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Znak radości 

Smażony karp, a do tego 

kilka kromek  chleba i 

kompot z suszonych śliwek. 

- Tak suto były zastawione 

stoły  wigilijne w czasach, 

kiedy wielu dzisiejszych 

dziadków było jeszcze 

dziećmi.  Pod choinką wy-

marzone prezenty: skromna 

zabawka, książeczka do ko-

lorowania, orzechy, trochę 

cukierków i koniecznie 

czekolada, którą należało 

się jeszcze podzielić z ro-

dzeństwem.  
 

Dzisiaj mamy zdecydowanie 

więcej, ale  ludzie jacyś 

tacy smutniejsi. A przecież 

święta Bożego Narodzenia  

to okres szczególny. Zapo-

mnijmy więc na chwilę o 

kłopotach dnia codzienne-

go i uśmiechnijmy się do 

swoich najbliższych i zna-

jomych. Taki szczery 

uśmiech nie napełni nikomu 

portfela, ale sprawi, że 

świat wyda nam się lepszy. 

Warto się nim podzielić! 

 
 

Szczęśliwości wszelkiej, 
Bożego  

Błogosławieństwa  
i rodzinnego ciepła  

na Boże Narodzenia 
oraz na cały  

Nowy Rok 2013  
 

wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Kolonowskie 

 

życzą  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Franciszek Klimas  
 

Burmistrz   
Norbert Koston 

 

 Radni Miasta i Gminy  
 

oraz 
 

 Pracownicy Urzędu  
Miasta i Gminy 

BYLIŚMY W DREŹNIE 
 

W dniach od 13 do 14 grudnia młodziez  z Publicznego 
Gimnazjum w Kolonowskiem odwiedziła Niemcy, aby 
wziąc  udział w odbywającym się juz  po raz 578. tra-
dycyjnym jarmarku boz onarodzeniowym w Drez nie. 
„Strizelmarkt” – bo tak brzmi oficjalna nazwa tej im-
prezy – nie jest jednak jedyną atrakcja Drezna. Ucz-
niowie poznali wiele ciekawych zabytko w, jakich nie 
brakuje w mies cie nad Łabą. Odwiedzili ro wniez  pry-
watny ogro d zoologiczny, pełen przeraz ających ga-
do w, płazo w i pająko w. Niektórzy na własnej skórze 

mogli poczuć zwierzęta, które zwykle z pewną dozą re-

spektu i strachu oglądamy za szybą.  
 

Dwudniowa wycieczka była  ro wniez  okazją do spo-
tkania się z uczniami z partnerskiej szkoły w Beilrode.  
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Ks. Norbert NOWAIŃSKI: „Rok 
2012 zapamiętamy w Stanisz-
czach Wielkich jako rok remon-
tu kościoła. Trzeba przyznać, że 
był to ostatni dzwonek dla kon-
strukcji dachu naszej świątyni. 
Dzięki bardzo dobrej współpra-
cy z urzędem gminy pozyskali-
śmy pieniądze i liczę na to, że  w 
maju 2013 roku rozliczymy całe 
przedsięwzięcie. Chcielibyśmy 
też dokończyć remont wieży 
kościelnej. Pracuję już tutaj 10 
lat i cieszę się z tego, że parafia-
nie mi zaufali. Chciałbym pod-
kreślić aktywność naszych 
mieszkańców. Moim marzeniem 
jest sprowadzenie do Staniszcz 
relikwii błogosławionego Adolfa 
Kolpinga. Robimy wszystko, 
żeby do kościoła przyciągnąć 
młodzież, a Rodzinie Kolpinga 
udostępniliśmy pomieszczenia 
po byłej salce katechetycznej.” 
 

Elżbieta DZIUBA: „W urzędzie 
gminy zajmuję się ewidencją 
działalności gospodarczej. Mija-
jący rok nie przyniósł większych 
zmian w liczbie zarejestrowa-
nych mikroprzedsiębiorstw. 
Mamy ich około 190. Najbardziej 
oryginalną ofertę biznesową 
zaprezentowała Krystyna Pach z 
Kolonowskiego, która prowadzi 
Kącik Malucha, czyli domowy 
żłobek. Po nowym roku będzie 
mogła przy ul. Tulipanowej 2 
jednocześnie opiekować się gru-
pą 15 maluchów w wieku od 1 do 
3 lat. Z oferty mogą też skorzy-
stać czterolatki, które nie mają 
miejsca w przedszkolu. Warto 
zaznaczyć, że jest to pierwsze 
tego typu przedsięwzięcie na 
terenie całego powiatu.” 
 

Krystyna DEJA: „Przewodniczę  
DFK w Spóroku i kołu Związku 
Śląskich Kobiet Wiejskich. Stara-
my się uczestniczyć w różnych 
imprezach, m.in. udało mi się 
zorganizować 28-osobową gru-
pę, która pojechała na Festiwal 
Kultury Mniejszości Niemieckiej 
we Wrocławiu. Chętnie bierze-
my również udział w wyciecz-
kach rowerowych. Najbardziej 
cieszy mnie jednak udział w 
corocznych wystawach stołów 
wielkanocnych. W 2012 roku 
Spórok pokazał się z najlepszej 
strony w Kórnicy, a za kilka mie-
sięcy wybieramy się na podobną 
imprezę do Polskiej Cerekwi.” 
 

Ostatnie dni adwentu obfitują w spotka-
nia opłatkowe, w czasie kto rych składa-

my sobie z yczenia zdrowia i pomys l-
nos ci z okazji zbliz ających się s wiąt 
Boz ego Narodzenia. Szczego lny cha-
rakter mają spotkania dla oso b sa-
motnych, kto re od lat finansowo 
wspiera Os rodek Pomocy Społecznej 
w Kolonowskiem.  
Pierwsza tegoroczna wigilia dla sa-
motnych odbyła się 16 grudnia w 
Spo roku. W zorganizowanej przez 
miejscową radę sołecką imprezie wzięło 
udział około 40 oso b. Następnego dnia 

odbyło się spotkanie opłatkowe w Sta-
niszczach Wielkich, gdzie z zaproszenia 

Caritasu parafialnego skorzystało 70 
mieszkan co w. Warto podkres lic , z e 
sto ł wigilijny suto zastawiono dzięki 
sponsorom - firmom PERI, Mercur, 
rodzinie Jagus  oraz anonimowym 
darczyn com. 21 grudnia odbyły się 
kolejne spotkania - w Kolonowskiem 
i w Staniszczach Małych. Gło wnym 
organizatorem tych imprez były 
miejscowe grupy Caritasu parafialne-

go, a gło wną siłą sprawczą wigilii w Sta-
niszczach Małych - firma Mercur. 

SPOTKANIA OPŁATKOWE 

TURYSTYCZNE ŚPIEWANIE 

W Kolonowskiem odbył się 8 grudnia X Festiwal Piosenki Turystycznej, tradycyjnie 
zorganizowany przez, kierowany przez Alfreda Feliksa, Oddział Zakładowy PTTK przy 
Hucie „Andrzej” w Zawadzkiem. W poszczego lnych kategoriach wykonawczych zwy-
cięz yli: Natalia Machelska (solis ci), Anna Leja i Szymon Marzok (duety), ZSG Z ędowice, 
PG Zawadzkie oraz ZS Kadłub (zespoły). Z roli gospodarza festiwalu wzorowo wywią-
zali się pracownicy i uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem. 
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Andrzej KOLLOCH: „W jednost-
ce OSP Staniszcze Małe, w któ-

rej pełnię funkcję naczelnika, 
staramy się coraz większą uwagę 

poświęcać specjalistycznym 
szkoleniom, dzięki którym coraz 
lepiej jesteśmy przygotowani do 

uczestnictwa w akcjach ratunko-
wych. W 2012 roku pięciu stra-
żaków ukończyło kurs podsta-
wowy, a uprawnienia do kiero-

wania wozem bojowym uzyskało 
kolejnych trzech. Naszym celem 
jest wejście do systemu ratow-

nictwa drogowego i pod tym 
kątem staramy się uzupełniać 

wyposażenie. - W ostatnim cza-
sie kupiliśmy specjalistyczne 

nożyce do przecinania karoserii. 
Chciałbym podziękować wszyst-

kim sponsorom i mieszkańcom 
Staniszcz. Wkrótce znowu zor-

ganizujemy wodzenie niedźwie-
dzia, z którego dochód przezna-

czymy na doposażenie OSP.” 
 

Alfred FELIKS: „To był kolejny 
bardzo aktywny rok dla Oddzia-
łu Zakładowego PTTK przy Hu-

cie „Andrzej” w Zawadzkiem. 
Udało się zrealizować cały pakiet 

dwudziestu imprez, na który 
złożyły się rajdy  rowerowe i 

wycieczki, konkursy fotograficz-
ne i piosenki turystycznej. Dzię-
ki Nadleśnictwu Zawadzkie uda-

ło nam się zakupić laptopa, ka-
merę oraz sprzęt do prezentacji 
multimedialnych, z którego mo-
żemy skorzystać także w trakcie 
imprez plenerowych. W naszych 

imprezach bierze udział m.in.  
młodzież ze szkół w Stanisz-

czach Małych, w  Fosowskiem 
oraz z gminazjum w Kolonow-
skiem. W kwietniu 2013 odbę-
dzie się zjazd sprawozdawczo-

wyborczy, w trakcie którego 
zostaną wybrane nowe władze 

naszego oddziału.”      
 

18 paz dziernika, dokładnie w dwudziestą 
rocznicę powołania Stacji Opieki Caritas 
w Kolonowskiem, odbyła się msza s więta, 
nawiązująca do jubileuszu. W uroczysto-
s ciach wzięli udział m.in. przedstawiciele 
władz lokal-
nych, pracow-
nicy oraz 
gło wny pomy-
słodawca dzie-
ła Caritas Die-
cezji Opolskiej, 
ks. Wolfgang 
Globisch. To 
włas nie dzięki 
jego aktywno-
s ci oraz otwar-
tos ci ze strony 
o wczesnych 
władz gminy oraz szpitala w Ozimku, sta-
cję opieki powołano do z ycia juz  w 1992 
roku i była to druga tego typu placo wka 
w wojewo dztwie.  
 

Początkowo stacja została ulokowana w 
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kolo-
nowskiem, a w 1994 roku została prze-
prowadzona do Fosowskiego. Pierwszy-
mi pielęgniarkami, obsługującymi podo-
piecznych, były Małgorzata Ulman oraz 
Aniela Szaton, a od maja 1994 roku w 
stacji pracuje Beata S ciupider, kto ra dzi-
siaj kieruje nią jako starsza pielęgniarka. 
24 paz dziernika 2007 roku oddano do 
uz ytku obecną siedzibę, przy ul. Les nej w 
Kolonowskiem. 
 

W Stacji Opieki Caritas w Kolonowskiem 
zatrudnionych jest szes c  pielęgniarek, 
kto re s wiadczą usługi opiekun cze i reha-
bilitacyjne juz  nie tylko na terenie Gminy 
Kolonowskie. – Od 1 kwietnia 2011 roku 
stacja rozszerzyła swo j zasięg działania 
na Gminę Ozimek, gdzie zlikwidowano 
samodzielną jednostkę. Praca pielęgnia-
rek s rodowiskowych pozwala do maksi-
mum wydłuz yc  pobyt chorego w domu i 
skro cic  do minimum leczenie i rekonwa-
lescencję w szpitalu. Pielęgniarki posia-
dają kwalifikacje z zakresu pielęgniar-
stwa s rodowiskowo-rodzinnego, oraz 
opieki paliatywnej i propedeutyki medy-
cyny paliatywnej, a dzięki uczestnictwu w 
ro z nego rodzaju szkoleniach, mają opa-
nowane najnowoczes niejsze techniki pie-
lęgnacyjne. 
 

Stacja Opieki Caritas w Kolonowskiem 
wykonuje usługi z zakresu promocji i 
profilaktyki zdrowia, s wiadczen  diagno-

stycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych, 
usprawniających, s wiadczen  wykonywa-
nych w zakresie pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej, wypoz yczania sprzętu 
rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego. Pielę-

gniarki w ra-
mach wizyt 
pielęgniarskich 
wykonują 
czynnos ci z 
zakresu pielę-
gniarstwa s ro-
dowiskowo-
rodzinnego i 
opieki długo-
terminowej do 
limitu w ra-
mach kontrak-
tu z Opolskim 

Oddziałem Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Trudno byłoby jednak funkcjonowac  
bez dotacji samorządu gminy. – „Jes li 
miałabym sobie czegos  z yczyc  w przy-
szłos ci, to na pewno lepszego traktowa-
nia spraw naszych podopiecznych przez 
NFZ – mo wi Beata S ciupider. – A to, z e 
moz emy tyle zrobic  dla chorych, zawdzię-
czamy dotacjom z budz etu Gminy Kolo-
nowskie. Nie wiem, czy moglibys my w 
ogo le prowadzic  naszą działalnos c , gdyby 
nie przychylnos c  burmistrza i rady miej-
skiej.” 
 

Stacja Opieki Caritas w Kolonowskiem 
stała się stałym elementem naszego lo-
kalnego krajobrazu, a jej sukces cieszy 
wszystkich woko ł. – „W naszej pracy liczy 
się bezpos redni kontakt z człowiekiem. – 
kontynuuje Beata S ciupider – Czujemy się 
potrzebni i mamy wraz enie, z e naszym 
podopiecznym nie zalez y wyłącznie na 
pomocy medycznej. Wielu z nich czeka na 
rozmowę tak, jak czeka się na rozmowę z 
kims  bliskim. Często tez  podpowiadamy 
członkom rodzin, jak opiekowac  się oso-
bami, kto re przeszły zabiegi operacyjne 
lub są obłoz nie chore…” 
 

W okresie od stycznia do listopada 2012 
roku pielęgniarki z Caritasu obsłuz yły 
1060 pacjento w, na co złoz yły się 4094 
wizyty u pacjento w, objętych opieką dłu-
goterminową i 10382 wizyty u pacjen-
to w, objętych opieką s rodowiskową. Od-
notowano tez  8259 wizyt w gabinecie 
rehabilitacyjnym. Dodatkowo 89 oso b 
skorzystało z moz liwos ci wypoz yczenia 
sprzętu rehabilitacyjnego. Te liczby obra-
zują skalę działalnos ci stacji opieki. 

BYĆ POTRZEBNYM LUDZIOM 
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GWIAZDY BLASK 
 

Wieczo r nastał, ciemno juz  
i tylko wiatr zas piewa cos   
na dworze 
S pij malen ki, oczy zmruz  –  
- w ło z eczku pełnym sno w  
nie wieje chłodem 
 

Włas nie dzionek zgasł,  
a gdzies  daleko stąd 
blask rozjas nił mrok 
 

Gwiazdy blask, gwiazdy blask 
 

Matka w kuchni krząta się 
a ojciec ciągle w pracy jest  
lub w drodze 
S pij malen ki, zas nij juz  
Dla ciebie pot i łzy,  
miłos ci ogien   
 

Dla niej warto z yc ,  
bo dwa tysiące lat 
blask rozjas nia mrok  
 

Gwiazdy blask, gwiazdy blask 
 

Wieczo r nastał, ciemno juz  
i tylko wiatr zas piewa cos   
na dworze 
A w stajence mały Bo g, 
w z ło beczku pełnym sno w 
nadziei płomien  
 

Włas nie dzionek zgasł,  
a gdzies  daleko stąd  
blask rozjas nił mrok 
 

Gwiazdy blask, gwiazdy blask 
 

Znak miłos ci  
wciąz  odmienia s wiat 
 

Gwiazdy blask, gwiazdy blask 
 

Tyle szczęs cia, tyle ciepła 
 

Gwiazdy blask, gwiazdy blask 
 

Dla strapionych,  
zagubionych znak 
 

Gwiazdy blask, gwiazdy blask 
 

Niech noc ta ciągle trwa! 
 

Piosenka z repertuaru ze-
społu KOTYŚ & DARIA. Jej 
premiera odbędzie się w 
czasie koncertu świąteczne-
go, w niedzielę, 30 grudnia o 
15.30 w Świetlicy Wiejskiej 
w Staniszczach Małych. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

STYCZEŃ – Rok zaczął się u nas s piewają-
co. – W Spo roku odbył się kolejny konkurs 
kolęd, a Monika Skibin ska oczarowała 
wszystkich, kto rzy przyszli na jej recital w 
Staniszczach Wielkich. Tymczasem radni 
PiS w sejmiku wojewo dztwa doszli do 
wniosku, z e wymordowani przez Armię 
Czerwoną w 1945 roku na S ląsku starcy, 
dzieci i gwałcone kobiety to bezwzględni 
okupanci, kto rzy ochoczo pomagali Hitle-
rowi w realizacji jego zbrodniczych celo w. 
LUTY – Burmistrz Norbert Koston łamał 
sobie głowę, aby  rozwiązac  problemy, 
związane z rewolucją s mieciową, a firma 
ELTETE z Kolonowskiego zwycięz yła w 
konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu 
Strzeleckiego. Przy okazji dowiedzielis my 
się, z e kabiny sanitarne z Kolonowskiego 
występują nawet w Teatrze ”Bolszoj” w 
Moskwie. – Pust wsiegda budiet sołnce! 
MARZEC – Pracujący za granicą mieszkan -
cy regionu zarobili w 2010 roku prawie 6 
miliardo w zł. Dla poro wnania: w ramach 
nowego rozdania funduszy unijnych moz e-
my liczyc  rocznie na 350 miliono w zł. Gmi-
na dogadała się z PKP i przejmie niekto re 
kolejowe nieruchomos ci. – Dworzec w Ko-
lonowskiem będzie nasz! 
KWIECIEŃ – Po raz pierwszy przyznano 
nagrodę „Opolskie Jajo”. W kategorii 
"Słuz by mundurowe" został wyro z niony 
Ignacy Krasicki, szef policyjnych związ-
kowco w z Opola, kto ry zasłynął w całej 
Polsce odkryciem wiatropylnej metody 
rozmnaz ania się ws ro d swoich kolez anek. 
MAJ – Straz acy z Kolonowskiego otrzymali 
z okazji 105. rocznicy urodzin nowego 
mercedesa, ale nie z tego powodu zauwa-
z yły nas media. – Redakcja „NTO”, wyraziła 
wspo łczucie włas cicielce psa z Kolonow-
skiego, kto rej czworonoz ny przyjaciel ha-
sał sobie po ulicy i został odstawiony do 
schroniska dla zwierząt za 1600 zł. 
CZERWIEC – Dąz ący do likwidacji woje-
wo dztwa opolskiego działacze RAS  wymy-
s lili, z e nasz powiat powinien zostac  przy-
łączony do wojewo dztwa s ląskiego. Ich 
zdaniem ludzie uciekają z Opolszczyzny do 
Niemiec, a na przykład z Gliwic juz  nie! 
Moz e za wyjątkiem rodzin występujących 
na piłkarskich stadionach Polan skiego, 
Boenischa i Podolskiego… 
LIPIEC – Firma Polskie Go rnictwo Naftowe 

i Gazownictwo, ku rozpaczy opolskich me-
dio w, przystąpiła do redukcji zatrudnienia. 
Jakos  nikt się nie przejmuje tym faktem w 
Kolonowskiem, do kto rego udało się do-
prowadzic  gaz bez pomocy PGNiG. Rozpo-
częły się wakacje i wszyscy bawią się z 
brac mi Czechami na Europejskich Dniach 
Przyjaz ni. 
SIERPIEŃ – Czas spływo w kajakowych i 
wycieczek rowerowych. Poniewaz  w PKP 
nie zdąz ono przygotowac  dokumentacji na 
przebudowę linii kolejowej do Gliwic, osta-
tecznie zostanie naprawiona linia Opole – 
Lubliniec. Modernizacja nastąpi w 2013 i 
2014. Ciekawe, jak w tym czasie będziemy 
dojez dz ac  do szkoły i do pracy? – Autobu-
sem, rowerem, a moz e kajakiem?! 
WRZESIEŃ – Marek Szylderowicz juz  nie 
jest dyrektorem gimnazjum w Kolonow-
skiem. S wiez o upieczonego emeryta zastą-
pił Rafał Poczes niok. Tymczasem  PiS do-
strzega V kolumnę, ukrytą w kluskach s lą-
skich. Jes li partia Kaczyn skiego dojdzie do 
władzy to na pewno wykres li kluski z ja-
dłospiso w. Nalez y tez  uwaz ac  na ruskie 
pierogi. Najbardziej przechlapane będą 
mieli włas ciciele owczarko w niemieckich! 
PAŹDZIERNIK – Robert Piątek z les ni-
czo wki Jaz win podzielił się wyhodowany-
mi przez siebie irysami z Fundacją „Mimo 
Wszystko” Anny Dymnej. W tym samym 
czasie cho r „Colnovica” pochwalił się swoją 
pierwszą płytą. Pracę nad płytą, pos więco-
ną poezji Georga Hauptstocka, zakon czył 
zespo ł „Kotys  & Daria”. Tymczasem w Opo-
lu powstaje Specjalna Strefa Demograficz-
na. Ale czy od niej przybędzie dzieci? 
LISTOPAD – Rada Miejska trzykrotnie 
podniosła podatek za posiadania pso w i 
jednoczes nie zwolniła z niego włas cicieli 
wszystkich czworonogo w, kto re na stałe 
będą nosiły identyfikatory. Premier Do-
nald Tusk przyjechał do Opola, aby posłu-
chac  o wyludnieniu regionu. Stwierdził, z e 
postara się jakos  pomo c, ale na przekona-
nego nie wyglądał. Wszyscy zachwycają się 
za to ksiąz ką ks. Piotra o pielgrzymce Szla-
kiem Jakubowym.  Na Camino wybiera się 
w przyszłym roku po ł Kolonowskiego!   
GRUDZIEŃ – Adwent to okres dobrych 
uczynko w. Biegając za prezentami pod 
choinkę, nawet nie zauwaz ylis my kon ca 
s wiata. Ale moz e to i lepiej? 

W KRZYWYM ZWIERCIADLE: 2012 
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 Grudzień jest tradycyjnie 
miesiącem spotkań opłatko-
wych, na których składamy 

sobie najlepsze życzenia bożo-
narodzeniowe. Zorganizowano 
je m.in. w wielu zakładach pra-
cy, we wszystkich kołach DFK, 

a 12 grudnia z inicjatywy zarzą-
du OSP w Staniszczach Wiel-
kich opłatkiem podzielono się 

ze strażakami-seniorami.  
 

 Klub sportowy LKS Zieloni 
Spórok 1 grudnia zorganizował 

VI Turniej Mikołajkowy dla 
młodych piłkarzy w hali w Ko-
lonowskiem. Wszyscy uczest-

nicy otrzymali symboliczne 
mikołajki z czekolady, napoje 

oraz pyszny poczęstunek.  
  

Uczennice klasy IIIb Pub-
licznego Gimnazjum w Kolo-
nowskiem, Weronika Klimas, 

Patrycja Wilczek, Joanna 
Niedziela, wraz z panią Izabelą 

Eichhorn, prowadzą projekt 
edukacyjny "Śpieszmy się 

kochać ludzi, tak szybko od-
chodzą". Projekt ma na celu 

pomoc materialną i finansową 
śmiertelnie chorym dzieciom z 

Domowego Hospicjum dla 
Dzieci w Opolu. 

  

Koło DFK w Staniszczach 
Małych organizuje w piątek, 28 
grudnia o godz. 15.00, wieczór 

sylwestrowy dla dzieci  od 3 do 
10 lat. Zapisy do 27 grudnia 

przyjmują Natalia Mróż-Złoty, 
tel. 502484180 oraz Iwona Pie-
truszka, tel. 692554756. Wpi-

sowe wynosi 10 zł. W cenie 
mieści się słodki poczęstunek, 

szampan dla dzieci, kolacja 
oraz wiele atrakcyjnych gier i 

zabaw. 200 LAT DLA  ŁUCJI PUZIK! 
12 grudnia dziewięc dziesiątą o smą 
rocznicę urodzin obchodziła najstarsza 
mieszkanka Gminy Kolonowskie, Łucja 
Puzik ze Staniszcz Małych. Pani Łucja, 
mimo podeszłego wieku, jest pogodną i 
gos cinną osobą. Cieszy się z kaz dych 
odwiedzin i jest wdzięczna co rce za 
wspaniałą opiekę. Solenizantka wycho-
wała 4 dzieci, doczekała się 5 wnuko w 
i 2 prawnuko w. Z yczenia 200 lat z ycia 
Pani Łucji składają Burmistrz Kolo-
nowskiego, pracownice Miejsko-
Gminnego Os rodka Pomocy Społecznej 
oraz Redakcja „Colonnowskiej”. 

„Odwaz  się byc  dobrym” - takie hasło przys wieca 
tegorocznej wędro wce Betlejemskiego S wiatła 
Pokoju, kto re 18 grudnia, za sprawą druz yny 
harcerskiej działającej przy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Zawadzkiem, dotarło do Urzędu Miasta 
i Gminy w Kolonowskiem. Stawiane na wigilij-
nym stole Betlejemskie S wiatło Pokoju jest sym-
bolem ciepła, miłos ci, pokoju i nadziei. W imieniu 
wszystkich mieszkan co w gminy przyjął je od 
harcerzy burmistrz Norbert Koston.  

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO DOBROCI 

20 grudnia do Kolonowskiego zawitała 
trzyosobowa delegacja z partnerskiego 
Be lotina, na czele ze starostą miejscowo-
s ci, Eduardem Kavalą. Czesi przyjechali z 
z yczeniami s wiątecznymi oraz z prezenta-
mi pod choinkę 
- z wykonany-
mi przez 
ucznio w miej-
scowej szkoły 
upominkami 
dla młodziez y 
ze wszystkich 
szko ł Gminy 
Kolonowskie 
oraz kalenda-
rzami.  
W trakcie spo-
tkania, w kto -
rym wzięli udział burmistrz Norbert 
Koston oraz przewodniczący rady miej-
skiej, Franciszek Klimas, starosta Kavala 
przekazał na ręce Gerarda Man czyka, 
szczego lny upominek  dla Rodziny Kol-
pinga - wykonaną z ceramiki glazurowa-
nej płaskorzez bę Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem. Kolejny niecodzienny prezent 

otrzymali z Czech nasi straz acy: beczkę 
piwa, uwarzonego specjalnie na Boz e Na-
rodzenie. Na czes c  delegacji z Be lotina 
wydano uroczysty obiad. Oczywis cie, cze-
scy przyjaciele nie wro cili do domu z pu-
stymi rękami. - Ro wniez  nasza młodziez  
przygotowała upominki dla swoich za-
granicznych ro wies niko w. 
Kontakty z gminą Be lotin zostały nawią-
zane kilka lat temu, a w latach 2010 - 
2012 placo wki os wiatowe z obydwu 
partnerskich gmin przeprowadziły 
wspo lny projekt, połączony z wymianą 
młodziez y. W lipcu br. w Kolonowskiem 
podpisano umowę partnerską. 

PRZYJACIELSKA WIZYTA Z CZECH 
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OGŁOSZENIE W SPRAWIE PSÓW 
 

Na podstawie § 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunko w wyłapywania bezdomnych zwie-

rząt (Dziennik Ustaw 1998 r. Nr 116, poz. 753 z po z niejszymi zmianami) 
 

Burmistrz Kolonowskiego podaje do wiadomos ci, z e na terenie Gminy Kolonowskie 
będą wyłapywane bezdomne psy - od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2015 roku 

 
 

1.   Wyłapywanie pso w będzie odbywac  się w miejscowos ciach: Kolonowskie, Stanisz-
cze Wielkie, Staniszcze Małe i Spo rok, 
 

2.   Wyłapywanie pso w odbywac  się będzie, jes li zachodzic  będzie taka potrzeba lub 
w przypadkach wystąpienia takiej koniecznos ci przez zgłoszenie mieszkan co w, 
 

3.   Psy uznane za bezdomne przetrzymywane będą w schronisku dla zwierząt, 
prowadzonym przez Fundację S.O.S. dla Zwierząt - Organizację Poz ytku Publicznego, 
41 – 508 Chorzo w – Maciejkowice, ul. Antonio w 1, 
 

4.   Psy wyłapywane będą przez P.U.P.H.W. „GABI” Gabriela Bartoszek , 47 – 120 
Z ędowice, ul. Dworcowa 24, tel. 506 132 566 lub 506 185 965, 
 

5.   Po wyłapaniu psa, jez eli moz na ustalic  jego włas ciciela, zwierzę przekazywane 
będzie włas cicielowi, a włas ciciel obciąz ony zostanie kosztami dokonanego wyłapy-
wania, 
 

6.   Jez eli pies zostanie umieszczony w schronisku, a następnie ustalony zostanie 
włas ciciel, to podjęte zostaną czynnos ci zmierzające do przekazania mu zwierzęcia.  
W przypadku, jes li odmo wi on przyjęcia zwierzęcia, zostanie obciąz ony kosztami wy-
łapywania i utrzymania psa w schronisku, 
 

7.   Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem prowadzic  będzie ogo lnodostępną ewiden-
cję, pozwalającą ustalic  miejsce pobytu wyłapywanego zwierzęcia. 
 

8.   Burmistrz Kolonowskiego przypomina: 
 

§ 17 uchwały Nr XXXIX/200/06 z dnia 20 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Kolonow-
skiem (Dziennik Urzędowy Wojewo dztwa Opolskiego 2006, Nr 66, poz. 2041 z po z -
niejszymi zmianami) stanowi, z e do obowiązko w włas cicieli utrzymujących zwierzęta 
domowe nalez y: 
„(...) w odniesieniu do pso w: 
- wyposaz enie psa w obroz ę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaga-
niec, 
- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposo b 
zagraz ającego otoczeniu - w nałoz onym kagan cu(...)”. 

O G Ł O S Z E N I E 
Uprzejmie informujemy, że  

w dniach 24 grudnia (wigilia) oraz  
31 grudnia (Sylwester)  

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem  
będzie czynny w godzinach: 

od 8.00 do 13.00 

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA SMS-Y 
Od 2010 roku działa system powiadamiania sms-owego mieszkan co w Gminy Kolonow-
skie, z kto rego korzysta juz  wiele oso b. Po zgłoszeniu się do systemu moz na otrzymac  
bezpłatne informacje na temat waz nych wydarzen  oraz ostrzez enia meteorologiczne. 
Aby skorzystac  z powiadamiania, nalez y wysłac  pod numer +48 664 070 799 sms-a o 
następującej tres ci: zapisz 01. Jes li zalez y nam na informacjach tylko z jednej dziedziny, 
to piszemy: zapisz 02 (informacje o pracach Rady Miejskiej), zapisz 03 (ostrzez enia me-
teorologiczne i hydrologiczne), zapisz 04 (imprezy i wydarzenia kulturalne) lub zapisz 
05 (terminy płacenia podatko w).  

UTRZYMANIE 
ZIMOWE DRÓG 
 
 
 

Utrzymaniem zimowym 
dro g gminnych i powia-
towych w mieś cie Kolon-
owśkie zajmuje śię śpo łka 
Kanalizacja Gminy Kolon-
owśkie. “KGK” odpowiada 
takz e za utrzymanie 
wśzyśtkich dro g gminnych 
w gminie oraz ul. 1 Maja i 
Koś cielnej w Staniśzczach 
Wielkich. 
 
 

 

Telefony dyżurne: 
+48 600 937 308 
+48 604 480 645 

 
 

Starośtwo Powiatowe w 
Strzelcach Opolśkich od-
powiada za utrzymanie 
dro g powiatowych : 
Staniszcze Wielkie: 
Z eromskiego, Sobieskiego 
I drogi Staniśzcze Wielkie 
– Staniśzcze Małe, 
Staniszcze Małe : Kś. Gaj-
dy, Hauptśtocka, Myś liwca, 
Staniśzcze Małe - Spo rok 
Spórok : B. Chrobrego, 
Guznera i drogi Spo rok – 
Staniśzcze Małe. 
 

 
 

Telefony dyżurne: 
+48 602 297 839 
+48 77 440 17 00 

 
 

Za utrzymanie drogi wo-
jewo dzkiej nr 463 na 
odcinku Ozimek – 
Zawadzkie odpowiada 
Zarząd Dro g Wo-
jewo dzkich w Opolu, Oddz. 
w Oleś nie. 
 
 
 

Telefony dyżurne: 
+48 504 029 646 

+48 34 350 91 90 (dni ro-
bocze) i +48 34 350 91 99 
(śoboty, niedziele i ś więta) 
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WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH W 2013 ROKU 
 
 
 

Wywóz odpadów 
segregowanych  

 

(szkło, plastik, makulatura) 

 
KOLONOWSKIE  

FOSOWSKIE 
 

19 stycznia, 16 lutego 
23 marca, 20 kwietnia 
18 maja, 22 czerwca 
20 lipca, 24 sierpnia 

21 września, 19 paździer-
nika 

23 listopada, 21 grudnia 

 
STANISZCZE WIELKIE 

STANISZCZE MAŁE 
SPÓROK 

 

26 stycznia, 23 lutego 
23 marca, 20 kwietnia 
18 maja, 22 czerwca 
20 lipca, 24 sierpnia 
28 września, 26 paź-

dziernika 
30 listopada, 28 grudnia 

Odbiór nieczystości stałych  
przez „Kanalizację Gminy Kolonowskie” 

 

W związku ze zmianą przepisów w sprawie gospodarki odpada-

mi, niniejszy harmonogram może ulec zmianie od 1 lipca  
 

KOLONOWSKIE - strona wschodnia (PONIEDZIAŁKI): 
 

STYCZEŃ: 8(WTOREK), 21; LUTY: 4, 18; MARZEC: 4, 18; KWIE-

CIEŃ: 2(WTOREK), 15, 29; MAJ: 13, 27; CZERWIEC: 10, 24; 

LIPIEC: 5, 19; SIERPIEŃ: 5, 19; WRZESIEŃ: 2, 16, 30;  PAŹ-

DZIERNIK: 14, 28; LISTOPAD: 12(WTOREK), 25; GRUDZIEŃ: 9, 

20(PIĄTEK) 
 

KOLONOWSKIE: strona zachodnia (WTORKI) bez Tulipanowej, 
Colonny, Chabrów, Różanej, Długiej, Topolowej, Krzywej, 

Czerwionki - od  PKP do mostu na Małej Panwi: 
 

STYCZEŃ: 9(ŚRODA), 22; LUTY: 5, 19; MARZEC: 5, 19; KWIE-

CIEŃ: 3(ŚRODA),16, 30; MAJ: 14, 28;  CZERWIEC: 11, 25; LI-

PIEC: 9, 23; SIERPIEŃ: 6, 20; WRZESIEŃ:  3, 17; PAŹDZIER-

NIK: 1, 15, 29; LISTOPAD: 13(ŚRODA), 26; GRUDZIEŃ: 10, 23

(PONIEDZIAŁEK) 
 

FOSOWSKIE: bez Dworcowej, Bożka, JP II, Piastowskiej i 
Rzecznej (ŚRODY): 

STYCZEŃ: 10(CZWARTEK), 23; LUTY: 6, 20, 7; MARZEC: 6, 20; 

KWIECIEŃ: 4(CZWARTEK), 17; MAJ: 6 (PONIEDZIAŁEK),15, 29; 

CZERWIEC: 12, 26, LIPIEC: 10,  

24; SIERPIEŃ: 7, 21; WRZESIEŃ: 4, 18; PAŹDZIERNIK: 2, 16, 

30; LISTOPAD: 14(CZWARTEK), 27; GRUDZIEŃ: 11, 27 (PIĄTEK) 
 

STANISZCZE WIELKIE i część ul. Bożka (PONIEDZIAŁKI): 
 

STYCZEŃ: 2(ŚRODA),14, 28; LUTY: 11, 25; MARZEC: 11, 25; 

KWIECIEŃ: 8, 22; MAJ: 7(WTOREK),20; CZERWIEC: 3, 17; LI-

PIEC: 1, 15, 29; SIERPIEŃ: 8(CZWARTEK),26; WRZESIEŃ:9, 23; 

PAŹDZIERNIK: 7, 21; LISTOPAD: 4, 18; GRUDZIEŃ: 2, 16, 30 
 

STANISZCZE MAŁE (WTORKI): 
 

STYCZEŃ: 3(CZWARTEK), 15, 29;  LUTY: 12, 26; MARZEC: 12, 

26; KWIECIEŃ: 9, 23; MAJ: 8(ŚRODA), 21; CZERWIEC: 4, 18; 

LIPIEC:  2, 16, 30; SIERPIEŃ: 12(PONIEDZIAŁEK), 27; WRZE-

SIEŃ: 10, 24; PAŹDZIERNIK: 8, 22; LISTOPAD: 5, 19; GRU-

DZIEŃ: 3, 17 
 

SPÓROK i KOLONOWSKIE (ŚRODY): Kolonowskie - ul. Tulipa-
nowa, Colonny, Chabrów, Różana, Długa, Topolowa, Krzywa, 

Ks. Czerwionki - od centrum do mostu na Małej Panwi: 
 

STYCZEŃ: 4(PIĄTEK), 16, 30; LUTY: 13, 27;  MARZEC: 13, 27; 

KWIECIEŃ: 10, 24; MAJ: 9(CZWARTEK), 22; CZERWIEC: 5, 19; 

LIPIEC: 3, 17, 31; SIERPIEŃ: 13(WTOREK), 28; WRZESIEŃ: 11, 

25; PAŹDZIERNIK: 9, 23; LISTOPAD: 6, 20; GRUDZIEŃ: 4, 18 
 

FOSOWSKIE CENTRUM (ul. Dworcowa, A. Bożka, 15-lecia, 

Piastowska, Rzeczna); GRANICA ST. MAŁE (CZWARTKI): 
 

STYCZEŃ: 7(PONIEDZIAŁEK), 17, 31; LUTY: 14, 28; MARZEC: 

14, 28; KWIECIEŃ: 11, 25;  MAJ: 10(PIĄTEK), 23; CZERWIEC: 

6, 20;  LIPIEC: 4, 18; SIERPIEŃ:  1, 14 (ŚRODA), 29; WRZE-

SIEŃ: 12, 26 PAŹDZIERNIK: 10, 24 LISTOPAD: 7, 21; GRU-

DZIEŃ: 5, 19 



Nic szczego lnego nie wyda-
rzyło się 21 grudnia. Mimo 
zapowiedzi kon ca s wiata, 
udało się nam jakos  prze-
trwac  koniec kalendarza 
Majo w, a zmęczeni przed-
s wiąteczną gorączką Opo-
lanie są raczej zaaferowani 
tym, co moz e się wydarzyc  
po Nowym Roku. 
 

Grudzien  był stresujący dla 
rządzących regionem. Nie 
dos c , z e nie udaje się opty-
malnie poukładac  finanso w 
wojewo dztwa, to jeszcze 
trzeba się tłumaczyc  z kole-
jowego niewypału w Strzel-

cach Opolskich i w Kędzie-
rzynie, za kto ry juz  posadą 
zapłacił odpowiedzialny za 
całe zamieszanie marszałek 
wojewo dztwa s ląskiego. 
Budz et kontestują przed-
stawiciele wojewo dzkich 
placo wek kultury, kto rzy 
nie wiedzą, jak w 2013 ro-
ku związac  koniec z kon -
cem, a w związku ze złym 
potraktowaniem na porod-
o wce z ony medalisty olim-
pijskiego, prasa wzięła pod 
lupę całą opolską słuz bę 
zdrowia. Poniewaz  rząd 
chce zrezygnowac  z dawno 

przyobiecanych budo w 
obwodnic Nysy, Niemodli-
na i Kędzierzyna-Koz la, 
zaczyna dochodzic  do 
ostrego konfliktu pomiędzy 
prominentnymi działacza-
mi Platformy Obywatel-
skiej… 
 

Pomimo tego wszystkiego, 
2013 rok na pewno nastą-
pi. I jak w poprzednich la-
tach, zostanie poprzedzony 
wystrzałami korko w szam-
pana i efektownymi fajer-
werkami. Niech z yje bal! 
 

JÓZEF KOTYŚ 

PAZURKIEM: NIECH ŻYJE BAL! 

WAŻNE TELEFONY 
 

Urząd: 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 
ZGKiM: 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 46 20 215 
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. 

 

Z PRZYMRUŻENIEM OKA 
Co robią Szkoci z jedną 
s wieczką przed lustrem? – 
Obchodzą drugą niedzielę 
adwentową! 
 

Tatus  opowiada przy wigi-
lijnym stole: „Teraz juz  
wiem, dlaczego s więta były 
takie piękne, kiedy byłem 
mały. – Poniewaz  nie mu-
siałem płacic  za prezenty!” 
 

Karp pyta drugiego karpia: 
„Powiedz mi, czy jeszcze 
wierzysz w z ycie po Boz ym 
Narodzeniu?“ 
 

Babcia mo wi do wnuczka: 
„Moz esz sobie zaz yczyc  
jakąs  ładną ksiąz eczkę pod 
choinkę...“ 
„No to ja poproszę o twoją 
ksiąz eczkę oszczędnos cio-
wą!” – odpowiada wnuczek. 
 

Blondynka do blondynki: 
„Postanowiłam podarowac  
męz owi Goethego i Mickie-
wicza – i to w sko rze!“ – 
„Bardzo rozsądnie, gdyby 

byli z gipsu, mogliby się 
szybciej popsuc ” – odpo-
wiada kolez anka. 
 

Jasiu podchodzi do z ło bka, 
podnosi figurkę Dzieciątka i 
mo wi: „A jak nie dostanę 
konsoli pod choinkę, to juz  
nigdy nie zobaczysz twoich 
rodzico w!“ 
 

Dzieci kło cą się głos no o 
pierniki. Na to zdenerwo-
wana mama: „Moglibys cie 
przynajmniej jeden raz 
miec  to samo zdanie?!” – 
„No i w tym problem. My 
obaj chcemy te same pier-
niki” – odpowia-
dają zgodnie ma-
luchy. 
 

Kro tko po s wię-
tach: „Powiedz, co 
było dla ciebie 
największą boz o-
narodzeniową 
niespodzianką?” – 
„Dostałem w pre-

zencie od szefa ksiąz kę, 
kto rą dwa lata temu poda-
rowałem jego ulubionej 
sekretarce!” 
 

Modlitwa na Nowy Rok: 
„Dobry Boz e! Spowoduj, 
aby moja talia była szczu-
plejsza, a moje konto ban-
kowe bardziej tłuste. I nie 
pomyl się, proszę, tak jak w 
ubiegłym roku!” 
 

Kolega do kolegi: „Moja 
stara juz  po ł roku mi za-
wraca głowę.” - „A co ją 
ugryzło?”- „Bo jeszcze cho-
inki nie zdemontowałem!” 


