował swoją książkę, poświę-
coną tegorocznej pielgrzymce do 
miejsca pochówku św. Jakuba.  
„Camino. Śladami Świętego Jaku-
ba”  to nie tylko zbiór refleksji na 
temat Boga, ale opis  uciążliwo-
ści, z którymi zmagał się piel-
grzym na dwustukilometrowej 
trasie w Hiszpanii.  „Na drodze 
do Camino nie jest się księdzem, 
dyrektorem ani burmistrzem - 
stwierdził  Piotr Bekierz - a wal-
cząc ze swoimi słabościami lepiej 
poznajemy siebie”. 
 

Książkę o Camino można nabyć 
bezpośrednio u Autora. 

20 paz dziernika  50. rocznicę  s lubu ob-
chodzili Agnieszka i Jerzy Glagla ze Sta-

niszcz Wielkich. 
Jubilaci wycho-
wali co rkę  i syna 
oraz doczekali się 
tez  czworga wnu-
ko w. Pani 
Agnieszka praco-

wała w cegielni w Krasiejowie oraz, razem 
z męz em, prowadziła gospodarstwo rolne. 
Pan Jerzy przez 40 lat pracował w Hucie 
„Andrzej” w Zawadzkiem. 
 

21 paz dziernika 91. urodziny obchodził 
Jan Gąsior ze Spo roka. Jubilat przez dwa 
lata był na froncie, a przez 4 - w niewoli w 
Rosji. Po wojnie pracował w Hucie 
„Małapanew”, wychował pięcioro dzieci i 
doczekał się 20 wnuko w i prawnuko w. 
 

21 paz dziernika Złote Gody obchodzili 

Ro z a i Lothar Drysch z Fosowskiego. Jubi-
laci wychowali dwoje dzieci i mają dwoje 
wnuko w. Pan 
Lothar był wielo-
letnim pracowni-
kiem Huty 
„Andrzej”, a obec-
nie prowadzi ma-
łą pasiekę. Pani 
Ro z a pracowała w GS Kolonowskie.  
 

10 listopada Złote Gody obchodzili Eryka i 
Helmut Skiba z Kolonowskiego. Jubilaci 
wychowali dwoje dzieci i doczekali się 
czworga wnuko w. 
Pan Helmut pra-
cował na kopalni 
oraz w Hucie 
„Andrzej", a Pani 
Eryka - w GS Ko-
lonowskie. 

WIZYTA MISIA HARIBO 
Pod koniec paz dziernika w Staniszczach Małych, na zapro-
szenie Natalii Mro z-Złoty z miejscowego DFK, gos cił mis  
Haribo. Na jego urodzinach bawiły się i dzieci, i doros li. 

HONORY DLA LIDEREK 
Anna Golec i Barbara Musioł otrzymały Brązowy Krzyz  
Zasługi. Z gratulacjami pospieszyli przewodniczący rady 
miejskiej Franciszek Klimas i burmistrz Norbert Koston. 

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE 
W Kolonowskiem i Staniszczach Małych zorganizowano 2 
grudnia jarmarki boz onarodzeniowe. W czasie obydwu im-
prez moz na było nie tylko zaopatrzyc  się w s wiąteczne spe-
cjały, ale ro wniez  podziwiac  występy artystyczne młodziez y 
szkolnej. W Kolonowskiem jarmark połączono z kierma-
szem dobrej ksiąz ki oraz z warsztatami, w trakcie kto rych 
moz na było się nauczyc  sztuki zdobienia bombek i robienia 
skarpet na drutach. Dzięki organizatorom: Bibliotece Para-
fialnej Caritas, Zespołowi Parafialnemu Caritas, Stowarzy-
szeniu Rodzina Kolpinga, Radzie Rodzico w PSP, OSP i urzę-
dowi gminy (Kolonowskie) oraz kołu DFK (Staniszcze Małe) 
w całej gminie czuc  juz  atmosferę zbliz ających się s wiąt. 
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MIĘDZY BEILRODE A KOLONOWSKIEM 

ZAKOŃCZENIE RUNDY JESIENNEJ 

W SKRÓCIE  
 W 2013 roku zostanie zmoder-

nizowana droga wojewódzka nr 
463, na odcinku od zjazdu na 

Mnichus, do miejscowości Krasie-
jów. Rozpoczęcie robót jest za-
planowane na marzec, a ich za-

kończenie - na czerwiec.  
 23 listopada rozegrano w Sta-

niszczach Wielkich turniej tenisa 
stołowego. Najlepszym spośród 
14 zawodników okazał się Seba-
stian Pisarek z Kolonowskiego, 

który wyprzedził Daniela Czupałę 
z Ozimka i Dawida Hylę ze Sta-

niszcz Wielkich.   
 25 listopada  działacze DFK i 

"Caritasu" w Kolonowskiem zor-
ganizowali kolejne spotkanie w 

zakresie udzielania pierwszej 
pomocy. Podczas spotkania 

można było uzyskać wiele 
ciekawych informacji na temat 

antybiotyku w naturze, czyli 
czosnku, cebuli, miodu, aronii, 
jeżówki purpurowej i czarnego 

bzu.    
  W sobotę, 8 grudnia o godz. 
10.00 rozpocznie się w Publicz-

nym Gimnazjum w Kolonow-
skiem kolejny przegląd piosenki 

turystycznej. Wszystkich chęt-
nych do obejrzenia tej imprezy 

zaprasza PTTK przy Hucie 
"Andrzej" w Zawadzkiem.,    

   

W ostatnich tygodniach nastąpiło oz ywie-
nie kontakto w partnerskich między Kolo-
nowskiem, a połoz oną w Saksonii gminą 
Beilrode. W dniach od 19 do 21 paz dzier-
nika burmistrz Norbert Koston, wraz z 
przedstawicielami kilku organizacji spo-
łecznych oraz gimnazjum, odwiedził  nie-
mieckiego partnera, kto ry pochwalił się 
m.in. efektami zrealizowanych w ostatnim 
czasie projekto w. Na gos ciach z Kolonow-
skiego szczego lne wraz enie zrobiła rewi-
talizacja obiektu w Großtreben - najstar-

szej na s wiecie cegielni, zamkniętej w mu-
rach o okrągłym kształcie. 
W trakcie wizyty w Beilrode ustalono 
plan wspo łpracy na następne miesiące, 
efektem czego był przyjazd młodziez y 
szkolnej z Niemiec, kto ra od 24 do 26 li-
stopada gos ciła w Kolonowskiem. Juz  w 
grudniu nasza młodziez  odwiedzi Beilro-
de przy okazji zwiedzania jarmarku boz o-
narodzeniowego w Drez nie,  a w styczniu 
orkiestra dęta z Kolonowskiego wez mie 
udział w obchodach  karnawału. 

Zwycięstwem 3:2 nad faworyzowaną druz yną Startu II Namysło w 
zakon czyli rundę jesienną piłkarze występującej w Lidze Okręgowej 
Unii Kolonowskie. Odmłodzona ekipa z Kolonowskiego przez ywa do-
syc  trudne chwile  i, zajmując czternaste miejsce w tabeli, jest zagro-
z ona spadkiem do Klasy A, ale jej ambitna postawa, nagrodzona zdo-
byciem szes ciu punkto w w dwo ch ostatnich spotkaniach - z Namysło-
wem i z Jemielnicą (4:1), dają nadzieję na skuteczniejszą grę na wio-
snę.  Aby się utrzymac , wystarczy awansowac  tylko o jedną pozycję.  
Niez le sobie radzą na po łmetku rozgrywek Klasy B LZS Staniszcze 
Wielkie i Zieloni Spo rok. W ostatnich meczach obydwie druz yny do-
znały poraz ek - Staniszcze z Kalinowem 1:3, a Spo rok z Izbickiem 2:6 i 
zajmują w tabeli odpowiednio - sio dme i jedenaste miejsce. LZS Sta-
niszcze zainkasował 20 punkto w, a grający wszystkie mecze na wyjaz-
dach z powodu remontu własnego boiska Zieloni - 10. 

1. KS Krasiejów 15 39 51-18 

2. Stal Brzeg 15 33 48-22 

3. Start II Namysłów 15 29 33-22 

4. Start Dobrodzień 15 27 25-18 

5. Silesius Kotórz 15 26 26-28 

6. Unia Murów 15 24 22-23 

7. Naprzód Jemielnica 15 23 40-37 

8. Widawa Lubska 15 23 34-34 

9. Skalnik Tarnów  15 19 35-50 

10. Rudniki 15 17 26-34 

11. Rybna 15 17 30-29 

12. Mechnice 15 16 41-44 

13. Źródło Krośnica 15 16 31-29 

14. UNIA KOLONOWSKIE 15 16 31-45 

15. Centrala Proślice 15 13 32-54 

16. Piomar Przywory 15 7 21-39 

CHRISTOPH BOGDOLL - pochodzi z Ko-
lonowskiego i wro cił tutaj jako przedsię-
biorca. Pod koniec lat siedemdziesiątych 
wyjechał do Niemiec, gdzie rozpoczął 
działalnos c  gospodarczą, a w 1995 stwo-
rzył firmę „KOLB”, kto ra w 2000 roku roz-
poczęła produkcję w Kolonowskiem. 
ALICJA IWAŃSKA - pedagog, choreograf i 
kierownik artystyczny Zespołu Tan ca 
Wspo łczesnego „Chorus” w Ozimku. Od 
1999 roku prowadzi w Staniszczach Wiel-
kich Zespo ł Taneczny „Figielek”. Zespo ł 
„Figielek” skupia młodziez  ze wszystkich 
miejscowos ci Gminy Kolonowskie. 
MANFRED JANCIK - załoz yciel i niekwe-
stionowany lider orkiestry dętej z Kolo-

nowskiego.  Załoz ona w 1989 roku grupa 
liczyła na początku zaledwie szes ciu 
członko w. Dzisiaj występuje w niej 25 
muzyko w. Większos c  z nich nauczył grac  
na instrumentach Manfred Jancik. 
JOACHIM LEJA - zaangaz owany w działal-
nos c  firmy „KOLB” od początku jej istnie-
nia, a od 2008 do 2012 roku członek za-
rządu KOLB Sp. z o.o. Jeden z two rco w 
sukceso w Unii Kolonowskie - od 2007 
roku prezes tego klubu sportowego. 
MARIA OKOŃ - od 1972 r. związana ze 
szkołą w Fosowskiem; od 1985 do 2001 
roku dyrektor tej placo wki. Zaangaz owa-
na w działalnos c  społeczną, m.in. w Ro-
dzinie Kolpinga  i „Caritasie” parafialnym. 

HONOROWI I ZASŁUŻENI 



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  
 

Stacja Caritas:  77 4620 215 
 

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. 

 

PAZURKIEM KOTYSIA: STRATEGICZNA DEBATA 
Dobiegają kon ca prace nad 
strategią wojewo dztwa 
opolskiego na lata 2014 – 
2020. W trakcie konsulta-
cji społecznych najwięcej 
emocji wzbudził pomysł 
powołania aglomeracji 
opolskiej, kto ra ma 
wzmocnic  stolicę regionu i 
s cis le ją powiązac   z gmi-
nami powiatu opolskiego i 
krapkowickiego. Do aglo-
meracji popłyną prawdo-
podobnie większe s rodki z 
nowego budz etu Unii Eu-
ropejskiej, co trochę niepo-
koi m. in. samorządowco w 
z Brzegu i Kędzierzyna-
Koz la. 
Poniewaz  w propozycji 

strategii zwraca się uwagę 
na problemy słabszej 
strukturalnie południowo-
zachodniej częs ci woje-
wo dztwa, powstają obawy, 
z e najmniejsze wsparcie 
rozwojowe otrzymają w 
przyszłos ci gminy powia-
to w oleskiego i strzeleckie-
go, czyli te, kto re dzisiaj 
najsilniej odczuwają skutki 
depopulacji. - Choc by i 
gmina Kolonowskie, kto rej 
liczba mieszkan co w wła-
s nie spadła poniz ej szes ciu 
tysięcy, chociaz  jeszcze w 
1990 roku było ich ponad 
7300.  
W związku z tym trwają 
zabiegi o uzupełnienie 

strategii o zapisy, wskazu-
jące na koniecznos c  odbu-
dowy potencjału obszaro w 
najbardziej dotkniętych 
migracjami zagranicznymi. 
Nalez y tez  podjąc  wysiłek 
w celu odbudowania więzi 
z osobami, kto re wyjechały 
za granicę. Mam nadzieję, 
z e propozycje, kto re w tym 
zakresie wnio sł na mo j 
wniosek zarząd TSKN na 
S ląsku Opolskim oraz S lą-
skie Stowarzyszenie Samo-
rządowe, zostaną uwzględ-
nione w ostatecznym tek-
s cie strategii.  
 

JÓZEF KOTYŚ 
 

TEATRZYKI PO NIEMIECKU 
KOLONOWSKIE, 23 LISTOPADA 2012 


